التقـريـــر السنـــوي 2017

دار الآثار الإ�سالمية هي �إحدى امل�ؤ�س�سات الثقافية الرائدة يف الكويت وقد
مت ت�أ�سي�سها لإدارة الأن�شطة املتعلقة مبجموعة ال�صباح التي تعترب �إحدى
�أروع جمموعات الفن الإ�سالمي يف العامل .ت�ضم جمموعة ال�صباح �أكرث
من � 30ألف حتفة تت�ضمن خمطوطات ،و�أجهزة علمية ،و�سجاد ،و�أقم�شة،
وجموهرات ،وخزف ،وزجاج ،وعاج ومعادن من عدة بلدان من بينها
�إ�سبانيا ،والهند ،وال�صني و�إيران.
تعر�ض التقارير ال�سنوية ل�شركات جمموعة �شركة م�شاريع الكويت
(القاب�ضة) لهذا العام جمموعة من التحف اخل�شبية من جمموعة
ال�صباح .وي�أتي ا�ستخدام هذه ال�صور يف �إطار الدور الذي تلعبه �شركة
م�شاريع الكويت يف احلفاظ على ثروات البالد ورعايتها ،جنباً �إىل جنب
مع �سعيها نحو بناء م�ستقبل الكويت.
القطعة التي تظهر يف ال�صورة  LNS 29 Wهي م�صراعا خزانة ،مط ّعمان
بالعاج .وقد مت على اللوحة املركزية و�ضع ت�صميم ال نهائي من جنوم
�سدا�سية تتكرر فوق �أر�ضية من مثلثات مت�ساوية الأ�ضالع .يعود تاريخ
�صناعة هذه القطعة �إىل القرن اخلام�س ع�شر ميالدي يف م�صر .وقد
مت ن�شر هذه ال�صورة بعد احل�صول على موافقة كرمية من جمموعة
ال�صباح ،دار الآثار الإ�سالمية.

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
ت�أ�س�ست بتاريخ 1976/10/25
�سجل جتاري رقم 108
ر�أ�س املال املدفوع :
 100مليون دينار �أردين
ع�ضو جمموعة "كيبكو"  -الكويت

رؤيانا ...

رسالتنا ...

�أن نكون �أحد البنوك العربية الرائدة يف

نحن م�ؤ�س�سة م�صرفية �أردنية ،تقدم خدماتها ال�شاملة بجودة ومهنية عالية

تقدمي اخلدمة امل�صرفية ال�شاملة
واملتميزة مبا يواكب �آخر م�ستجدات

ال�صناعة امل�صرفية والتجارة الإلكرتونية

يف العامل.

وت�سخر قدرات جهازها الوظيفي و�إمكاناتها التكنولوجية املتطورة بكفاءة
عالية لتح�سني م�ستوى اخلدمة املقدمة جلمهور املتعاملني معها ،وتو�سيع
وتنويع قاعدة العمالء من خمتلف القطاعات الإقت�صادية الأردنية والعربية ،مبا
يحقق عائداً جمزي ًا للم�ساهمني ويعمل يف الوقت نف�سه على تنمية الإقت�صاد
الوطني ورفاه �أبناء املجتمع املحلي.

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم

صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

حضرة صاحب السمو
األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني
ولي العهد المعظم

يتضمن كل تقرير من التقارير السنوية لشركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) لهذا العام مجموعة
من التحف الخشبية من دار اآلثار اإلسالمية الذي يضم إحدى أفضل مجموعات الفن اإلسالمي في العالم .وقد
تم نشر هذه الصور بعد الحصول على موافقة كريمة من مجموعة الصباح ،دار اآلثار اإلسالمية.
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رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبد الكريم عالوي صالح الكباريتي
ممثل شركة الروابي المتحدة القابضة  -الكويت
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد فيصل حمد مبارك العيار
األعضاء

السيد مسعود محمود جوهر حيات
ممثل شركة مشاريع الكويت القابضة  -الكويت

السيد طارق محمد يوسف عبد السالم
السيد محمد عدنان حسن الماضي
ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

الدكتور يوسف موسى سلمان القسوس
ممثل شركة الروابي المتحدة القابضة  -الكويت

السيد منصور أحمد عبد الكريم اللوزي
ممثل الشركة اإلستراتيجية لالستثمارات

السيد بيجان خسروشاهي
ممثل  - Odyssey Reinsurance Co.الواليات المتحدة

الدكتور مروان جميل عيسى المعشر
السيد هاني خليل عبد الحميد الهنيدي
السيد ماجد فياض محمود برجاق
الدكتور صفوان سميح عبد الرحمن طوقان
السيد فاروق عارف شحادة

العارف (لغاية ) 2017/5/15

أمين سر مجلس اإلدارة السيد سهيل محمد عبد الفتاح التركي
مدققو الحسابات
السادة ديلويت آند توش (الشرق األوسط)  -األردن
السادة برايس وترهاوس كوبرز "األردن"
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تقرير الحوكمة لعام 2017
أهم المؤشرات والنسب
المالية لعامي  2017و 2016
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أحييكم أجمل تحية ويسعدني أن أقدم لكم باسمي وباسم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة التقرير
السنوي عن نتائج أعمال البنك ،وإنجازاته ،والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في
.2017/12/31

األداء االقتصادي في 2017

يقدر �أن منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي يف عام  2017ارتفع �إىل ٪3
من  ٪2.4يف  ،2016ويعتمد هذا التحول ب�شكل �أ�سا�سي على تزايد النمو
يف �أكرث من ن�صف اقت�صادات العامل .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ف�إن انتعا�ش
منو اال�ستثمار العاملي يف الفرتة من � 2016إىل  2017كان مدعوم ًا بتكاليف
التمويل املواتية ،والأرباح املرتفعة ،وحت�سن معنويات الأعمال يف كل من
االقت�صادات املتقدمة والأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية .ومع تقل�ص
الركود االقت�صادي فمن املتوقع �أن يرتفع النمو العاملي �إىل  % 3.1يف ،2018
ثم يعتدل قليال �إىل متو�سط  % 3يف .2020-2019
يف الواليات املتحدة الأمريكية ارتفع النمو يف عام � 2017إىل ما يقدر ب
 ،%2.3بدعم من تعزيز اال�ستثمار اخلا�ص ،ومن املتوقع �أن ي�صل النمو �إىل
 % 2.5يف  ،2018ومن ثم �إىل متو�سط  % 2.1يف ال�سنتني التاليتني.
حققت منطقة اليورو منو ًا كبري ًا يف عام  ،2017و�صل �إىل نحو  % 2.4مع
حت�سن وا�سع النطاق عرب البلدان الأع�ضاء مدفوع ًا بتعزيز الطلب العاملي
والنمو القوي لكل من الطلب املحلي والواردات.
يف املجمل ،هناك زيادة يف النمو يف معظم االقت�صادات النامية واملتقدمة� ،إال
�أن ت�صاعد احلمائية التجارية وارتفاع املخاطر اجليو�سيا�سية واال�ضطرابات
املحتملة يف الأ�سواق املالية وغريها من التحديات ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على
الثقة والتجارة والن�شاط االقت�صادي العام.
االقتصاد المحلي

كان املنتظر �أن ت�شهد �سنة  2017تعديالت ملمو�سة يف اجتاهات ال�سيا�سة
االقت�صادية واملالية نظر ًا لأن الأردن بد�أ بتطبيق برنامج للإ�صالح
االقت�صادي بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل ،لكن الأو�ضاع العامة بقيت يف
جمملها �صعبة ،وظلت �إمكانيات احلركة حمدودة ،فكانت ال�سنة من معظم
النواحي ا�ستمرار ًا لل�سنة التي قبلها ،خا�صة و�أن الظروف الإقليمية والدولية
امل�ؤثرة على الأردن بقيت على حالها تقريب ًا.
يف ظل التحديات التي واجهت االقت�صاد الأردين خالل  2017كان ال بد
للحكومة من الأخذ ب�سيا�سة الوقاية وحماية املكت�سبات واملحافظة على
اال�ستقرار الن�سبي االقت�صادي واملايل االجتماعي .ويف هذا املجال حتققت
نتائج خمتلطة.
�ساعدت على اجتياز ال�صعوبات ،حالة الأمن واال�ستقرار ،وبالنتيجة حتقق
منو اقت�صادي �إيجابي ال يزيد كثري ًا عن  %2وحتقق قدر من النجاح يف
التعامل مع �أ�سا�سيات االقت�صاد الوطني ،فقد حافظ الدينار الأردين على
�سعر �صرف ثابت جتاه الدوالر ،وظل احتياطي البنك املركزي الأردين من
العمالت الأجنبية ،بالرغم من هبوطه ،كافي ًا لتغطية م�ستوردات �ستة �أ�شهر،
وا�ستقر الت�ضخم حول .%3

وكان برنامج الإ�صالح االقت�صادي قد توقع �أن ينخف�ض عجز املوازنة يف
� 2017إىل  753مليون دينار ،وهذا ما حتقق فع ًال ،وبذلك يكون العجز املايل
قد انخف�ض كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل من  %3.2يف � 2016إىل %2.6
يف  2017نتيجة ارتفاع الإيرادات املحلية مبقدار  484مليون دينار.
يف اجلانب ال�سلبي ،دل عدد من امل�ؤ�شرات الهامة على حدوث تراجع �أو جمود،
فقد بقي النمو االقت�صادي عند م�ستواه املتدين ،وبقيت ال�صادرات الوطنية
تراوح مكانها ،وهبطت �أ�سعار الأ�سهم يف بور�صة عمان بن�سبة  %2تقريب ًا،
وارتفعت ن�سبة البطالة �إىل م�ستوى غري م�سبوق هو � .%18.5أما الدين العام
فقد ارتفع بالأرقام املطلقة من  26.1مليار دينار �إىل  27.3مليار دينار،
وكن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل من � %95.1إىل .%95.3
أداء البنك في عام 2017

لي�س مطلوب ًا من البنك �أن ي�أخذ باالعتبار الظروف املحلية فقط ،بل الإقليمية
والعاملية �أي�ض ًا ،مع االلتزام ب�أف�ضل املمار�سات العاملية ،واملحافظة على
الن�سب واملعدالت املقررة ،والعمل على جتاوزها يف معظم احلاالت.
يف عام  2017ا�ستحوذ مو�ضوع تطبيق املعيار الدويل رقم ( )9على جزء هام
من جهود البنك حيث مت التعاقد ،و�ضمن جهد م�شرتك ي�ضم بنوك جمموعة
كيبكو بالكويت ،مع �شركات متخ�ص�صة للتعامل مع متطلبات املعيار وحتديد
املتغريات الالزمة لعملية احت�ساب املخ�ص�صات ،ومت عمل النموذج الذي
تقا�س عليه ن�سبة املخاطر وعك�سها على حجم املخاطر لكل املوجودات املالية.
وي�شكل تطبيق املعيار حتدي ًا للبنوك ملا يرتبه من �آثار على معدالت كفاية
ر�أ�سمالها وربحيتها ،وما يزيده من �أعباء يف جانب املخ�ص�صات �ستنعك�س
على �شهيتها يف الإقرا�ض وتوجه نحو الت�شدد يف منح الت�سهيالت .وقد بلغت
املخ�ص�صات الإ�ضافية املطلوبة نتيجة تطبيق املعيار حوايل  47مليون دينار
وقد مت �إظهار �أثر املعيار على البيانات املالية لعام � 2018ضمن �إف�صاح
بيانات العام .2017
كما �شغلت �إدارة البنك خالل العام مب�شروع تنفيذ تعليمات حاكمية و�إدارة
املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها ال�صادرة عن البنك املركزي ،وامل�شروع
ي�سري ب�شكل جيد ،و�ضمن اجلدول الزمني املحدد.
من جهة �أخرى� ،شهد عام  2017حتقيق قفزة نوعية يف جمال اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية ،حيث مت خالل العام طرح جمموعة من اخلدمات
اجلديدة واملتطورة �أكدت املوقع الريادي للبنك ،وبحيث �أ�صبحت �إدارة
تكنولوجيا املعلومات ،ونتيجة لال�ستثمار ال�ضخم الذي مت تخ�صي�صه ،هي
الرافعة الرئي�سية لكافة خدمات البنك ومنتجاته و�إدارة عملياته ،وكل
ذلك بالتوازي مع تطبيق �أ�شد �إجراءات الأمان واحلماية ملواجهة تهديدات
االخرتاقات ال�سيربانية واجلرائم الإلكرتونية على مدار ال�ساعة.
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حق��ق البن��ك خ�لال ع��ام  ،2017نتائ��ج جي��دة حي��ث ترك��زت جهودن��ا خ�لال
الع��ام عل��ى حتقي��ق منو مقبول ،مع توجه م�س��تمر ومكثف نحو عمليات التجزئة
والأف��راد واملن�ش���آت ال�صغ�يرة مل��ا له��ا من دور يف دعم االقت�ص��اد الوطني وخلق
فر���ص عم��ل وتخفي��ف مع��دالت البطال��ة ،كم��ا وا�ص��ل البن��ك دوره الريــ��ادي يف
دعــ��م امل�شــ��روعات الكبــ��رى ،حيــ��ث مت متويــ��ل العديــ��د مــ��ن امل�شــ��روعات
فــ��ي قطاع��ات رئي�س��ية منه��ا العقـ��اري وال�صح��ي وم�شـ��روعات البنيـ��ة التحتيـ��ة
وال�صناعـ��ات ذات ال�صلـ��ة.
على �صعيد النتائج املالية ،فقد بلغ �إجمايل موجودات البنك  2.832مليار
دينار مقارنة بـ  2.740مليار دينار يف نهاية العام  2016بنمو  .%3.4كما
بلغ �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  1.562مليار دينار مقابل 1.447
مليار دينار كما يف نهايـة عام  ،2016حمققة منو ًا بن�سبة  %8فيما بلغت ودائع
العمالء  1.808مليار دينار مقارنة بـ  1.703مليار دينار نهاية العام ،2016
بن�سبة منو  .%6.2وقد بلغت ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة  ٪4.8مقابل ن�سبة
 ٪7.7يف نهاية العام . 2016
وكمح�صلة لنتائج �أعمال البنك الرئي�سية فقد بلـغ �صايف الأرباح لل�سنة من
العمليات امل�ستمرة حوايل  28.2مليون دينار بعد ال�ضريبة ،مقارنة بحوايل
 30مليون دينار للعام املا�ضي .وبلغت حقوق امللكية حوايل  468مليون دينار.
وا�ستناد ًا لنتائج البنك املالية لعام  2017يتقدم جمل�س الإدارة بالتو�صية
للهيئة العامة للموافقة على توزيع  20مليون دينار ك�أرباح نقدية للم�ساهمني
تعادل  %20من ر�أ�س املال.
�إن نتائج �أعمال البنك يف عام  2017كانت مقاربة ب�شكل عام للعام ال�سابق،
وعلى الرغم من النمو املتحقق يف �إجمايل الدخل بحوايل � %4إال �أن الزيادة يف
م�صروفات التفرع والبنية التكنولوجية وخم�ص�ص العقارات امل�ستملكة �أدى
�إىل انخفا�ض ربح ال�سنة بحوايل  %4.4عن عام  .2016كما �أن ح�صتنا من
خ�سائر عمليات ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية (عمليات غري م�ستمرة)
رفعت ن�سبة االنخفا�ض �إىل حوايل .%10.2
�إن �إجمايل �أداء البنك ي�ضعه �ضمن فئة البنوك ذات املتانة املالية املرتفعة.
فقد بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  %18.30وبلغت ن�سبة الرافعة املالية
 %12.79مقارنة مع  %12.89 %19.01على التوايل ،ح�سب تعليمات البنك
املركزي الأردين .ونظرا الرتفاع حجم موجودات البنك وحجم تعامالته
بني البنوك وحجم ت�سهيالته والتزاماته خارج امليزانية يف الأردن والفروع
اخلارجية ،قرر البنك املركزي الأردين اعتبار البنك الأردين الكويتي �أحد
البنوك ال�ستة ذات الأهمية النظامية حملي ًا  .D-SIBsو�سوف يرتب هذا
التقييم على البنك تلبية عدة متطلبات ،منها املحافظة على ن�سبة كفاية
ر�أ�س املال مرتفعة ووجود �إدارة للحوكمة ومنهجية لإدارة املخاطر بالطرق
املتقدمة ،وتوفري �أنظمة للت�صنيف االئتماين والت�سعري املعتمد على املخاطر
وغري ذلك من املتطلبات التي يف معظمها متوفرة لدى البنك حالي ًا.

يف جانب التوقعات الإيجابية فمن املعول عليه �أن توا�صل احلكومة التزامها
بربنامج الت�صحيح االقت�صادي ،و�أن تعمل بجدية على حتقيق �أهدافه
املرحلية املتمثلة بخف�ض عجز املوازنة العامة بعد املنح ب�شكل حم�سو�س
وتثبيت �سقف املديونية عند احلد الراهن ومن ثم انخفا�ضه تدريجي ًا خالل
ال�سنوات القادمة كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل .ومن التوقعات الإيجابية
�أن ي�ستكمل فتح احلدود والأ�سواق لل�صادرات الأردنية ،و�أن ي�ستمر الزخم يف
الدخل ال�سياحي ،و�أن حتافظ حواالت املغرتبني على م�ستواها الراهن ،و�أن
يبقى احتياطي البنك املركزي الأردين من العمالت الأجنبية عند م�ستواه
املريح الذي يعزز الثقة العامة .وبالنتيجة �أن يرتفع معدل النمو االقت�صادي
�إىل  %2.5على الأقل.
ويف اجلانب ال�سـلبي يتوقع �أن ت�ستمر تداعيات الأو�ضاع الإقليمية ال�ســيئة،
وتتعر�ض املنح اخلارجية ملزيد من االنخفا�ض وتظل البطالة عند م�ستوياتها
العالية ،مما �سيبقي معدل النمو االقت�صادي متدني ًا ،ويبقى عجز يف ميزان
املدفوعات يف حدود  %8من الناجت املحلي الإجمايل.
لذلك ،الو�ضع املحلي �صعب جد ًا ،فمحركات النمو املتمثلة يف اال�ستثمار
والإنفاق احلكومي الر�أ�سمايل واال�ستهالك الفردي ال تعطي م�ؤ�شرات
�إيجابية ،والتباط�ؤ ي�شمل القطاعات ال�صناعية واال�ستثمارية والعقارية .ومع
�إ�صرار �صندوق النقد الدويل على �إمالء �سيا�سة تق�شفية تطال الأ�سعار وتطال
هيكلة النظام ال�ضريبي و�إلغاء االعفاءات �أ�صبحت الأمور مبجملها بحاجة
ملعاجلة ا�ستثنائية ،وال بد من االعتماد على النف�س ،مع ا�ستمرار احلاجة
لزيادة الدعم اخلارجي و�إن كان هذا الأمر ال يبدو ممكن ًا حالي ًا.
مطلوب منا �أن نتعامل ب�إيجابية خالل العام القادم و�أن ال نكون حمكومني
بال�سوداوية نتيجة ال�صعوبات والتحديات والظروف املحيطة والأو�ضاع
الإقليمية وال�سيا�سية� ،آملني �أن تتعزز مالمح الإنفراج الإقليمي ويكون له �أثر
على االقت�صاد ب�شكل عام مع قناعتنا ب�أن مثل هذا الأثر لن يكون مبا�شر ًا
و�سريع ًا .ويف كل الأحوال ،فلن نقف مكتويف الأيدي بانتظار حت�سن الظروف،
بل �سنوا�صل العمل على بناء القدرات وتعزيز املكت�سبات وال�سعي دون كلل
للبحث والتعرف على الفر�ص الظاهرة والكامنة واال�ستفادة منها بال�شكل
الأف�ضل والأمثل.
يف اخلتام ،ال ي�سعني �سوى �أن �أتقدم ببالغ ال�شكر وعظيم االمتنان للأخوة
الزمالء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومل�ساهمي البنك ال�ستمرار دعمهم وم�ؤازرتهم
ولعمالء البنك على ثقتهم املو�صولة ،وملعايل حمافظ البنك املركزي الأردين
ونائبيه وكافة �أجهزته كل التقدير والثناء جلهودهم و�إجنازاتهم على طريق
تطوير وتعزيز مكانة القطاع امل�صريف الأردين ،وملعايل رئي�س هيئة الأوراق
املالية و�أع�ضاء الهيئة .وال يفوتني �أن �أ�سجل اعتزازي بجميع �إخواين و�أبنائي
العاملني بالبنك من م�س�ؤولني وموظفني جلهودهم و�إخال�صهم ودورهم املقدر
يف جناح البنك وتطوره.

استشراف المستقبل

يف الظروف الإقليمية املتقلبة وحالة عدم التيقن ال�سائدة يف دوائر الأعمال
ف�إن من ال�صعوبة مبكان التنب�ؤ مبا �سيكون عليه احلال يف امل�ستقبل املنظور،
�أما م�ؤ�س�سات الت�صنيف الدولية فقد و�ضعت النظرة امل�ستقبلية لالقت�صاد
الأردين بني م�ستقر و�سالب .يف املقابل ف�إن دوائر الأعمال حتاول �أن ترى
ال�صورة من الوجهني ،فهناك �إيجابيات متوقعة يجب توظيفها واال�ستفادة
منها والبناء عليها ،وهناك �سلبيات حمتملة يجب �أخذها باالعتبار واتخاذ
احليطة واحلذر يف �صنع القرارات.
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إطار الحاكمية المؤسسية

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 ،ويي�ستند
البنك يف �إدارة وتطوير حوكمته الداخلية على ما ورد يف ن�صو�ص قانون ال�شركات ال�ساري املفعول وبنود تعليمات احلوكمة لل�شركات املدرجة
ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية لعام  2017وتعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين رقم  ،2016/9هذا بالإ�ضافة
�إىل االر�شادات والتعليمات التي ت�صدرها اجلهات الرقابية الدولية ذات ال�صلة ب�أعمال البنوك ومبا يتوائم مع طبيعة �أعمال البنك و�أنظمته
الداخلية.
وي�ؤكد جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي التزامه والتزام الإدارة التنفيذية العليا وكافة موظفي البنك بتطبيق املبادىء العامة والتعليمات
املنظمة للحاكمية امل�ؤ�س�سية بهدف الو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات التي ت�ضمن حتقيق العدالة يف معاملة كافة اجلهات ذات العالقة بالبنك
( ،)Stakeholdersوالتقيد مبتطلبات ال�شفافية والإف�صاح عن و�ضع البنك املايل والإداري احلقيقي وامل�ساءلة يف العالقات بني جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية ،وبني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ،وبني جمل�س الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى ذات العالقة .وملزيد من ال�شفافية فقد مت
�إرفاق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية �ضمن هذا التقرير ،وهو متوفر على موقع البنك الإلكرتوين .www.jkb.com
كما ومت وبناء على تعليمات البنك املركزي الأردين ،البدء بالعمل على تطبيق متطلبات حاكمية �إدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها رقم
( )2016/65وفق معيار .COBIT 5
تعتمد �إجراءات تنظيم و�إدارة البنك على الأ�س�س التالية:
 وجود جمل�س �إدارة يت�سم بالفاعلية وحتمل امل�س�ؤولية. توجه ا�سرتاتيجي وا�ضح من �أجل تطوير الأعمال �ضمن �أطر وا�ضحة لإدارة املخاطر. �أ�س�س حما�سبية جيدة و�إف�صاح للمعلومات. �آليات حكيمة التخاذ القرارات. تقييم للأداء مرتبط باال�سرتاتيجية. تنمية وتطوير املوارد الب�شرية.مجلس اإلدارة:

يحكم ت�شكيل جمل�س الإدارة قانون ال�شركات الأردين وقانون البنوك وتعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك وتعليمات حوكمة ال�شركات املدرجة
لعام  2017ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية.
يتمثل الدور الرئي�سي ملجل�س الإدارة يف م�س�ؤوليته عن �سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها �أو�ضاعه املالية ،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.
ومت انتخاب جمل�س الإدارة احلايل يف � 15أيار  2017لفرتة �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.
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أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية
 -1األعضاء االعتباريين:

الرقم اال�سم

ال�سيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي

تنفيذي/غري تنفيذي
غري تنفيذي

م�ستقل/غري م�ستقل

ا�سم املمثل

غري تنفيذي

غري م�ستقل
غري م�ستقل

1

�شركة الروابي املتحدة القاب�ضة
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة الروابي املتحدة القاب�ضة

الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س

3

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

غري تنفيذي

4

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ال�سيد حممد عدنان ح�سن املا�ضي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

5

ال�شركة اال�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ال�سيد من�صور �أحمد عبدالكرمي اللوزي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

6

Odyssey Reinsurance Co.

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

2

غري م�ستقل

 -2األعضاء الطبيعيين:

7

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم

-

9

الدكتور مروان جميل عي�سى املع�شر

-

غري تنفيذي

10

ال�سيد هاين خليل عبداحلميد الهنيدي

-

غري تنفيذي

م�ستقل

11

الدكتور �صفوان �سميح عبدالرحمن طوقان

-

غري تنفيذي

م�ستقل

12

ال�سيد ماجد فيا�ض حممود برجاق

-

غري تنفيذي

م�ستقل

8

13

-

غري تنفيذي

غري م�ستقل

غري تنفيذي

غري م�ستقل
م�ستقل

مقعد �شاغر
ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

انتهت ع�ضويته بانتخاب جمل�س �إدارة جديد بتاريخ 2017/5/15

عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في شركات مساهمة عامة:

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضويته يف �شركات م�ساهمة عامة

ال�سيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي

�شركة الألبان الأردنية

ال�سيد من�صور �أحمد عبدالكرمي اللوزي

ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

�شركة ال�شرق العربي للت�أمني

الدكتور مروان جميل عي�سى املع�شر

�شركة م�سافات للنقل املتخ�ص�ص� ،شركة الباطون اجلاهز والتوريدات االن�شائية

ضابط ارتباط الحوكمة:

ال�سيد �سهيل حممد عبدالفتاح الرتكي � /أمني �سر جمل�س الإدارة
لجان المجلس:

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 بيان �آلية عمل كل جلنة وحتديد مهامها وم�س�ؤولياتها ب�شكل تف�صيلي �ضمن دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية املعتمد واملن�شور
على موقع البنك الإلكرتوين ويتم �إحلاقه بالتقرير ال�سنوي للبنك كجزء ال يتجز�أ منه.
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 -1لجنة التحكم المؤسسي (لجنة الحوكمة)

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 باعتماد ال�سيا�سات العامة لإقرارها من جمل�س
الإدارة والإ�شراف على تنفيذها ،والت�أكد من االلتزام مبيثاق �أخالقيات العمل
املعتمد لدى البنك وذلك على م�ستوى جمل�س الإدارة وكافة امل�ستويات الإدارية
يف البنك ،بالإ�ضافة �إىل �أية مهام �أخرى وردت يف تعليمات حوكمة ال�شركات
امل�ساهمة املدرجة ل�سنة .2017

�أع�ضاء جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي:
الدكتور مروان جميل املع�شر ،رئي�س اللجنة (م�ستقل)
ال�سيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي (غري م�ستقل)
ال�سيد هاين خليل الهنيدي (م�ستقل)
الدكتور �صفوان �سميح طوقان (م�ستقل)
 -2لجنة المخاطر واالمتثال

تتوىل اللجنة مراجعة �إطار عمل �إدارة املخاطر بالبنك وا�سرتاتيجية
�إدارة املخاطر واالمتثال ،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 ،بالإ�ضافة �إىل �أية مهام �أخرى وردت
يف تعليمات حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة .2017

�أع�ضاء جلنة املخاطر واالمتثال:
ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم ،رئي�س اللجنة (غري م�ستقل)
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي (غري م�ستقل)
ال�سيد حممد عدنان املا�ضي (غري م�ستقل)
الدكتور �صفوان �سميح طوقان (م�ستقل)
 -3لجنة 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 ،بالإ�ضافة �إىل �أية مهام
�أخرى وردت يف تعليمات حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة .2017
عقدت جلنة املجل�س للتدقيق ثمانية اجتماعات خالل عام  2017كما اجتمعت
مع مدقق احل�سابات اخلارجي مرة واحدة خالل الفرتة.

�أع�ضاء جلنة التدقيق:
ال�سيد هاين خليل الهنيدي ،رئي�س اللجنة (م�ستقل)
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة الأعمال ،جامعة بورتالند  -الواليات
املتحدة الأمريكية 1980 ،وبكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،اجلامعة الأمريكية
يف بريوت � ،1973شهادة حما�سب قانوين ()CPA
العمل احلايل:
رئي�س هيئة املديرين� ،شركة �صناعات البحر املتو�سط
رئي�س هيئة املديرين� ،شركة املتو�سط للطاقة
الأعمال ال�سابقة:
رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الوطنية للأمونيا و�صناعة املركبات
الكيميائية ()2009 -1991
املدير التنفيذي ،ال�شركة الأردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية
()1992-1986
مدير عام امل�شروع ،ال�شركة الأردنية للإدارة واال�ستثمارات ()1986-1984
املدير الإداري واملايل ،ال�شركة الأردنية للأوراق املالية ()1984-1982
مدقق� ،شركة تو�ش رو�س ()1982-1980
حما�سب �أول� ،شركة احتاد املقاولني ()1978-1976
حما�سب� ،شركة �صفوان للتجارة واملقاوالت ()1974-1973

ال�سيد حممد عدنان املا�ضي (غري م�ستقل)
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة الريموك ،1992 ،ماج�ستري
متويل ،اجلامعة الأردنية1998 ،
العمل احلايل:
مدير دائرة التدقيق الداخلي� ،صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان من 2003

الأعمال ال�سابقة:
دائرة التدقيق الداخلي ،البنك املركزي الأردين ()2003 - 1994
البنك العربي ()1993
تدقيق ح�سابات ،ديلويت �أند تو�ش ()1993 - 1992

الدكتور �صفوان �سميح طوقان (م�ستقل)
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،اجلامعة الأمريكية -
بريوت  ،1966ماج�ستري اقت�صاد ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،1976 ،دكتوراه اقت�صاد ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات
املتحدة الأمريكية1980 ،
العمل احلايل- :
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الأعمال ال�سابقة:
ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين ال�ساد�س والع�شرون
رئي�س جمل�س الإدارة ،بور�صة عمان ()2013-2012
رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة مناجم الفو�سفات ()2004-2000
مدير عام ،م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ()1999-1994
�أمني عام ،وزارة التخطيط ()1994-1989
�أ�ستاذ م�ساعد ،جامعة الريموك ()1989-1981
حما�ضر ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية (-1975
)1980
البنك املركزي الأردين ()1975 -1966
 -4لجنة الترشيح والمكافآت

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 ،بالإ�ضافة �إىل �أية مهام �أخرى وردت يف تعليمات حوكمة
ال�شركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة .2017

�أع�ضاء جلنة الرت�شيح واملكاف�آت:
الدكتور �صفوان �سميح طوقان ،رئي�س اللجنة (م�ستقل)
ال�سيد م�سعود حممود حيات (غري م�ستقل)
الدكتور مروان جميل املع�شر (م�ستقل)
ال�سيد هاين خليل الهنيدي (م�ستقل)
ال�سيد ماجد فيا�ض برجاق (م�ستقل)
 -5لجنة مجلس اإلدارة للتسهيالت

تتوىل اللجنة النظر فيما يلي:
منح وتعديل وجتديد وهيكلة الت�سهيالت االئتمانية التي تتجاوز �صالحيات
اللجنة املنبثقة عن الإدارة التنفيذية (جلنة الإدارة للت�سهيالت) التي ير�أ�سها
مدير عام البنك ،و�ضمن حدود يحددها لها جمل�س �إدارة البنك .ويخت�ص
جمل�س الإدارة باتخاذ القرار مبا يزيد عن �صالحيات اللجنة.
�إتخاذ القرار املنا�سب ح�صر ًا بخ�صو�ص الت�سهيالت التي مت التو�صية
باملوافقة عليها من قبل اللجنة املنبثقة عن الإدارة التنفيذية (جلنة الإدارة
للت�سهيالت).
وللمجل�س تفوي�ض بع�ض �أو جميع �صالحيات هذه اللجنة يف تعديل �شروط �أو
هيكلة الت�سهيالت للجنة الإدارة للت�سهيالت.
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�أع�ضاء جلنة الت�سهيالت:
ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س اللجنة (غري م�ستقل)
ال�سيد فاروق عارف العارف (غري م�ستقل) لغاية ()2017/5/15
الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س (غري م�ستقل)
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي (غري م�ستقل)
ال�سيد ماجد فيا�ض برجاق (م�ستقل)
ال�سيد م�سعود جوهر حيات (غري م�ستقل) ابتداء من 2017/5/15
 -6لجنة اإلدارة واالستثمار

تتوىل اللجنة النظر فيما يلي و�إتخاذ القرار ب�ش�أنه:
�أو ًال :يف جمال الإدارة:
طلبات امل�صاريف الإدارية ،وعقود امل�شرتيات ،والعطاءات ،والتوريدات،
والتربعات ،وعموم ًا كافة االرتباطات والعقود التي تزيد عن ال�صالحيات
املوكلة للإدارة التنفيذية العليا واملحددة �ضمن نظام وجدول �صالحيات
االرتباط وال�صرف املعتمد من جمل�س الإدارة ،وتتخذ القرارات الإدارية
واملالية ب�ش�أنها.
طلبات/عرو�ض بيع العقارات اململوكة للبنك فيما يتجاوز ال�صالحيات املوكلة
للإدارة التنفيذية العليا مبوجب جدول ال�صالحيات املعتمد.
�إعتماد ت�سعري العقارات اململوكة للبنك �سنوي ًا �أو عندما يتطلب الأمر ذلك.

ثانياً :يف جمال اال�ستثمار:
املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة لال�ستثمار مبوجب جدول
ال�صالحيات املرفق بال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة فيما يتجاوز �صالحيتها
وتتخذ القرار ب�ش�أنها وي�شمل ذلك:
ا�ستثمارات البنك بالدينار الأردين يف �أدوات ال�سوق النقدي و�سوق ر�أ�س املال.
ا�ستثمارات البنك بالعمالت الأجنبية يف �أدوات ال�سوق النقدي و�سوق ر�أ�س
املال ،وعمليات تداول العمالت.
ويخت�ص جمل�س الإدارة باتخاذ القرار مبا يزيد عن �صالحيات اللجنة يف �أي
من البنود الواردة �أعاله.
�أع�ضاء جلنة الإدارة واال�ستثمار
ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س اللجنة (غري م�ستقل)
ال�سيد فاروق عارف العارف (غري م�ستقل) لغاية ()2017/5/15
الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س (غري م�ستقل)
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي (غري م�ستقل)
ال�سيد ماجد فيا�ض برجاق (م�ستقل)
ال�سيد م�سعود جوهر حيات (غري م�ستقل) ابتداء من 2017/5/15
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 -7لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية

تتوىل اللجنة اعتماد الأهداف اال�سرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل
التنظيمية املنا�سبة مبا يف ذلك اللجان التوجيهية على م�ستوى الإدارة
التنفيذية العليا ومبا ي�ضمن حتقيق وتلبية الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك
وحتقيق �أف�ضل قيمة م�ضافة من م�شاريع وا�ستثمارات موارد تكنولوجيا
املعلومات ،وا�ستخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والت�أكد من مدى
حتقق ذلك والإ�شراف العام واالطالع على �سري عمليات وموارد وم�شاريع
تكنولوجيا املعلومات للت�أكد من كفايتها وم�ساهمتها الفاعلة يف حتقيق
متطلبات و�أعمال البنك.

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.

�أع�ضاء جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
ال�سيد ماجد فيا�ض برجاق ،رئي�س اللجنة (م�ستقل)
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي (غري م�ستقل)
الدكتور مروان جميل املع�شر (م�ستقل)
ال�سيد هاين خليل الهنيدي (م�ستقل)
ال�سيد حممد عدنان املا�ضي (غري م�ستقل)

جمل�س الإدارة

جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

جلنة املخاطر واالمتثال

جلنة التدقيق

جلنة الرت�شيح واملكاف�آت

جلنة حاكمية تكنولوجيا
املعلومات

جلنة الت�سهيالت

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي/رئي�س املجل�س
ال�سيد في�صل حمد العيار/نائب الرئي�س
ال�سيد م�سعود جوهر حيات *
ال�سيد طارق حممد عبدال�سالم
ال�سيد حممد عدنان املا�ضي
الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي
ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
الدكتور مروان جميل املع�شر
ال�سيد هاين خليل الهنيدي
ال�سيد ماجد فيا�ض برجاق
الدكتور �صفوان �سميح طوقان
ال�سيد فاروق عارف العارف **

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 ،2017
علما ب�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ح�ضروا اجتماع الهيئة العامة للم�ساهمني
املنعقد بتاريخ :2017/5/15

جلنة الإدارة واال�ستثمار

�إجمايل عدد االجتماعات املنعقدة خالل عام 2017

إجتماعات المجلس واللجان خالل عام 2017

6

1

4

8

1

2

47

37

عدد االجتماعات التي ح�ضرها �أع�ضاء جمل�س الإدارة
6
4
5
4
6
5
6
4
3
5
6
6
1/1

1

2
3

0
1

7

4
0
1
1

2

7
4

7

0
1
1
1

1
1
2

47

37

29/26

20/20

47
47

37
37

47

37

18/18

17/17

* ع�ضو جلنة الت�سهيالت وجلنة الإدارة واال�ستثمار اعتبار ًا من .2017/5/15
** ع�ضو جمل�س الإدارة وجلنة الت�سهيالت وجلنة الإدارة واال�ستثمار لغاية .2017/5/15
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
السيد «محمد ياسر» مصباح محمود األسمر
المدير العام

السيد توفيق عبد القادر محمد مكحل
		
نائب المدير العام  /رئيس المجموعة المصرفية

السيد وليم جميل عواد دبابنه
		
رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية

السيدة هيام سليم يوسف حبش
رئيس الشؤون المالية		

السيد هيثم سميح «بدر الدين» البطيخي
		
رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة

السيد عبدالكريم محمود نورالدين فريحات
رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات

السيد زهدي بهجت زهدي الجيوسي
رئيس التسهيالت االئتمانية

السيد إبراهيم عيسى إسماعيل كشت
رئيس الشؤون القانونية

السيد إبراهيم صالح إبراهيم الحنش
رئيس اإلدارة اإلقليمية لفروع فلسطين

السيد إبراهيم فضل محمود الطعاني
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

السيد محمد جميل عزم حمد
رئيس إدارة المخاطر  /رئيس إدارة االمتثال بالوكالة

السيد عبداهلل إبراهيم عبداهلل مسمار
رئيس إدارة الشؤون اإلدارية

السيد داود عادل داود عيسى
رئيس إدارة الموارد البشرية

السيد إبراهيم فريد آدم بيشة
رئيس مساعد الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية

الدكتور مكرم أمين ماجد القطب
رئيس مساعد تسهيالت الشركات

أعضاء اإلدارة التنفيذية الذين انتهت خدمتهم خالل عام :2017
السيد شاهر عيد عبد الحليم سليمان ،رئيس مجموعة الدعم  -لغاية 2017/5/14
السيد سائد محمود خضر طعمة ،إدارة الموارد البشرية  -لغاية 2017/3/30
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سياسة األجور والمكافآت

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 يف التقرير ال�سنوي للبنك عن عام 2017
وذلك �ضمن بيانات الإف�صاح املطلوبة مبوجب املادة ( )4من تعليمات
�إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة
عن هيئة الأوراق املالية والإي�ضاحات حول البيانات املالية والتي ت�شكل جزء ًا
ال يتجز�أ من التقرير.
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.

البنك يف حتقيق �أهدافها املقررة وذلك من خالل اتباع نهج منتظم لتقييم
وحت�سني فعالية عمليات �إدارة املخاطر والرقابة الداخلية والتحكم امل�ؤ�س�سي.
تتبع �إدارة التدقيق الداخلي وظيفي ًا �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س
الإدارة ،وترفع تقاريرها ونتائج �أعمالها �إىل جلنة التدقيق.
مت �إعداد ميثاق التدقيق الداخلي وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية وتالي ًا �أهم
مالمح امليثاق-:
تتمتع �إدارة التدقيق الداخلي باال�ستقاللية وال تقوم ب�أية �أعمال تنفيذية.
لإدارة التدقيق الداخلي حق احل�صول على �أية معلومة واالت�صال ب�أي
موظف داخل البنك وال�شركات التابعة وتتمتع بال�صالحيات التي متكنها
من �أداء املهام املوكلة �إليها ب�أف�ضل وجه.
يوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر الب�شرية
امل�ؤهلة �أكادميي ًا وعملي ًا ،كما يوفر ملوظفيها الدورات التدريبية الالزمة يف
اخلارج والداخل.
تعمل �إدارة التدقيق الداخلي على تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية
وكفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:
 الدقة واالعتمادية على البيانات املالية والت�شغيلية. كفاءة العمليات الت�شغيلية. التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�سارية. املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك. ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف. حت�سني وتطوير �أنظمة الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر وعملياتالتحكم امل�ؤ�س�سي.
حت�سني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق �أهداف البنك.مت �إعداد ميثاق ال�سلوك املهني ملوظفي �إدارة التدقيق الداخلي وفق ًا لأف�ضل
املمار�سات الدولية والذي يركز على مبادئ النزاهة واملو�ضوعية وال�سرية
والكفاءة التي يتمتع بها املدقق.

التوافق مع �سيا�سات و�إجراءات العمل الداخلية والقوانني والت�شريعات
والتعليمات ال�سارية.
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.

ي�شمل نطاق عمل التدقيق الداخلي كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات
البنك مبا يف ذلك فروعه اخلارجية وال�شركات التابعة له ،وكذلك الأن�شطة
امل�سندة جلهات خارجية (� )Outsourced Activitiesإذا لزم الأمر
وبال�شكل الذي ميكن الإدارة من تقييم مدى مالءمة وفعالية �أنظمة الرقابة
الداخلية وعمليات �إدارة املخاطر والتحكم امل�ؤ�س�سي و�إجناز كافة املهام
وامل�س�ؤوليات املناطة بها ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك تقوم �إدارة التدقيق الداخلي
بعدة مهام �أهمها ما يلي:

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.

تنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية �إ�ستناد ًا �إىل �أولويات خطة التدقيق
املبني على املخاطر واملعتمدة �ضمن ا�سرتاتيجيتها التي يتم املوافقة عليها
من قبل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

التدقيق الداخلي

تنفيذ �أية مهمات خا�صة �أو ا�ست�شارات �إ�ستناد ًا �إىل توجيهات من رئي�س
جمل�س الإدارة �أو جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة �أو الإدارة
التنفيذية �أو رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي �أو ال�سلطات الرقابية وفق ًا
ملعايري التدقيق الدولية و�أف�ضل املمار�سات.

تقوم فل�سفة التدقيق الداخلي على تقدمي خدمات توكيدية وا�ست�شارية م�ستقلة
ومو�ضوعية للبنك تهدف �إىل �إ�ضافة قيمة �أو تطوير لعمليات ،وم�ساعدة �إدارة
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وقد مت �إدخال مفهوم �ضبط اجلودة بهدف تقدمي توكيد معقول �إىل جميع
الأطراف ذات العالقة بخ�صو�ص �أن�شطة التدقيق الداخلي و�أنها �ضمن
املعايري املتعارف عليها دولي ًا وذلك على ال�صعيدين املحلي واخلارجي.

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.

تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها البنك من خالل دائرة خماطر
م�ستقلة ترتبط بلجنة جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال.

التحقق من تكامل �آليات قيا�س املخاطر مع �أنظمة املعلومات الإدارية
امل�ستخدمة.

إدارة المخاطر

تقوم �إدارة املخاطر يف البنك على ثالث ركائز �أ�سا�سية وعلى النحو التايل:
الفهم الكامل والدراية من جمل�س الإدارة وكذلك الإدارة العليا وموظفي
البنك ب�أنواع املخاطر الكامنة ب�أعمال البنك.

تقدمي التو�صيات للجنة �إدارة املخاطر واالمتثال عن تعر�ضات البنك
للمخاطر وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات من �سيا�سة �إدارة املخاطر.

وجود �إ�سرتاتيجية و�سيا�سات و�إجراءات مالئمة لإدارة املخاطر تظهر حجم
املخاطر التي ميكن للبنك التعامل معها ومبا ي�ضمن املتانة املالية.

توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك ،ال�ستخدامها لأغرا�ض
الإف�صاح.

وجود �أنظمة ت�ساعد على �إدارة املخاطر املختلفة التي ميكن �أن يواجهها
البنك.

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.

حتقيق املتانة املالية ومبا ينعك�س �إيجاب ًا على حت�سني الت�صنيف االئتماين
للبنك.

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.

تتمثل �أهداف دائرة �إدارة املخاطر مبا يلي:

ال�شفافية يف �إبراز املخاطر والت�أكد من و�ضوحها وفهمها.
و�ضع التو�صيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�سية املقبولة من
قبل جمل�س الإدارة والت�أكد من موائمة املخاطر القائمة مع املخطط لها.
توا�ؤم البنك مع مقررات بازل ومع كافة الت�شريعات التي حتكم وتنظم �إدارة
املخاطر يف البنوك.
تعترب عملية التعرف والتقييم و�إدارة املخاطر م�س�ؤولية م�شرتكة تبد�أ بوحدات
البنك ح�سب موقعها ومهامها وتعترب خط الدفاع الأول .وتقوم دائرة �إدارة
املخاطر بتقييم املخاطر والرقابة عليها والتو�صية ب�سبل تخفيفها ورفع
التقارير الالزمة �إىل جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال باعتبارها
خط الدفاع الثاين وي�أتي بعد ذلك دور التدقيق الداخلي باعتباره خط الدفاع
الثالث.
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.
تنفيذ �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات
عمل لإدارة كافة �أنواع املخاطر.
تطوير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�ضبط كل نوع من �أنواع املخاطر.
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درا�سة وحتليل كافة �أنواع املخاطر التي يواجهها البنك.

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:
� -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
 -2قيام جمل�س الإدارة باتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم اال�ستقامة
واملمار�سة املهنية ال�صحيحة ،وبال�شكل الذي يجعل االمتثال بالقوانني
والأنظمة والتعليمات هدف ًا �أ�سا�سي ًا يجب على اجلميع العمل على حتقيقه.
� -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.
 -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.
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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 ،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 �صفتهم ال�شخ�صية والقانونية وو�ضعهم القانوين وامل�ستفيد
احلقيقي ،وذلك من خالل املحاور الرئي�سية التالية:
حتديث ال�سيا�سة اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ل�ضمان مواكبة �أحدث
التعليمات والت�شريعات املرتبطة بهذا اجلانب.
اعتمـــــــاد املبــــــد�أ امل�ستنــــــد �إىل ت�صنيـــــف العمـــالء ح�ســـب خماطــــرهم
( )Risk Based Ratingو�ضمن �آلية عمل معتمدة.
ا�ستخدام نظام �آيل ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
(.)Siron
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.
سياسة اإلبالغ

لدى البنك �سيا�سة معتمدة و�إجراءات للإبالغ ()Whistleblowing
بهدف تطوير ثقافة االنفتاح والتعبري عن امل�س�ؤولية امل�شرتكة للمحافظة
على �أخالقيات العمل .ومت توزيع �إجراءات التعامل بهذه ال�سيا�سة على كافة
العاملني بالبنك للعمل مبوجبها .وتو�ضح �إجراءات التعامل ت�سل�سل مرجعية
الإبالغ والق�ضايا املتعلقة بال�سلوك غري الطبيعي و�/أو امل�شبوه التي يتوجب
الإبالغ عنها .ويتم مراقبة تنفيذ �سيا�سة و�إجراءات الإبالغ من قبل جلنة
جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال.
وحدة معالجة 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.

ا�ستلمت وحدة معاجلة �شكاوى العمالء خالل العام � 113شكوى متعلقة
مبوا�ضيع خمتلفة ( 1اخلدمات الإلكرتونية 1 ،العموالت والر�سوم7 ،
�أ�سعار الفوائد  /العوائد� 43 ،سلوك التعامل املهني 17 ،البطاقات البنكية،
 39العقود و�شروط التعامل 4 ،بيئة العمل 1 ،احلواالت) ومت التعامل والرد
والإي�ضاح خطي ًا على كافة ال�شكاوى الواردة خالل املدة املحددة ،علما ب�أن ما
جمموعه � 67شكوى 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 .كما مت تو�ضيح بع�ض �إجراءات العمل للموظفني
وتنبيههم لاللتزام ب�سلوكيات العمل املعتمدة.
عالقة البنك بالمساهمين

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 اجتماعات الهيئات العامة للم�ساهمني
والت�شجيع على القيام بعمليات الت�صويت .لدى البنك قاعدة عري�ضة من
امل�ساهمني تبلغ  13.697م�ساهم ًا كما يف  ،2017/12/31وامل�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 املراجعة (غري املدققة).
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.com
والذي يحتوي �أي�ض ًا على معلومات وافية عن خدمات ومنتجات البنك و�أخباره
وبياناته ال�صحفية .ويلتزم البنك بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية حال
حدوثها وفق ًا ملا تقت�ضيه تعليمات هيئة الأوراق املالية.

عبد الكرمي الكباريتي
رئي�س جمل�س الإدارة
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املبالغ ب�آالف الدنانري

2017

2016

�أهم بنود الدخل
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
�إجمايل الدخل
�صايف الأرباح من العمليات امل�ستمرة قبل ال�ضريبة وحقوق غري امل�سيطرين
�صايف الأرباح من العمليات امل�ستمرة بعد ال�ضريبة
�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة وحقوق غري امل�سيطرين
ح�صة ال�سهم من �صايف الربح  /دينار

105.886
123.411
42.313
28.185
26.956
0.270

102.112
118.845
42.861
29.486
29.747
0.297

�أهم بنود املركز املايل
جمموع املوجودات
الت�سهيالت االئتمانية بال�صايف
ودائع العمالء والت�أمينات النقدية
حقوق امللكية  -م�ساهمي البنك

بنود خارج املركز املايل
�أهم الن�سب املالية
العائد على معدل املوجودات
العائد على معدل حقوق امللكية
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
ن�سبة الرافعة املالية

2.832.207
1.562.287
1.904.489
468.411
500.799

2017
%0.97
%5.77
%18.30
%12.79

2.739.985
1.446.911
1.791.361
459.693
459.512

2016
%1.07
%6.53
%19.01
%12.89

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

%55.20
%47.36

%51.94
%44.62

م�ؤ�شرات نوعية املوجودات
�إجمايل الديون غري العاملة� /إجمايل الت�سهيالت
ن�سبة تغطية الديون غري العاملة
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%5.52
%60.80

%8.59
%60.54
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فيما يلي نبذة عن �إجنازات دوائر البنك خالل عام :2017

إدارة التجزئة واألفراد

المجموعة المصرفية:

حافظت دائرة ت�سهيالت التجزئة والأفراد على وترية النمو وحتقيق النتائج
اجليدة خالل عام  ،2017حيث حققت ن�سبة منو �إجمالية بلغت %24.6
وتوزعت النتائج املتحققة على جميع �أنواع منتجات التجزئة والأفراد
واملن�ش�آت ال�صغرية و�إقرا�ض عمالء الوحدة البنكية اخلا�صة.

التسهيالت االئتمانية

يف الوقت الذي ت�شهد فيه املنطقة مرحلة جديدة من �ضعف النمو االقت�صادي
نتيجة ا�ستمرار حالة عدم اليقني ال�سيا�سي والأمني �إقليمي ًا� ،إ�ضافة �إىل
ما �شهده عام  2017من ارتفاعات عديدة على �أ�سعار الفائدة والتي �أثرت
ب�شكل كبري على فر�ص النمو� ،إال �أن �إدارة الت�سهيالت ا�ستطاعت حتقيق النمو
املطلوب يف �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة والتي ارتفعت مبا ن�سبته
 %8لت�صل �إىل حوايل  1.562مليون دينار يف نهاية عام  2017مقارنة مع
 1.447مليون دينار يف عام .2016
وعلى الرغم من كل ال�صعوبات التي تواجه العمل امل�صريف حملي ًا و�إقليمي ًا� ،إال
�أن دور البنك الرائد يف تعزيز منو القطاعات الإقت�صادية املختلفة واملحافظة
على العديد من ال�شركات العاملة يف القطاعات املختلفة مبا فيها ال�شركات
ال�صغرى واملتو�سطة ما زال قائم ًا وداعم ًا لهذه القطاعات التي تعود بالنفع
املبا�شر وغري املبا�شر على امل�ساهمني وعلى �أبناء جمتمعنا.
و�إميان ًا من �إدارة البنك بالدور الذي تلعبه امل�شاريع الإنتاجية ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة يف دعم االقت�صاد الوطني وخلق فر�ص عمل وتخفيف
معدالت البطالة ،وبهدف الو�صول �إىل �أكرب �شريحه ممكنه من هذه امل�شاريع
فقد مت تخ�صي�ص حمفظة ائتمانية بحوايل 10مليون دينار لإقرا�ضها
ل�شركات التمويل الأ�صغر املنت�شرة يف املمكلة وب�أ�سعار فائدة مناف�سة بحيث
يتم �إعادة �إقرا�ضها لقاعدة عمالئها الوا�سعة من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
وال�صغرى.
ووا�صــل البنــك دوره الريــادي لدعــم امل�شــروعات الكبــرى ،حيــث تو�ســع
البنــك فــي متويــل العديــد مــن امل�شــروعات ال�ضخمــة فــي قطاعــات خمتلفــة
�ضمـن القطـاع العقـاري وال�صحي وم�شـروعات البنيـة التحتيـة وال�صناعـات
ذات ال�صلـة .وكان مـن �أبـرز امل�شـروعات التـي مولهـا البنـك فـي هـذا
املجـال متويــل و�إدارة التجمع البنكي اخلا�ص مب�ست�شفى كليمن�صو العبديل
لي�صبح �أكرب م�ست�شفى خا�ص يف اململكة والأكرث تطور ًا .و�أي�ض ًا ا�ستطاع
البنك املحافظة على دوره الريادي يف متويل م�شاريع الطاقة املتجددة مع
خلق احللول التمويلية لهذا القطاع الهام ،وقد ا�ستطاع البنك تو�سيع قاعدة
العالقات مع البنوك التنموية الدولية لزيادة فر�ص متويل م�شاريع قطاع
الطاقة املتجددة مبا يعود بالنفع على الإقت�صاد الوطني.
ويف جماالت الت�سهيالت غري املبا�شرة فقد حافظ البنك على ن�سب جيدة من
الإيرادات املتحققة منها ،و�شكل ن�شاط �إ�صدار ومتويل االعتمادات والبوال�ص
اجلزء الأكرب يف هذا املجال ،مع اال�ستمرار يف املحافظة على ح�صتنا من
الن�شاط امل�صريف يف الكفاالت امل�صرفية.
وها نحن ن�ستهل العام  2018مع مزيد من التحديات التي تواجه القطاع
امل�صريف حيث �أن البنوك �ستخ�ضع لتطبيق معيار الإبالغ املايل رقم  9والذي
من �ش�أنه الت�أثري على القدرة الت�سليفية للبنك� ،إال �أن البنك بقيادته املتمر�سة
والدعم املتوا�صل من فريق العمل قام بو�ضع الإ�سرتاتيجيات الهامة التي من
�ش�أنها موا�صلة م�سرية الإرتقاء بالأ�صول املطلوبة واملحافظة على ح�صة البنك
ال�سوقية وحتقيق الربحية واملقرونة بتخفيف املخاطر للحد الأدنى املمكن.

وقد ا�ستمرت الدائرة ب�أدائها الإيجابي يف جمال متويل املن�ش�آت ال�صغرية
حيث حققت هذه ال�شريحة منو ًا ملحوظ ًا ومت تعزيز حجم القرو�ض امل�شمولة
مبظلة �شركات �ضمان القرو�ض ومت التوجه نحو متويل م�شاريع الطاقة البديلة
من خالل اال�ستفادة من برنامج ال�سلف متو�سطة الأجل املقدم من البنك
املركزي الأردين.
يف جمال متويل عمالء الوحدة البنكية اخلا�صة ،متكنت الدائرة من حتقيق
النمو امل�ستهدف وتوزعت الت�سهيالت املمنوحة بني فروع البنك يف الأردن
وقرب�ص.
كما ا�ستطاعت الدائرة زيادة ن�سبة التح�صيل بالرغم من التحديات الناجتة
عن الأو�ضاع االقت�صادية احلالية وحافظت على ن�سب مقبولة للم�ستحقات.
ومبا يخ�ص الوحدة البنكية اخلا�صة� ،إ�ستمرت الوحدة عام  2017يف حتقيق
ن�سب النمو امل�ستهدفة حيث ا�ستطاعت من تو�سيع قاعدة عمالئها من خالل
�إ�ستقطاب عمالء جدد بالإ�ضافة �إىل عمالئها القائمني وبحيث ارتفعت
املحافظ اال�سثمارية العاملة لدى الوحدة البنكية اخلا�صة بن�سبة  %27مقارنة
مع العام  ، 2016كما ا�ستطاعت توفري الدرا�سات والأبحاث النوعية من خالل
كربى امل�ؤ�س�سات املالية واال�ست�شارية العاملية بهدف تنويع الفر�ص الإ�ستثمارية
للعمالء يف خمتلف املنتجات الإ�ستثمارية املتاحة يف الأ�سواق املالية العاملية
والإقليمية وبالتايل تقليل خماطر تقلبات وتذبذب الأ�سعار يف الأ�سواق املالية
والعمالت العاملية الرئي�سية،كما متكنت الوحدة من حتقيق عوائد جمدية
لعمالئها جتاوزت ن�سب الإرتفاع يف �أ�سعار الفائدة املتتالية خالل العام .2017
وا�ستكما ًال ال�سرتاتيجية البنك ب�إعادة هيكلة وتطوير منتجات البطاقات ،قام
البنك ب�إ�ضافة �أعلى فئات بطاقات ما�سرتكارد االئتمانية �إىل باقة منتجات
البطاقات .ولتعزيز راحة البال والأمان عند ال�شراء عرب الإنرتنت مت �إ�شراك
كافة حملة بطاقات املا�سرتكارد االئتمانية تلقائي ًا يف خدمة Mastercard
.SecureCode
ويف جمال �أعمال تكنولوجيا املال ( ،)FinTechsقام البنك بالتو�سع يف
�أطر التعاون مع �شركات احللول املالية من خالل ا�ستحداث وحدات عمل
متخ�ص�صة يف توفري خدمات لهذه ال�شركات وتوفري ًا للبيئة املثلى للتعاون
مع هذا القطاع اجلديد من الأعمال حيث وقع البنك اتفاقيات مع �أربع
�شركات من �أ�صل خم�س مزودة خلدمات الدفع عرب الهاتف النقال واملحافظ
الإلكرتونية بالإ�ضافة لثالث �شركات مزودة بخدمات ت�سديد الفواتري ليكون
البنك الأردين الكويتي بنك الت�سوية لهذه ال�شركات ،كما مت �إطالق منتج
البطاقات املدفوعة م�سبق ًا املربوطة باملحافظ الإلكرتونية بالتعاون مع احدى
ال�شركات املرخ�صة بخدمة املحافظ الإلكرتونية.
وفيما يتعلق مبركز االت�صال املبا�شر فقد عمل البنك على تطوير خدماته
وزيادة الكادر امل�س�ؤول ،ومت نقل املركز �إىل موقعه الدائم بهدف تزويده
باخل�صو�صية وامل�ساحة الالزمة متهيد ًا للتو�سع يف اخلدمات التفاعلية
وتطوير جتربة العميل.
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يف جمال القنوات الإلكرتونية ،مت التو�سع ب�شبكة ال�صرافات الآلية للبنك
برتكيب � 7أجهزة �صراف �آيل و � 3أجهزة �صراف �آيل تفاعلي جديدة كما
مت ا�ستبدال  14جهاز �صراف �آيل .كما ووا�صلت �إدارة الفروع خالل العام
زيادة التوزيع اجلغرايف للفروع حيث مت افتتاح فرعني جديدين هما :فرع
�شارع ال�صخرة امل�شرفة وفرع جر�ش .كما �شهد عام  2017عمليات نقل عدد
من الفروع �إىل مواقع �أف�ضل وهي :فرع عبدون ،فرع �سيتي مول ،فرع الزرقاء
اجلديدة ،فرع وادي �صقرة ،فرع املقابلني ،فرع �شارع مكة.
وا�صلت وحدة الت�أمني امل�صريف يف البنك تقدمي خدمات الت�أمني للعمالء من
خالل �أكرب �شركات الت�أمني يف اململكة ،هذا وبلغ عدد املوظفني املرخ�صني
لأعمال الت�أمينات العامة والت�أمني على احلياة يف االدارة والفروع  181موظف
ومدير ،علما ب�أنه وخالل عام  2017مت ا�ستحداث ق�سم جديد يعنى ب�ش�ؤون
املتابعة والتجديد لبوال�ص الت�أمني حيث بلغت ن�سبة التجديدات  %59لهذا
العام ،هذا وقد بلغت ن�سبة النمو جلميع �أعمال الت�أمني امل�صريف  %25.5لعام
 2017مقارنة بالفرتة نف�سها من العام .2016
الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية

�إ�ستطاعت دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية خالل عام 2017
حتقيق معدالت منو و�أداء جيدة بكافة �أن�شطتها اال�ستثمارية حمافظة بذلك
على املركز املتميز واملوقع التناف�سي الذي يتبو�أه البنك داخل ال�سوق امل�صريف
الأردين ،وهذا النمو كان متما�شي ًا مع بدء عودة الن�شاط يف اقت�صاد الأ�سواق
العاملية وازدياد فر�ص اال�ستثمار املتاحة على الرغم من ا�ستمرار �إرتفاع
درجة املخاطر املرتبطة بالأن�شطة اال�ستثمارية املحلية واخلارجية.
ويعود الف�ضل يف حتقيق هذه الإجنازات �إىل �إلتزام الدائرة بال�سيا�سة
اال�ستثمارية للبنك وتوجيهات اللجان الإدارية املتخ�ص�صة واملتابعة الدقيقة
لكافة املتغريات االقت�صادية واملالية املحلية والدولية.

يف جمال �إدارة املوجودات واملطلوبات:
حافظت الدائرة على م�ستويات �أداء جيدة خالل عام  2017يف جمال �إدارة
املوجودات واملطلوبات من خالل �إتباع �سيا�سات ا�ستثمارية متنوعة ومتوائمة
مع توجيهات جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات ( )ALCOوا�سرتاتيجية
البنك التي تهدف �إىل تعزيز جودة املوجودات وتنوعها وحت�سني العائد عليها
وكذلك تنويع م�صادر الأموال بالعملة املحلية والأجنبية لتتوائم مع نوعية
املوجودات .وا�ستطاعت الدائرة كذلك تخفي�ض املخاطر املرتبطة باملوجودات
واملطلوبات مثل خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر العمليات والإبقاء
على ن�سب �سيولة مالئمة لتوفري الأمان واحلماية ومواجهة التحديات
امل�ستقبلية .وقد �ساهمت كل هذه الأمور يف حت�سني الربحية واملحافظة على
ن�سب خماطر مقبولة.
وقد �شهد العام  2017ارتفاع ًا يف �أ�سعار الفائدة على الدوالر الأمريكي
حيث قام جمل�س االحتياطي الفيدرايل الأمريكي برفع معدل �سعر الفائدة
بواقع ثالثة مرات خالل العام وبن�سبة  %0.75معرب ًا عن ثقته ب�أن االقت�صاد
الأمريكي ال يزال على �أر�ض �صلبة بعد � 8سنوات من انتهاء الأزمة املالية
العاملية وتوقعه �إىل حت�سن �سوق العمل واالقت�صاد و�إر�ساله �إ�شارات �إىل
الأ�سواق بوجود ثالثة ارتفاعات �أخرى على �سعر الفائدة خالل عام .2018
�أما �أ�سعار الفائدة على الدينار الأردين فقد قام البنك املركزي الأردين برفع
ن�سبة الفائدة على الدينار الأردين وبنف�س توقيت رفع ن�سبة الفائدة على
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الدوالر الأمريكي من قبل االحتياطي الفيدرايل وذلك للحفاظ على جاذبية
الدينار الأردين .وقد ا�ستطاعت دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية
�إدارة حمفظة ال�سوق النقدي ب�شكل مميز يف ظل هذه املتغريات من خالل
تنويع م�صادر التمويل حملي ًا وعاملي ًا وبكلفة مقبولة وكذلك توظيف الفوائ�ض
يف الأ�سواق ب�شكل كف�ؤ لتحقيق �أف�ضل عائد مع املحافظة على الن�سب املحددة
بال�سيا�سة اال�ستثمارية وتعليمات البنك املركزي الأردين.

يف جمال �أ�سواق الأ�سهم وال�سندات:
متكنت الدائرة خالل عام  2017من �إدارة حمفظتي الأ�سهم وال�سندات
املحلية والأجنبية للبنك بكفاءة عالية حمققة ن�سب منو جيدة يف الإيرادات
على الرغم من الزيادات التي ح�صلت على هيكل �أ�سعار الفوائد بالدوالر
الأمريكي والدينار الأردين والتي غالب ًا ما ت�ؤثر �سلب ًا على �أداء حمافظ
الأ�سهم وال�سندات ،وبالرغم من ازدياد حجم املخاطر املرتبطة بعمليات
اال�ستثمار نظر ًا للظروف ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة التي �أثرت �سلب ًا على
�أداء �أ�سواقها.
ونتيجة للدرا�سات التي قامت بها الدائرة بالتن�سيق مع اللجان املخت�صة يف
البنك واملتعلقة بتوقعات ارتفاع هيكل �أ�سعار الفائدة حملي ًا ودولي ًا خالل
الفرتة القادمة ،فقد قامت الدائرة بتوجيه اال�ستثمارات اجلديدة يف حمافظ
ا�ستثمارية ق�صرية الأجل تتوائم مع املطلوبات ق�صرية الأجل لتخفيف خماطر
�أ�سعار الفائدة واال�ستفادة من االرتفاعات املتوقعة على �أ�سعار الفائدة الحق ًا.
وقد حققت حمافظ ال�سندات لدى البنك منو ًا يف الإيرادات املتحققة وغري
املتحققة نتيجة حت�سن �أ�سعار ال�سندات.
�أما بخ�صو�ص حمفظة الأ�سهم فقد ا�ستطاعت الدائرة ،بف�ضل التوزيع الأمثل
للأ�سهم ح�سب املناطق اجلغرافية وح�سب قطاعات الأعمال ،التخفيف من
�آثار الرتاجع يف �أ�سعار الأ�سهم وانخفا�ض �أحجام التداول ،يف حني حقق
البنك منو ًا جيد ًا يف ن�سبة الأرباح املوزعة من ال�شركات التي ي�ساهم بها.
وت�سعى دائرة اخلزينة واال�ستثمار دائم ًا �إىل املحافظة على جودة املحافظ
الإ�ستثمارية للبنك من خالل �إنتقاء الأ�سهم وال�سندات ذات العائد اجليد،
املخاطر املقبولة وال�سيولة العالية وذلك بالإعتماد على الدرا�سات والتحليالت
واجتاهات �أ�سعار الفائدة �إ�ضافة �إىل التوقيت املالئم يف الدخول يف تلك
اال�ستثمارات تبع ًا للتغريات يف �أ�سعار الفائدة.

يف جمال اخلدمات اال�ستثمارية:
تابعت الدائرة خالل عام  2017تقدمي خدماتها اال�ستثمارية واال�ست�شارية
املختلفة لعمالء البنك على الرغم من �ضعف احلركة يف الأ�سواق املالية ب�شكل
عام .حيث ا�ستمرت يف تقدمي خدمة وكالة الدفع والت�سجيل واحلفظ الأمني
و�أمانة الإ�صدار لعدد من �أ�سناد قرو�ض ال�شركات .ويعترب البنك الأردين
الكويتي من الرواد يف تقدمي هذه اخلدمات اال�ستثمارية نظر ًا للخربة الكبرية
التي اكت�سبها من خالل العمل مع العديد من ال�شركات العامة واخلا�صة يف
جمال �إ�صدارات �أ�سناد القرو�ض.
كما تابعت الدائرة تقدمي خدمة �أمانة اال�ستثمار ل�صندوقي اال�ستثمار
امل�شرتك املحليني الوحيدين وهما �صندوق الأوراق املالية الأردنية التابع لبنك
الإ�سكان و�صندوق الأفق التابع لبنك املال.
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يف جمال العالقات الدولية:

دائرة إدارة المخاطر

تابعت الدائرة خالل العام توطيد و�إدامة عالقات العمل مع البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية يف الأردن واخلارج وخا�صة يف جمايل متويل التجارة
اخلارجية واحلواالت امل�صرفية من خالل عقد لقاءات مع م�س�ؤوليها للبحث
عن فر�ص التعاون امل�شرتكة والعمل على ا�ستقطاب �أعمالها املوجهة للأردن
.كما قامت الدائرة بفتح ح�ساب جديد بالدوالر الأمريكي لدى مرا�سلنا
بنك  JP Morgan Chaseبالإ�ضافة �إىل احل�سابني الرئي�سني املوجودين
حالي ًا بهدف تعزيز تواجد البنك يف كافة �أنحاء العامل وب�شكل يخدم م�صالح
العمالء من خالل تزويدهم بخدمات ذات جودة عالية وتكلفة مناف�سة ويدعم
ال�صورة امل�شرقة التي يتمتع بها البنك يف ال�سوق امل�صريف ،كما ويدعم دور
البنك يف تقدمي خدمات م�صرفية متجددة ومواكبة للتطورات احلا�صلة يف
جمال ال�صناعة امل�صرفية .كما ا�ستطاعت الدائرة حتقيق ن�سب منو مرتفعة
يف �إيراداتها من �أرباح امل�شاركة مع البنوك املرا�سلة من خالل ح�سن �إدارة
�شبكة البنوك املرا�سلة.

تقوم دائرة �إدارة املخاطر بتنفيذ �أعمالها ومبا يتواءم مع ما ي�صدر عن
ال�سلطات الرقابية التي تعمل حتت مظلتها فروع البنك يف البلدان املختلفة،
وكذلك مع التو�صيات ال�صادرة من مقررات بازل املختلفة وما ينا�سب
بيئة البنك من �أف�ضل املمار�سات الدولية يف �إدارة املخاطر ،وذلك ترجمة
لإ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر املنبثقة عن الإ�سرتاتيجية العامة للبنك واملعتمدة
من جمل�س �إدارة البنك وخطط العمل املف�صلة لها ،وقد متثلت ابرز اجنازاتها
مبا يلي:

يف جمال �إدارة ال�سيولة:
�إ�ستطاعت دائرة اخلزينة واال�ستثمار من املحافظة على ن�سبة �سيولة جيدة
من خالل �إحتواء املحفظة الإ�ستثمارية على �أدوات مالية (�أ�سهم و�سندات)
تت�صف ب�سرعة التحويل �إىل نقد وب�أقل خ�سارة ممكنة ،وينطوي ذلك على
ا�ستخدام الأدوات املالية ق�صرية الأجل وال�صادرة عن احلكومات وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات الكبرية والتي تت�صف بن�شاط جتاري كبري.
ويتم حتديد ن�سبة ال�سيولة عن طريق املوائمة بني موجودات البنك ومطلوباته،
�آخذين بعني الإعتبار الإلتزام بن�سبة ال�سيولة القانونية املحددة من قبل البنك
املركزي الأردين ،وكذلك العمل �ضمن خطة طوارىء ال�سيولة عند احلاجة.

يف جمال التداول بالعمالت الأجنبية:
متكنت الدائرة خالل عام  2017من حتقيق معدالت مرتفعة من عموالت
فرق العملة الأجنبية على الرغم من التقلبات ال�سعرية التي �شهدتها الأ�سواق
واحتدام املناف�سة بني البنوك 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.

يف جمال خدمات عمالء البنك:
ا�ستمرت دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية بتقدمي خدماتها
الإ�ستثمارية املتميزة لعمالء البنك ملبية احتياجاتهم الإ�ستثمارية املختلفة
يف جماالت التعامل بالعقود الآنية والآجلة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمة
التعامل بعقود املقاي�ضة بالعمالت الأجنبية التي توفر حلو ًال منا�سبة للتحوط
�إزاء خماطر تقلبات �أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار ال�سلع .وت�سعى دائرة اخلزينة
واال�ستثمار والعالقات الدولية ب�شكل م�ستمر �إىل تطوير خدماتها لتالءم
توجهات العمالء ،وتواكب متطلباتهم ،وتعزز القدرة التناف�سية والربحية.

�أمن املعلومات وا�ستمرارية العمل:
بالتوازي مع ا�سرتاتيجية البنك بتدعيم �أمتتة �أعماله وخدماته الإلكرتونية،
يقوم البنك وبذات الوقت بتدعيم �أعمال �أمن املعلومات و�إدارة خماطر
تكنولوجيا املعلومات ،حيث قام البنك بالتوا�ؤم مع متطلبات الن�سخة
الثالثة من معيار  PCI-DSSومتكن من احل�صول على ال�شهادة النهائية،
وجاء ذلك نتيجة للجهود املكثفة من قبل دوائر �إدارة املخاطر وتكنولوجيا
املعلومات وعمليات البطاقات ،حيث قامت �إدارة املخاطر ب�إدارة ومراقبة
تطبيق م�شروع متطلبات  PCI-DSSللتوافق مع املعايري الأمنية اخلا�صة
باحلفاظ على �سرية بيانات عمالء البطاقات بالبنك وتنفيذ ًا لتعليمات البنك
املركزي الأردين حول العدالة وال�شفافية .كما مت العمل �أي�ض ًا على التوا�ؤم مع
متطلبات �أمن املعلومات على نظام  ،SWIFTوكذلك امل�شاركة يف تطبيق ما
يخ�ص �إدارة املخاطر من تعليمات البنك املركزي الأردين حول دليل حاكمية
و�إدارة املعلومات والتكنولوجيا.
مت العمل على تقييم الأمن ال�سيرباين للبنك من خالل اال�ستعانة مب�ست�شار
خارجي وذلك يف �إطار اجلهود املبذولة من �ضمن بنوك جمموعة كيبكو ،كما
مت االنتهاء من تركيب وت�شغيل نظام جديد ومتطور ومطبق على �صعيد وا�سع
دولي ًا لتجميع الأحداث الأمنية ( )Splunkوربط كافة الأنظمة والأجهزة
و�إ�صدار التقارير الرقابية الالزمة �سواء من النظام �أو با�ستخدام �أدوات
�أخرى ،ومبا ي�ساهم بالتعرف وتقييم خماطر �أمن املعلومات وو�ضع احللول
املنا�سبة لها� .إ�ضافة �إىل االنتهاء من توثيق واعتماد وتعميم دليل املوظفني
ل�سيا�سات و�إجراءات �أمن املعلومات والبدء بعمل برامج التوعية الالزمة
للعاملني يف البنك.
كما قامت الدائرة بفحو�صات ال � Vulnerabilitiesسواء الداخلية �أو
اخلارجية وكذلك فحو�صات االخرتاق ومتابعة ت�صحيح �أي ثغرات تظهر
خالل الفحو�صات .كما �أعادت تقييم حاجة كافة الدوائر ال�ستخدام م�صادر
�أنظمة املعلومات وو�ضع �إجراءات وا�ضحة ال�ستخدامها يف البنك ودرا�سة �أي
متطلبات جديدة .وقامت الدائرة مبراجعة �صالحيات املوظفني على �أنظمة
الت�شغيل و�أجهزة ال�شبكات وقواعد البيانات ومتابعة �إجراء �أي معاجلات
الزمة.
توا�ؤم ًا مع التطوير امل�ستمر يف �أعمال البنك وما يتبعها من منتجات و�أنظمة
جديدة ،قامت الدائرة بعمل العديد من عمليات التقييم للمخاطر للعديد من
املنتجات والأنظمة اجلديدة والقدمية لدى البنك ومتابعة تطبيق تو�صياتها
بهذا اخل�صو�ص.
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و�ضمن �إدارة ا�ستمرارية العمل ،قامت الدائرة بتقييم املخاطر لدى البنك
ومراجعة حتليل الأثر على الأعمال ومن ثم تعديل خطة ا�ستمرارية العمل لدى
البنك واخلطط الفرعية للدوائر ،كما مت القيام بعدد من الفحو�صات خلطط
ا�ستمرارية العمل لدى البنك والت�أكد من فعاليتها ومن �ضمنها اختبارات
�ضمان ا�ستمرارية �أنظمة الدفع والتقا�ص يف املوقع البديل وح�سب تعليمات
البنك املركزي الأردين.
المخاطر االئتمانية

قامت الدائرة و�ضمن �إطار التوا�ؤم مع متطلبات معيار االبالغ املايل رقم9
( )IFRS9وكذلك التوا�ؤم مع �أف�ضل املمار�سات الدولية لإدارة املخاطر
االئتمانية بالعمل على حتقيق ذلك من خالل فريق عمل متخ�ص�ص من دوائر
خمتلفة بالبنك ،وذلك بالتعاون مع دور خربة متخ�ص�صة وهي Moody’s
و  EYو�ضمن �إطار اجلهود املبذولة من بنوك جمموعة كيبكو .وبحيث يلبي
املتطلبات الكمية والنوعية للمعيار �سواء من عمليات النمذجة واالحت�ساب
وحتى عمليات التوثيق من �سيا�سات و�إجراءات وما يحمله ذلك من تغيري يف
القيام ب�أداء الأعمال.
كما ا�ستمر البنك وبجهود م�شرتكة بني �إدارة املخاطر ودوائر الت�سهيالت
بتدعيم تطبيق نظام الت�صنيف االئتماين الداخلي  Moody’sوكذلك نظام
ت�صنيف ائتماين لعمالء التجزئة ومبا يتواءم مع ا�سرتاتيجية البنك بالتو�سع
يف قطاع التجزئة وتدعيم �إدارة املخاطر يف هذا القطاع بذات الوقت.
�أ�شرفت الدائرة على املرحلة الثانية من قيام البنك بالتوا�ؤم مع املتطلبات
التقنية واملعلوماتية الالزمة ال�ستمرار عمل مكتب اال�ستعالم االئتماين من
خالل �شركة كريف الأردن وتزويدهم بالبيانات املطلوبة .وتي�سري قيام
�إدارات البنك املختلفة باال�ستعالم عن مقدمي الطلبات االئتمانية املختلفة.
عملت الدائرة وحتديد ًا يف عملية املنح االئتماين كجهة م�ستقلة تقوم بدرا�سة
ومراجعة الطلبات االئتمانية وذلك تنفيذ ًا ل�سيا�سة البنك االئتمانية وتوا�ؤم ًا
مع املقررات املختلفة لبازل� .إ�ضافة �إىل ا�ستمرار الدائرة ب�إعداد التقارير
الرقابية والتحليلية عن حمفظة البنك االئتمانية والتح�سني عليها �سواء
لغايات ا�ستخدامها من داخل البنك �أو تلك املر�سلة �إىل ال�شركة الأم (كيبكو).

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 WEBا�ستمرت 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 ،ويتم �ضمن ور�ش
عمل التقييم الذاتي للمخاطر القيام بالتح�سني على امل�ؤ�شرات الرئي�سية
للمخاطر ومراقبتها ،كما تقوم الدائرة بتدعيم قاعدة البيانات التاريخية
للخ�سائر وو�ضع التو�صيات الالزمة لعدم تكرار هذه الأحداث .ويتم �إعداد
التقارير املختلفة الالزمة لإدارة املخاطرالت�شغيلية بالبنك.
�إ�شرتكت الدائرة بالعديد من اللجان التي تعنى بتح�سني البيئة الرقابية لدى
البنك ،ومن �أهمها �أنها قامت و�ضمن جلنة مراجعة ال�صالحيات لدى البنك
باال�شرتاك يف بناء ومراجعة جملد ال�صالحيات على م�ستوى جميع املراكز
التنظيمية للنظام البنكي اجلديد والأنظمة الأخرى وذلك بهدف الت�أكد من
وجود ف�صل وا�ضح للمهام وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات لديها.
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قامت �إدارة املخاطر الت�شغيلية مبراجعة وبيان الر�أي حول ما يعر�ض عليها
من �سيا�سات و�إجراءات ومناذج و�أي منتجات جديدة �أو اتفاقيات خارجيه
لبيان �أي خماطر ت�شغيلية كامنة بها وتقييم مدى كفاية ال�ضوابط امل�سيطرة
عليها.

املخاطر ال�سوقية:
�ضمن �إطار التعرف وقيا�س وال�سيطرة على املخاطر ال�سوقية لدى البنك،
قامت الدائرة ب�إعداد تقارير متنوعة لتلبية املتطلبات الرقابية وكذلك لغايات
داخلية حتليلية دورية �سواء يومية� ،شهرية وربع �سنوية مبا فيها االف�صاحات
املختلفة املطلوبة ،كما مت �إ�ضافة تقارير جديدة والتح�سني عليها ،وبحيث
تراقب هذه التقارير ال�سقوف الواردة يف ال�سيا�سات املختلفة .علم ًا ب�أن هذه
ال�سيا�سات مت مراجعتها وتعديلها كا�ستجابة للتطورات احلا�صلة يف الأ�سواق
العاملية والإقليمية وكذلك للظروف املحيطة ومنها االقت�صادية التي يتم
متابعتها ب�شكل يومي .هذا �إ�ضافة �إىل �إعداد التقارير الدورية املطلوبة من
ال�شركة الأم (كيبكو).
قامت الدائرة بدرا�سة الطلبات والفر�ص اال�ستثمارية التي ينوي البنك
توظيف �أمواله بها وذلك قبل اتخاذ القرار و�ضمن ال�صالحيات املختلفة
املحددة� .إ�ضافة �إىل قيامها بالعديد من الدرا�سات الأخرى �سواء فيما يخ�ص
مقررات جديدة لبازل حول املخاطر ال�سوقية �أو �أي تعليمات رقابية جديدة
بهذا اخل�صو�ص مثال ذلك معيار الإبالغ املايل رقم  ،)IFRS9( 9خطط
التعايف لفرع قرب�ص وغريها.

بــــازل:
قامت الدائرة بدرا�سة وو�ضع اخلطط الالزمة للإيفاء مبتطلبات تعليمات
البنك املركزي اخلا�صة بالبنوك ذات الأهمية النظامية .كما قامت بالتوا�ؤم
مع التعليمات اجلديدة لالختبارات ال�ضاغطة من حيث �إعداد ال�سيا�سة
الالزمة و�إدارة فريق العمل اخلا�ص بو�ضع ال�سيناريوهات اجلديدة املتنوعة
وعمل الفحو�صات املطلوبة ،كما �أ�شرفت على �إعدادها يف فل�سطني ح�سب
تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
قامت الدائرة مبراجعة ال�سيا�سات املختلفة املطلوبة �ضمن مقررات بازل
املختلفة ،وذلك �ضمن �إطار التح�سني امل�ستمر على �أعمال الدائرة والتوا�ؤم مع
التطورات املحيطة .و�ضمن �إطار الوفاء مبتطلبات الركن الثاين من مقررات
بازل  2قامت الدائرة ب�إعداد التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال واال�شراف
على عمل التقييم لدى فروع فل�سطني.
كما قامت باحت�ساب ن�سب كفاية ر�أ�س املال ح�سب تعليمات البنك املركزي
الأردين فيما يخ�ص مقررات بازل  ،3و�أ�شرفت على احت�سابها ح�سب مقررات
بازل  2لدى فروع البنك العاملة يف فل�سطني .كذلك قامت باحت�ساب ن�سبة
تغطية ال�سيولة وبالتايل التح�ضري لأي تعليمات قد ت�صدر عن البنك املركزي
الأردين بهذا اخل�صو�ص .وا�ستمرت الدائرة باعداد العديد من التحليالت
املالية ومنها الدرا�سات التحليلية املقارنة لقطاع البنوك ،و�أي درا�سات
حتليلية تطلب من �إدارة البنك.
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�شاركت �إدارة املخاطر بالعديد من فرق وجلان العمل على م�ستوى البنك
وجمعية البنوك يف الأردن .كما متار�س دائرة �إدارة املخاطر دورها امل�ستمر
يف ن�شر التوعية ب�أهمية �إدارة املخاطر من خالل املحا�ضرات والدورات �سواء
داخل �أو خارج البنك وكذلك اال�شرتاك بامل�ؤمترات املحلية �أو الدولية .كما
حتر�ص الدائرة على ح�صول موظفيها على ال�شهادات املهنية املتخ�ص�صة
ومبا يطور امل�ستوى املهني لهم.
دائرة توثيق وتنفيذ االئتمان

توا�ؤم ًا مع مقررات جلنة بازل التي ت�ؤكد على �ضرورة ف�صل عملية مراقبة
االئتمان وتنفيذه عن عملية البيع وت�سويق االئتمان ،تقوم الدائرة بت�صنيف
الت�سهيالت االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق ًا لتعليمات البنك املركزي
الأردين ،واحت�ساب خم�ص�ص التدين واحتياطي املخاطر امل�صرفية الالزم
ملواجهة �أي انخفا�ض بقيمة الت�سهيالت ،وكذلك �إعداد الرتكزات االئتمانية
ومراقبتها ،والت�صريح عن الأخطار امل�صرفية لعمالء البنك� ،إ�ضافة �إىل
توثيق وتنفيذ االئتمان ،وقامت الدائرة خالل العام احلايل بتجهيز البيانات
املتعلقة مب�شروع البيانات االفرادية ،وكذلك البيانات الالزمة لتطبيق معيار
الإبالغ املايل رقم  ،)IFRS9( 9ومراجعة الأنظمة العاملة و�إ�ضافة �أنظمة
جديدة تعطي املزيد من البيانات التي تفيد يف اتخاذ القرارات.
دائرة متابعة ومعالجة االئتمان

تتوىل الدائرة مهام متابعة ومعاجلة الديون املتعرثة التي يزيد ا�ستحقاقها
عن  89يوم ،ونتيجة املتابعة احلثيثة والتفاو�ض مع املدينني والكفالء ،جنحت
الدائرة بجدولة عدد من املديونيات املتعرثة خارج �إطار املحاكم ،ليتحقق
منها ن�سب ا�سرتداد عالية متثلت يف حت�صيالت نقدية بحوايل  5.7مليون
دينار ،و�إخراج ديون غري عاملة �أو ب�سبب الت�سديد الكلي من احل�سابات التي
تقع مهام متابعتها �ضمن واجبات الدائرة بحوايل  6.4مليون دينار.
إدارة مراقبة االمتثال

انطالق ًا من كون دور �إدارة مراقبة االمتثال يتمثل بالدرجه الأ�سا�سية يف خلق
التنبيه ( )awarenessلدى كافة اجلهات بالبنك حيال �أهمية مو�ضوع
االمتثال للت�شريعات الرقابية ومكافحة عمليات غ�سل االموال فقد مت و�ضع
هدفني رئي�سيني لإدارة مراقبة االمتثال هما-:
 -١تطوير الوعي لدى كافة املراكز التنظيمية الأخرى وال�شركات التابعة
ب�أهمية دور مراقبة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال وتعزيز �أوجه التعاون
مع هذه املراكز ل�ضمان التكاملية يف �أداء الأعمال ملا لهذا اجلانب من
�أهمية كبرية لدى اجلهات الرقابية.
 -٢العمل على تطوير البيئة التكنولوجية الالزمة ل�ضمان ت�سيري �أعمال
الدائرة بكفاءة وفاعلية وذلك من خالل تطبيق �أنظمة جديدة ملراقبة
العمليات وحتليل ودرا�سة �أو�ضاع العمالء.
 من هذا املنطلق فقد مت �إجراء العديد من التحديثات على نظام مكافحةغ�سل الأموال لدى البنك والذي يعترب من �أف�ضل الأنظمة امل�ستخدمة يف
هذا املجال ،حيث مت مراجعة وتعديل كافة ال�سيناريوهات املدخلة على
النظام لفروع الأردن وفل�سطني وقرب�ص ،و�إ�ضافة �سيناريوهات جديدة
ومبا ين�سجم مع متطلبات اجلهات الرقابية لكل دولة.

 يف جمال نظام تلقي الإخطارات اجلديد ( )GOAMLوالذي متا�ستحداثه من قبل وحدة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
والذي ميكنها من تلقي وحتليل و�إحالة االخطارات التي تردها من قبل
البنوك ،مت العمل على �إر�سال التقارير املطلوبة ح�سب النظام اجلديد
واجراء بع�ض التعديالت من قبل ال�شركة املوردة بحيث تكون متوائمة
مع متطلبات النظام اجلديد ومن املتوقع �أن تبد�أ املرحلة الأوىل من
النظام خالل �شهر كانون الثاين  2018والتي �سيتم من خاللها املبا�شرة
ب�إر�سال تقارير الإخطارات من خالل نظام تلقي االخطارات اجلديد
(.)GOAML
 نظر ًا لأن النهج القائم على املخاطر يعترب من �أهم عنا�صر مكافحة غ�سلالأموال التي مت الرتكيز عليها �ضمن الدليل ال�صادر عن جمموعة العمل
املايل امل�صريف ( )FATFواخلا�صة بالقطاع امل�صريف ليكون الركيزة
الأ�سا�سية يف تطبيق معظم املعايري ،فقد مت ت�صميم النهج القائم على
املخاطر بطريقة ت�ساعد البنك يف �إدارة خماطر غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب املحتملة ب�شكل فاعل ،بحيث يقوم البنك باتخاذ اخلطوات
املالئمة للتعرف وحتديد وتقييم فهم تلك املخاطر على م�ستوى (خماطر
العمالء ،الدول �أو املناطق اجلغرافية ،املنتجات واخلدمات والعمليات
�إ�ضافة �إىل قنوات تقدمي اخلدمات) ومبا ميكن البنك من تطبيق
�إجراءات وقائية تن�سجم مع تلك املخاطر ،بحيث تطبق هذه املنهجية
على كافة املراكز التنظيمية للبنك الأردين الكويتي وفروعه اخلارجية،
مع مراعاة التعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية يف البلد امل�ضيف
لفروع البنك اخلارجية �أيهما �أ�شد.
 مت ا�ستحداث نظام جديد لدى فرع قرب�ص (Prognosys KYC )systemوهو نظام خا�ص ببيانات اعرف عميلك ويتالءم مع متطلبات
البنك املركزي القرب�صي ويخدم يف جمال االلتزام مبتطلبات FATCA
.& CRS

 مار�ست �إدارة مراقبة االمتثال خالل العام دورها يف تقدمي الدعموامل�شورة للفروع فيما يتعلق باجراءات العناية الواجبة للعمالء وذلك من
خالل العمل على ابداء الر�أي يف مدى كفاية الوثائق وامل�ستندات املعززة
واجراء اال�ستعالمات الالزمة عن العمالء من خالل القوائم الدولية
ل�ضمان عدم التعامل مع عمالء حمظور التعامل معهم �إ�ضافة �إىل �إدارة
�أمور النظام الآيل اخلا�ص مبراقبة العمليات امل�صرفية ومتابعة التنبيهات
ال�صادرة عن النظام واغالقها ح�سب الأ�صول.
 قامت �إدارة مراقبة االمتثال بالتعامل مع اجراءات العناية اخلا�صة منخالل متابعة احل�سابات ذات املخاطر املرتفعة والعمليات غري االعتيادية
وذلك باجراء الدرا�سات على �أو�ضاع هذه احل�سابات وتوثيق التعامالت
اخلا�صة بهم وذلك بالتن�سيق التام مع الفروع املعنية.
 ي�ضاف �إىل ذلك فقد مت العمل على عقد دورات تدريبية وندوات مل�س�ؤويلوموظفي جميع املراكز التنظيمية للوقوف على �أهمية هذا املو�ضوع.
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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
املبنية على �أ�سا�س منوذج تقييم املخاطر �إىل 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.
ويف هذا الإطار قامت الدائرة بزيارة غالبية مراكز العمل لدى البنك وتزويد
جلنة التدقيق بنتائج تلك الزيارات ،بالإ�ضافة �إىل متابعة املالحظات الواردة
يف تقارير ال�سلطات الرقابية والتدقيق اخلارجي �إ�ضافة للتدقيق الداخلي،
وكذلك مت تنفيذ العديد من املهمات اخلا�صة غري املربجمة.
وبالإ�ضافة �إىل الزيارات الدورية للفروع فقد مت القيام خالل هذا العام
بزيارات فجائية �إىل معظم الفروع.
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.
وتقوم الدائرة وب�شكل متوا�صل بتقدمي اخلدمات الإ�ست�شارية الالزمة ملراكز
العمل وخا�صة ما يتعلق منها بال�سيا�سات و�إجراءات العمل وكذلك ور�ش العمل
واللجان ذات العالقة ب�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية واحلوكمة ودون
امل�سا�س با�ستقاللية عمل الدائرة.
وقامت الدائرة خالل عام  2017بالإ�ستمرار بالتن�سيق مع جمموعة كيبكو من
خالل امل�شاركة يف االجتماع الدوري ملدراء التدقيق الداخلي يف املجموعة،
وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية التعاون واالطالع على �آخر امل�ستجدات املتعلقة
مبنهجيات وو�سائل التدقيق ،وقد مت الإ�ستمرار بتحديث برامج عمل التدقيق
و�أوراق العمل اخلا�صة بالفروع والدوائر والأن�شطة املختلفة و�ضمان التوافق
مع معايري التدقيق الدولية و�أف�ضل املمار�سات وجتديد ميثاق عمل التدقيق
الداخلي وميثاق جلنة التدقيق املنبثق عن جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع
التعديالت على معايري التدقيق الداخلي الدولية والت�شريعات امل�صرفية
ال�صادرة وخا�صة ما يتعلق منها باحلوكمة وتعليمات املدقق اخلارجي.
ومتا�شي ًا مع معايري التدقيق الداخلي املتعلقة بعمليات توكيد اجلودة ،فقد مت
�إجراء التقييم اخلارجي لتوكيد اجلودة على �أعمال �إدارة التدقيق الداخلي
من خالل مكتب تدقيق خارجي متخ�ص�ص ،حيث يعترب البنك الأردين
الكويتي من �أوائل البنوك التي تقوم بهذا العمل وكانت نتيجة تقييم الأداء
ملمار�سات �إدارة التدقيق الداخلي متفقة مع معظم املعايري الدولية للممار�سة
املهنية للتدقيق الداخلي وكذلك مع تعليمات البنك املركزي الأردين ،فيما
كانت املمار�سات الت�شغيلية لإدارة التدقيق الداخلي �ضمن م�ستوى «مقدم
خدمات توكيدية» �أف�ضل ن�سبي ًا من نظرياتها باملقارنة مع ( )302ن�شاط
تدقيق داخلي يف ال�شركات والبنوك ال�شبيهة على م�ستوى العامل والتي قام
مكتب التدقيق ب�إعداد التقييم لها.
بالإ�ضافة لذلك تقوم �إدارة التدقيق الداخلي بتنفيذ التقييم الداخلي لتوكيد
اجلودة على عمليات التدقيق الداخلي ب�شكل �سنوي.
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وت�سعى �إدارة التدقيق الداخلي حالي ًا لأمتتة الأعمال املنفذة ب�إ�ستخدام نظام
�آيل لإدارة التدقيق الداخلي يلبي كافة املتطلبات الالزمة لتنفيذ املهام وفق ًا
للمعايري الدولية للممار�سة املهنية للتدقيق الداخلي حيث مت �شراء نظام �آيل
لهذه الغاية.
وعلى �صعيد الكوادر الب�شرية فقد وا�صلت �إدارة التدقيق تعزيز كوادرها
مبدققني جدد م�ؤهلني ،و�شارك املوظفني بالعديد من الدورات التدريبية
الداخلية واملحلية وخا�صة املتعلقة مبعايري الإبالغ املايل الدولية ومتطلبات
جلنة بازل والأنظمة الآلية امل�ستخدمة ( )Siron, Moodys, BIكما ح�صل
بع�ضهم على �شهادات مهنية.
تكنولوجيا المعلومات

يحر�ص البنك الأردين الكويتي على تقدمي خدمات مبتكرة لعمالئه وي�سعى
لتوظيف التقنية احلديثة و�آخر ما و�صلت �إليه تكنولوجيا املعلومات لهذه
الغاية خالل تطوير كافة اخلدمات الإلكرتونية مثل خدمة تطبيق املوبايل
( JKBموبايل) والذي يعمل على �أنظمة الت�شغيل  IOS & Androidويدعم
اللغتني العربية والإجنليزية ويحتوي على خدمات متطورة جديدة كتفعيل
التحويالت املالية من خالل  ACHو�أي-فواتريكم والبطاقات املدفوعة
م�سبق ًا و�إدارة قائمة امل�ستفيدين .كما ومت خالل عام � 2017إطالق خدمة
الك�شوفات الإلكرتونية  e-Statementللعمالء عرب الربيد الإلكرتوين.
بالإ�ضافة �إىل تطبيق اخلدمة الذاتية (  ) Self-serviceيف فرع العبديل
مول ليتمكن العميل من �إجراء اخلدمات الإلكرتونية ب�شكل ذاتي.
وملواكبة التطورات امل�ستمرة والثورة التكنولوجية ،فقد حر�ص البنك على
تطوير خدماته البنكية وحتديث كافة الربامج ،حيث مت م�ؤخر ًا حتديث
ن�سخة النظام البنكي ،ون�سخة نظام ال�صرافات الآلية ،ومت تطوير نظام
 MENA CRMاخلا�ص بت�سويق اخلدمات ،بالإ�ضافة �إىل �إطالق جمموعة
من الوظائف اجلديدة على نظام املقا�صة الإلكرتوين ومن �ضمنها �شيكات
التح�صيل امل�ؤجلة وامل�سحوبة على بنوك �أخرى .كما مت تطبيق خدمة توزيع
�أرباح امل�ساهمني عن طريق نظام احلواالت اجلديد .ACH
ولإن البنك يوفر �أعلى درجات احلماية لبيانات عمالئه فقد مت العمل على
حماية �شبكة البنك والربامج والأنظمة والأجهزة العاملة وتوافق ًا مع اجلهات
الرقابية ،فقد مت تطبيق �أحدث تكنولوجيا احلماية لأنظمة الربيد الإلكرتوين،
و�أنظمة احلماية من اخرتاقات ال�شبكة ،بالإ�ضافة �إىل حتديث نظام الفلرتة
للدخول �إىل �شبكة البنك ،وتطبيق نظام جتميع الأحداث الأمنية ( )Splunk
املتعلق بالأمن الإلكرتوين و�إدارة الهوية والتعايف من الكوارت واالخرتاقات.
كما مت ربط خدمات البطاقات اجلديدة (دينارك � ،آية) على بيئة البنك
ورفع م�ستوى احلماية اخلا�ص بها.
كما مت توفري �أنظمة حماية ومراقبة للخدمات الإلكرتونية من خالل نظام
مراقبة �آيل لأنظمة الر�سائل الق�صرية ،وتطبيق نظام ك�شف االحتيال
والتزوير ملراقبة �أنظمة ال�صرافات الآلية واملتوافق مع تعليمات PCI
 .Complianceبالإ�ضافة اىل نظام التنبيهات لل�صرافات الآلية والذي
ي�شمل جميع ال�صرافات الآلية و يتميز بتوفري وظائف مثل ( اخلرائط و
تقارير ن�سبه التعطل على ال�صرافات).
ول�ضمان التوافق مع متطلبات ا�ستمرارية العمل فقد مت �إجناز عدة م�شاريع
بنية حتتية لرفع كفاءة �أجهزة وخوادم البنك ،و�شبكة البنك اخلارجية،
بالإ�ضافة �إىل تركيب خطوط ات�صال جديدة يف املوقع البديل خلدمات
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البطاقات واحلواالت والفواتري و�أنظمة الدفع الآيل ،كما مت رفع �سرعة خط
االت�صال لفرع اجلوال و�سيارة ال�صراف �إىل . 4Gبالإ�ضافة �إىل تطبيق
خطط ا�ستمرارية الأعمال ملعظم الأنظمة امل�صنفة ح�سا�سة وتطبيق توافرية
لهذه الأنظمة.
وعلى �صعيد البنية التحتية مت ت�شغيل �أجهزة اخلوادم يف البنك بتقنية عاملية
جديدة لتوفري م�ساحات تخزين وقدرات فائقة ،ومت حتديث ن�سخ قواعد
البيانات للنظام البنكي واملقا�صة الآلية وبع�ض �أنظمة ال�صراف الآيل،
وتفعيل ال�سجالت التاريخية كمرحلة �أوىل على �أهم الأنظمة امل�صنفة ح�سا�سة
للتوافق مع املتطلبات الرقابية .بالإ�ضافة �إىل تركيب وت�شغيل وحدة تخزين
رئي�سية جديدة ونقل بيانات البنك اىل الوحدة اجلديدة.
ومتيز البنك �أي�ض ًا بتقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�صرفية يف فل�سطني وقرب�ص
ومن �أبرز امل�شاريع التي �أمت �إطالقها نظام غ�سل الأموال � ،GoAMLأمتتة
احلواالت الداخلية املجمعة ونظام جوائز خا�ص بفروع فل�سطني وحتديث
بيانات العميل ( )KYCيف قرب�ص ونظام تقارير البنك املركزي القرب�صي.
ومت تطوير عدة برامج خلدمة دوائر البنك املختلفة وعمالء البنك ومن
�ضمنها نظام متابعة قرو�ض التجمع البنكي ونظام متابعة عقود الإيجار،
تطبيق نظام ت�صنيف احل�سابات واحت�ساب املخ�ص�ص ،بالإ�ضافة �إىل �أمتتة
جمموعة من التقارير من خالل نظام  Report Engineليخدم جمموعة
خمتلفة من دوائر البنك.
الدائرة المالية

قامت الدائرة املالية خالل العام  2017باجناز مهامها و�أعمالها بالرقابة
على عمليات البنك املختلفة للتاكد من موائمتها وان�سجامها وال�سيا�سات
املالية املتبعة ،بالإ�ضافة �إىل الرقابة على االلتزام ب�صالحيات ال�صرف
املمنوحة لقطاعات البنك املختلفة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستمرت الدائرة ب�إجناز التقارير الرقابية املطلوبة ملختلف
مناطق عمل البنك وح�سب دوريتها املعتمدة ،كما تابعت تزويد الإدارة
بالتقارير املالية والتي تت�ضمن الدرا�سات والتحليالت املطلوبة �ضمن �أف�ضل
احللول املتبعة والتي تدعم عملية اتخاذ القرار ،مثل حتليل �أداء البنك
مقارنة مع القطاع امل�صريف ،ودرا�سة احل�صة ال�سوقية ونتائج عمل املنتجات
بالإ�ضافة �إىل التقارير املطلوبة من اجلهات الرقابية ،مثل البنك املركزي
الأردين وهيئة الأوراق املالية .كما مت �إجناز امللفات ال�ضريبية للبنك مع دائرة
�ضريبة الدخل واملبيعات.
�أما على �صعيد التخطيط املايل امل�ستقبلي للبنك ،فقد مت �إجناز املوازنة
التقديرية للعام � 2018إ�ضافة �إىل حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية طويلة املدى
للأعوام  2022-2018لأغرا�ض جمموعة كيبكو ومبا يتنا�سب مع ر�ؤية �إدارة
البنك امل�ستقبلية لهذه الأعوام ،وذلك �ضمن �أطر كمية ونوعية قابلة للتطبيق
والقيا�س ،كما مت �أي�ض ًا امل�ساهمة يف �إجناز اخلطة اال�سرتاتيجية متو�سطة
املدى للأعوام  2020-2018والتي تعترب خطة تنفيذية للخطة طويلة املدى.
كما قامت الدائرة بالت�شارك مع دوائر البنك املختلفة لإجناز العديد من
املهام والواجبات ،من حتديث دليل �إجراءات العمل للبنك ،تطبيق املنتجات
واملبادرات اجلديدة ،الإ�شراف على توزيع الأرباح مل�ساهمي البنك ومتطلبات
تقادم الأر�صدة والأ�سهم ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث التقارير اجلديدة ودعم
الفروع وال�شركات التابعة.

الدائرة القانونية

قامت ال�ش�ؤون القانونية يف العام  2017ومن خالل �إجراءاتها بتح�صيل نحو
 32.547مليون دينار من الديون القائمة املتخذ بها �إجراءات ق�ضائية ،كما
متكنت الدائرة من حت�صيل نحو � 260ألف دينار من الديون املعدومة والديون
خارج املركز املايل ،كما بلغ عدد الإجراءات التي قامت بها �أمام املحاكم
يف خمتلف الق�ضايا � 6348إجرا ًء ،وجنحت الدائرة خالل العام يف ك�سب 7
ق�ضايا من الق�ضايا املقامة �ضد البنك بلغت قيمتها نحو � 393ألف دينار،
�إ�ضافة �إىل �أن الدائرة قد تولّت مو�ضوع الإدارة امل�ؤقتة ل�ش�ؤون الربكة مول
بعد �أن مت ّلك البنك العقار اخلا�ص به �سداد ًا للدين ،كما �شاركت الدائرة
بالتدري�س يف العديد من الدورات التدريبية داخل البنك وخارجه� ،إ�ضافة
�إىل م�شاركتها يف جلان البنك املختلفة.
إدارة الموارد البشرية

ا�ستمرت �إدارة املوارد الب�شرية خالل العام  2017يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات
الإدارية يف �سبيل االرتقاء مبوارده الب�شرية ملا ميثله ذلك من ت�أثري على
الكفاءة الإنتاجية للأفراد ب�شكل خا�ص وللبنك ب�شكل عام ،وبالتايل حتقيق
�أهداف وتطلعات وتوجهات �إدارة البنك اال�سرتاتيجية وفق ًا لأف�ضل املمار�سات
العاملية ،وتعزيز البنية امل�ساندة لتلبية تطلعاته امل�ستقبلية واحلفاظ على
التميز والنمو امل�ستدام من خالل الإدارة الفاعلة لنظم و�سيا�سات املوارد
الب�شرية .حيث حر�صت �إدارة املوارد الب�شرية على انتهاج الإدارة الفاعلة
للقوى العاملة وذلك من خالل نظم تخطيط القوة العاملة و�إدارة الرواتب
والتدريب والت�أهيل ،و�أبرز النتائج الإيجابية لذلك ،ت�أهيل  28موظف من
موظفي الإدارة العامة والفروع ل�شغل وظائف تخ�ص�صية بالإدارة العامة،
الأمر الذي نتج عنه انخفا�ض كلف التعيينات اجلدد قيا�س ًا بكلف رواتب
امل�ستقيلني ،وكانت املح�صلة ارتفاع عدد موظفي البنك بن�سبة  ،%5قابلها
انخفا�ض بن�سبة الدوران الوظيفي بن�سبة  %24لت�صل �إىل  %6.8فقط يف
نهاية العام  ،2017قيا�س ًا بن�سبة  %9يف العام ال�سابق.
ونتج عن اجلهود املكثفة واملدرو�سة لتطوير املهارات الفنية والتخ�ص�صية
وال�سلوكية للموظفني الرتكيز على تعظيم الفائدة من الدورات التخ�ص�صية،
وخ�صو�ص ًا يف اجلوانب الرقابية ،حيث بلغت ن�سبة اال�ستفادة من التدريب
على اجلوانب امل�صرفية التخ�ص�صية والرقابية  %60من جمموع امل�ستفيدين
من الدورات التدريبية ،مع الأخذ بعني االعتبار تخفي�ض كلفة التدريب
للم�ستفيد الواحد من خالل ا�ستقطاب املدربني امل�ؤهلني لتقدمي الدورات
لأكرب عدد ممكن من املوظفني ،حيث بلغ عدد الدورات الداخلية املنفذة 155
دورة ا�ستفاد منها  2579موظف ،الأمر الذي و�سع دائرة املنفعة مع تخفي�ض
الكلف وتر�شيد �أوقات الدورات� .إ�ضافة �إىل ذلك مت تطبيق قنوات التدريب
الإلكرتوين ،حيث ا�ستفاد  726موظف من برنامج التدريب الإلكرتوين على
موا�ضيع مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والعقوبات الدولية وقوائم
احلظر العاملية ،قانون االمتثال ال�ضريبي للح�سابات اخلارجية واجلرائم
املالية والف�ساد واالحتيال .وا�ستمرار ًا لتوجه البنك يف تنمية مهارات موظفي
الدوائر الرقابية ،ح�ضر موظفو دائرتي �إدارة املخاطر واالمتثال وموظفو
�إدارة التدقيق الداخلي  55دورة تدريبية خالل العام ،وبعدد �إجمايل من
امل�شاركني بلغ  134م�شارك .كما مت �إيالء االهتمام مبوظفي فروع املحافظات
من خالل تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وفق ًا ملتطلبات العمل ،حيث
ا�ستفاد ما جمموعه  214موظف من  14دورة تدريبية .وعلى �صعيد ال�شهادات
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املهنية �شهد العام  2017ح�صول  24موظف على �شهادات مهنية هامة
ترتبط ب�أعمال مكافحة غ�سل الأموال والتدقيق الداخلي وحوكمة تكنولوجيا
املعلومات و�إدارة امل�شاريع وحماية �أنظمة املعلومات .ويف �ضوء اهتمام �إدارة
البنك بتنمية م�ستوى اللغة الإجنليزية لدى املوظفني� ،أمت  138موظف ًا دورات
حت�سني م�ستوى اللغة الإجنليزية.
والحق ًا لأعمال التو�سع يف فل�سطني وقرب�ص ،ا�ستفاد ما جمموعه  88من
موظفي الإدارة الإقليمية وفروع فل�سطني وفرع قرب�ص من  42دورة تدريبية.
دائرة التسويق والعالقات العامة

قامت الدائرة خالل العام املن�صرم بتطوير وتنفيذ خطط عملها �ضمن
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة وحمددة متكنها من حتقيق �أهدافها الت�سويقية ويف
كافة القطاعات� ،إ�ضافة مل�ساهمتها يف دور البنك يف متكني املجتمع ،تطبيق ًا
ل�سيا�سته املعتمدة يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية ،و�ضمن الأطر التالية:
الت�سويق ،العالقات العامة ،التوا�صل الإجتماعي ،جودة اخلدمة  ،وامل�س�ؤولية
الإجتماعية.
ا�ستهلت الدائرة بداية عام  2017بتنفيذ عدة حمالت ت�سويقية لبطاقات
املا�سرتكارد ال�صادرة من البنك الأردين الكويتي ،وحواالت الوي�سرتن يونيون،
بالإ�ضافة لإطالق عدة حمالت ت�سويقية ل ترويج اخلدمات الإلكرتونية
«.»e-JKB
كما قامت الدائرة بت�صميم كافة ال�شا�شات اخلا�صة ب�أجهزة ال�صراف
الآيل التفاعلي ،بالإ�ضافة لت�صميم �شا�شات خا�صة ب�أجهزة ال�صراف
الآيل لفروع فل�سطني وح�سب متطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية ،وت�صاميم
�شا�شات الفوائد والعموالت باللغتني ،وحتديث حمتوى ال�شا�شات للإعالن
عن احلمالت القائمة يف البنك ،وت�صميم الفيديو الإعالين اخلا�ص ب�شا�شة
العر�ض ( )Asymmetrical Screenيف فرع العبديل مول.
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كما وا�صلت الدائرة �إعداد ومتابعة كافة املن�شورات واملطبوعات والأخبار
ال�صحفية ال�صادرة عن البنك ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد وتن�سيق وتوزيع التقرير
ال�سنوي ،وكتيب امل�س�ؤولية االجتماعية.
كما مت ت�صميم الإعالنات اخلا�صة بكافة املنتجات واخلدمات والإ�شراف
على و�سائل الإعالن التي مت اعتمادها �سواء من خالل اللوحات الإعالنية
اخلارجية ،ال�صحف واملجالت ،الإذاعات والتلفزيون بالإ�ضافة �إىل قنوات
الت�سويق الإلكرتونية.
ويف �إطار �شبكات التوا�صل الإجتماعي ،ا�ستمرت الدائرة ب�إدارة موقع البنك
الإلكرتوين ،و�صفحات البنك على �شبكات التوا�صل الإجتماعي (في�سبوك،
تويرت ،ان�ستغرام ،يوتيوب ولينكد �إن) ،والتح�ضري واملتابعة للحمالت الإعالنية
على تلك املواقع ،والإجابة على كافة اال�ستف�سارات الواردة من خاللها.
ل�ضمان تطبيق معايري جودة اخلدمة يف كافة الفروع ،قامت وحدة اجلودة
بالت�أكد من تطبيق معايري تقدمي اخلدمة لعمالء البنك ،عن طريق الزيارات
امليدانية للفروع ،والإت�صال مع عينات من العمالء ب�شكل دوري.

خطة العمل لعام 2018

ان�سجاماً مع اخلطة اال�سرتاتيجية للبنك وا�ستكما ًال لإجنازات البنك
خالل العام  ،2017ف�إن خطة العمل للعام  2018تتلخ�ص مبا يلي:
 -١التحديث امل�ستمر للقنوات الإلكرتونية ،وتوفري جمموعة جديدة من اخلدمات التي تن�سجم
مع توجهات البنك املركزي الأردين لتحقيق ال�شمول املايل ،ولتطوير خدمات الدفع
وحتويل الأموال �إلكرتوني ًا من خالل �أجهزة الهاتف املحمول والبطاقات .مع العمل على
تعزيز الإجراءات التي ت�ضمن متانة البنية التكنولوجية للبنك وحماية العمليات واملواقع
والأنظمة من �أي حماوالت لالخرتاق �أو العبث (� )Cyber Risksإ�ضافة �إىل ا�ستكمال
تطبيق متطلبات حاكمية تكنولوجيا املعلومات مبعيار .COBIT 5
 -٢التو�سع يف تقدمي املنتجات واخلدمات والربامج التمويلية املنا�سبة لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة يف ظل التوجه املحلي والعاملي لدعم هذا القطاع الهام والذي ي�ساهم يف تنمية
االقت�صاد الوطني ،مع تعزيز دور البنك يف دعم ومتويل قطاع م�شاريع الطاقة املتجددة.
 -٣اال�ستمرار يف تنفيذ خطة تنمية وتطوير قدرات ومهارات املوارد الب�شرية ،والرتكيز على
الربامج التدريبية املتخ�ص�صة حملي ًا وخارجي ًا وخا�صة يف جمال �إدارة املخاطر واالمتثال
ومكافحة غ�سل الأموال والتدقيق الداخلي و�أنظمة املعلومات.
 -٤موا�صلة تعزيز دور البنك يف خدمة املجتمع املحلي ودعم مبادرات م�ؤ�س�سات املجتمع
وح�سب ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة املتبعة لدى البنك.
 -٥اال�ستفادة من �إمكانيات وعالقات ال�شركة الأم «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.
 -٦تطوير منتجات البطاقات والدفع و طرح منتجات جديدة من �ضمنها (Virtual Cards,
 )Wearables, Corporate Cardوتو�سيع اطر التعاون مع �شركات احللول املالية
من خالل ا�ستحداث وحدات عمل متخ�ص�صة يف توفري خدمات ل�شركات احللول املالية
( )FinTechsو توفري البيئة املثلى للتعاون مع هذا القطاع اجلديد من االعمال.

 -٧العمل على رفع كفاءة دوائر العمليات وحت�سني اجلودة من خالل �أمتتة �إجراءات العمل
با�ستخدام تقنية ). RPA (Robotic Process Automation
 -8تلبية املتطلبات الرقابية اجلديدة و�أف�ضل املمار�سات الدولية يف العمل امل�صريف من حيث
كون البنك من البنوك ذات الأهمية النظامية وكذلك التوا�ؤم مع معيار الإبالغ املايل رقم .9
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ال  :مبادرات البنك في مجال رعاية وخدمة المجتمع
أو ً

قام البنك الأردين الكويتي خالل عام  2017بدعم الكثري من الربامج التي تخدم املجتمع بكافة �شرائحه ،حيث وا�صل دعمه ال�سنوي للعديد من اجلمعيات
اخلريية العاملة يف املناطق الفقرية واملحتاجة ،ودعم الأ�سر ومتكني املر�أة يف الأرياف يف كافة �أنحاء اململكة .وي�ساهم البنك �سنوي ًا بدعم حملة الرب والإح�سان
التي ينفذها ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية مل�ساعدة الأ�سر الفقرية يف خمتلف مناطق اململكة ،وكذلك مربة �أم احل�سني للأيتام التي تعود منافعها
على �أطفال املربة.
كما وا�صل البنك دعمه ال�سنوي جلمعية الأ�سرة البي�ضاء اخلريية والتي تعنى ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص امل�سنني ،وتقدم خدمات جليلة للم�سنني الغري قادرين على
العناية ب�أنف�سهم والذين مل يجدوا العناية الكافية يف منازلهم ب�سبب الفقر �أو لظروف خا�صة .وجمعية الأيدي الواعدة للأ�سر الفقرية واملحتاجة ،وجمعية �أ�سرة
الت�ضامن االجتماعي والتي تهدف من خالل براجمها و�أن�شطتها املختلفة �إىل معاجلة احلاالت الإن�سانية يف املجتمع الأردين ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف تقدمي
الدعم للهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية مل�ساعدتها على تنفيذ براجمها اخلرية.

وتابع البنك خالل العام دعمه لعدد من اجلمعيات نذكر منها :جمعية بئر ال�سبع اخلريية ،جمعية �آيلة للتنمية االجتماعية ،جمعية العهد والوالء اخلريية ،ونادي
العون الإن�ساين مل�ساعدة الأ�سر الفقرية واملحتاجني خالل ال�شهر الف�ضيل ،جمعية وادي احلور اخلريية للتنمية االجتماعية ،جمعية العني اخلريية ،ن�ساء العقبة
اخلريية ،التمكني للن�ساء اجلامعيات ،وم�ؤ�س�سة الأمرية تغريد للتنمية والتدريب.
بالإ�ضافة �إىل جمعية ال�شابات امل�سلمات ،احتاد جمعيات ال�شابات امل�سيحية ،جمعية الأ�سر التنموية اخلريية ،جمعية بني �شيبة اخلريية ،عني البا�شا اخلريية،
اجلمعية الوطنية حلماية امل�ستهلك ،جمعية �سفراء الإن�سانية للإغاثة وحقوق الإن�سان ،احتاد اجلمعيات اخلريية� ،سما العدالة حلقوق الإن�سان ،جتمع جلان
املر�أة الوطني الأردين ،جمعية الطفولة والأ�سرة اخلريية ،وجمعية �سيدات عراق الأمري التعاونية.
هذا وا�ستمر بتقدمي الدعم جلمعية غور املزرعة واحلديثة للتنمية االجتماعية ،جمعية حماية القد�س ال�شريف ،جمعية القد�س اخلريية ،وجمعية ال�سلط
اخلريية.
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ومن منطلق دعمه للعمل التطوعي يف خمتلف �أنحاء اململكة ،نظم البنك وبالتن�سيق مع تكية �أم علي حملة توزيع طرود اخلري والتي �شارك فيها جمموعة من
موظفيه ،حيث قاموا بتعبئة وحت�ضري وتوزيع طرود اخلري الغذائية على الأ�سر املحتاجة والعفيفة خالل ال�شهر الف�ضيل.
كما وا�صل البنك دعمه ال�سنوي لبيتني يف قرى الأطفال  SOSوالتي تديرها جمعية قرى الأطفال /الأردن ،وذلك من خالل تقدمي املالب�س والهدايا والعيديات
وم�شاركة الأطفال مبنا�سبات الأعياد .وت�أتي هذة املبادرات من منطلق التزام البنك يف تقدمي الدعم الذي حتتاجه القرية ،مل�ساندتها يف حت�سني الظروف
املعي�شية للأطفال ،ولي�ساهموا بدورهم يف بناء املجتمع املحلي.

ا�ستمر البنك خالل عام  2017مببادرته املتميزة والفريدة من نوعها ،وذلك
من خالل تقدمي الدعم جلمعية ال�سباكة والطاقة التعاونية ،والتي ت�ضمنت
تنظيف عدة خزانات مياه مل�ؤ�س�سات مدنية وجمعيات خريية يف خمتلف �أنحاء
اململكة.
ت�أكيد ًا الهتمامه يف خدمة املجتمع بكافة �شرائحه ،وخا�صة يف املناطق الأقل
حظ ًا ،قام البنك خالل الربع الأخري من العام مببادرة «�أ�صدقاء الطلبة»
املنبثقة عن جمعية الأ�سر التنموية اخلريية ،املهتمة يف خدمة املجتمعات
والأ�سر املحتاجة ،وتطوع عدد من موظفي البنك لتوزيع املالب�س على طلبة
ثالث مدار�س متواجدة يف حمافظة جر�ش  /منطقة (قفقفا) بالتعاون مع
فريق من اجلمعية.
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ثانيًا  :مبادرات البنك في مجال التعليم والتأهيل

ي�ؤمن البنك الأردين الكويتي ب�أهمية دعم قطاع التعليم وتدريب الكوادر ال�شابة ،ملا له من �أثر �إيجابي على تقدم املجتمع وارتقائه .ومن مبادرات البنك يف هذا
املجال تقدمي الدعم املادي جلمعية الأيدي الواعدة التي تقدم امل�ساعدات املادية لتعليم الطالب الفقراء.
وكون البنك ع�ضو ًا يف جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �إجناز ف�إنه يقدم الدعم املادي
للم�ؤ�س�سة م�ساهمة منه يف حتقيق ر�سالتها الهادفة �إىل ت�أهيل وتطوير قدرات
الكوادر ال�شابة لتحفيزها ولإعداد �شباب �أردين مهي�أ لالن�ضمام ل�سوق العمل.
كما ويقوم البنك بامل�شاركة يف �أعمال الهيئة العامة وجمل�س �إدارة �صندوق
امللك احل�سني للإبداع باعتباره ع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا فيه.
يقوم البنك �أي�ض ًا بتقدمي امل�ساعدة املادية لعدد من الطالب الفقراء وابتعاث
املوهوبني منهم يف اجلامعات الأردنية بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص التدريب
العملي والنظري لطالب اجلامعات وكليات املجتمع ال�ستيفاء متطلبات
التخرج.
ويف هذا ال�سياق �أي�ض ًا ،يقدم البنك دعم ًا �سنوي ًا ل�صندوق الأمان مل�ستقبل
الأيتام ،ويتحمل م�صاريف الدرا�سة اجلامعية لعدد من الطالب والطالبات
الأيتام مل�ساعدتهم على متابعة درا�ستهم للح�صول على ال�شهادة اجلامعية
وي�صبحوا �أفراد ًا فاعلني يف املجتمع.
وقام البنك خالل عام  2017وبالتن�سيق مع جامعة كوفنرتي (بريطانيا)
ب�إيفاد عدد من موظفيه حل�ضور برنامج تدريبي �صيفي بعنوان “The Skills
” for Global Leaders workshopتنظمه اجلامعة وي�شارك فيه طالب
من خمتلف دول العامل ،يهدف �إىل تعزيز التفاعل والتبادل الثقايف بني
امل�شاركني والتعرف على وممار�سة الأ�ساليب احلديثة للعمل املطبقة لدى
عدد من امل�ؤ�س�سات العاملية .كما يت�ضمن الربنامج زيارات ميدانية اجتماعية
وثقافية لعدة معامل يف اململكة املتحدة.
هذا ويقدم البنك الدعم املادي للم�ؤ�س�ســات التي تعمل على ت�أهيل الكوادر ال�شــابة لي�صبحوا �أع�ضاء فاعليــن يف املجتمع مثل م�ؤ�س�ســة لوياك  -الأردن ،حيث
قام البنك وللعام العا�شر على التوايل ،بتنظيم الربنامج التدريبي لعام  ،2017واخلا�ص بت�أهيل ال�شباب ل�سوق العمل �ضمن برنامج «درب» الوطني لتدريب طلبة
من خمتلف اجلامعات ،حيث يقوم على تنفيذه �صندوق امللك عبداهلل الثاين وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة لوياك الأردن ،ويهدف �إىل �صقل �شخ�صية ال�شباب من خالل
متكينهم ومنحهم فر�صة التعرف واالنخراط ب�سوق العمل ،وي�شمل الربنامج عدة حما�ضرات ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق عملي من خالل تدريبهم يف دوائر البنك
املختلفة .وح�ضر هذا الربنامج  17متدرب ًا من خمتلف حمافظات اململكة منهم  10متدربني يف مكاتب الإدارة الرئي�سية يف عمان ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة 7
متدربني التحقوا بفروع البنك يف املحافظات ،حيث مت تدريب كل منهم يف حمافظته.
ومن منطلق �إهتمامه بق�ضايا ال�شباب و�ضرورة تنمية مفهوم الوعي لديهم وتطوير �إمكانياتهم وقدراتهم ،فقد قام البنك برعاية م�ؤمتر احلوار ال�شبابي الذي
�أقامته املدر�سة املعمدانية «الريادة بني ال�شعارات والإجنازات».
ومت خالل عام  2017تقدمي الدعم لعدد من امل�ؤمترات العلمية وور�ش العمل التي تنظمها اجلامعات الأردنية واملدار�س� ،إ�ضافة �إىل رعاية ودعم م�شاريع التخرج
والن�شاطات الثقافية لفرق املدار�س ،وتكرمي �أوائل الطلبة يف امتحانات الثانوية العامة.
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ثالثـًا  :مبادرات البنك في المجال الصحي

من مبادرات البنك الأردين الكويتي امل�ستمرة يف جمال ال�صحة ،تنظيم
حملتان �سنوي ًا للتربع بالدم بالتعاون مع مديرية املركز الوطني للتربع بالدم،
حيث ي�شارك العديد من موظفي وموظفات دوائر الإدارة العامة والفروع بهذه
احلملة الإن�سانية.

وبهدف تقدمي الدعم ملر�ضى ال�سرطان وحتفيز املجتمع على امل�شاركة يف الكفاح �ضد هذا املر�ض ،وا�صل البنك خالل العام  2017م�شاركته ولل�سنة الرابعة على
التوايل يف بطولة «هدف من �أجل احلياة» .وبهدف دعم �أن�شطة املركز فقد ا�ستمر البنك خالل عام  2017ب�شراء بطاقات املعايدة ،وهي من ت�صميم الأطفال
املر�ضى باملركز ،هذا ويقوم البنك �سنوي ًا بتوزيع من�شورات امل�ؤ�س�سة لعمالئه ب�إرفاقها مع ك�شوفات احل�سابات ومن خالل عر�ضها بالفروع لت�شجيعهم على
تقدمي تربعاتهم للم�ؤ�س�سة �إ�ضافة للرتويج مل�شروع احلث على الفح�ص املبكر ل�سرطان الثدي .حيث ا�ستمر عدد كبري من موظفي البنك باال�شرتاك يف برنامج
«�أ�صدقاء مركز احل�سني لل�سرطان» ويقدم كل منهم تربع ًا �شهري ًا يحدده املوظف من راتبه ليتم حتويله ملركز احل�سني لل�سرطان.

هذا وتابع البنك دعمه مل�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان برعاية حفله اخلريي ال�سنوي والذي يعود ريعه لربامج امل�ؤ�س�سة يف هذا املجال.
ا�ست�ضاف البنك الأردين الكويتي خالل عام  2017منظمة « »Heroes 4 Heartsالأمريكية ،وهي منظمة غري ربحية مقرها وا�شنطن � -أمريكا ،تقوم ب�إجراء
دورات تدريبية يف �أمور الإ�سعافات الأولية والإنعا�ش القلبي الرئوي  ،CPRومعتمدة من ال�صليب الأحمر .حيث قام البنك بتنظيم عدة دورات يف الإنعا�ش
القلبي الرئوي  ،CPRيف عدد من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات وخميمات الالجئني ،وقرى الأطفال .SOS
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ومن منطلق �إهتمامه بالأطفال الأقل حظ ًا ،ولتوفري العالج لهم ،ور�سم
الإبت�سامة على وجوههم ،قام البنك الأردين الكويتي بتقدمي الدعم جلمعية
عملية الإبت�سامة الأردنية ،لإجراء عمليات جراحية جمانية للأطفال الذين
يعانون من خمتلف ت�شوهات ال�شفة الأرنبية و�شق �سقف احللق واحلروق
والندب والوحمات الدموية ،حيث مت �إجراء عدة عمليات يف م�ست�شفى الب�شري
احلكومي وم�ست�شفى الأمري ح�سني بن عبد اهلل يف منطقة عني البا�شا.
وقد قام البنك بتقدمي الدعم وامل�ساندة للعديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات
ذات ال�صلة ،ومنها جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الكبد ،والتي تهدف �إىل التوعية
ب�أف�ضل الطرق للعناية مبر�ضى الكبد وتثقيف املر�ضى وذويهم ،واجلمعية
الأردنية للعون الطبي الفل�سطيني ،وذلك ب�شراء بطاقات لدعم حفل �إفطار
رم�ضاين خريي.
رابعـًا  :مبادرات البنك في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

يف �إطار �إدراك البنك لدوره الهام واهتماماته بخدمة املجتمع املحلي ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،فقد ا�ستمر خــالل العام  2017بتقدمي الدعم
والتربعات النقديــة للعديد من �أندية وجمعيات ال�صــم واملكفوفيــن وذوي الإحتياجات اخلا�صة والتي تعنى ب�ش�ؤون املعوقني ،حيث قدم دعم ًا جلمعية �أهايل
و�أ�صدقاء الأ�شخا�ص املعوقني مل�ســاعدتها على حتقيق �أهدافهــا ،وجمعية الثغر لرعاية املعوقني ،جمعية ال�صحة النف�سية ومركز بدوة للرتبية اخلا�صة ،جمعية
غرب �إربــد للتحديات اخلا�صة ،وذلك بدعم عدة ماراثونات خالل العام و�شارك فيها عدد من �أبطال اجلمعية وا�ستطاعوا حتقيق املراكز الأوىل حملي ًا وعربي ًا،
هذا بالإ�ضافة لدعم الأن�شطة الريا�ضية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال لذوي االحتياجات اخلا�صة للجنة الباراملبية.

خامسًا  :مبادرات البنك في مجال البيئـــــــــــة

وا�صل البنك الأردين الكويتي خالل عام � 2017إهتمامه بق�ضايا البيئة واملحافظة عليها ،حيث ا�ســت�ضاف فعاليات الإحتفال الذي نظمته جمعية البيئة الأردنية
يف م�سرحه لتكرمي الفائزين مب�سابقة امل�سرح البيئي املدر�سي بالإ�ضافة ال�ست�ضافته فعاليات اجلمعية مبنا�سبة يوم التدوير العاملي ،حتت �شعار «دورها وا�ستفد
منها» .علم ًا ب�أن البنك ع�ضو ًا يف جمعية البيئة الأردنية ،وهي جمعية غري حكومية ت�سعى �إىل حماية البيئة واملحافظة عليها من التلوث وتعمل على ن�شر الوعي
البيئي من خالل العمل التطوعي.
ويف ذات الإطار ،وللعام التا�سع على التوايل ،قام البنك بتقدمي الدعم حلملة
النظافة الوطنية بعنوان «نظفوا العامل» والتي نظمتها جمعية البيئة الأردنية
يف متنزه الأمري حمزة يف منطقة ياجوز ،وتهدف هذه احلملة �إىل املحافظة
على املناطق الطبيعية يف اململكة وتوجيه املواطنني للحد من �إلقاء النفايات
بطرق ع�شوائية �أثناء التنزه ،وتر�سيخ فكرة الإ�ستفادة من النفايات �إقت�صادي ًا
من خالل �إعادة تدويرها.
كما تابع البنك خالل العام دعمه ال�سنوي للجمعية امللكية حلماية البيئة
البحرية لتمكينها من �أداء براجمها ومبادراتها .واجلمعية العربية حلماية
الطبيعة ،هذا بالإ�ضافة لع�ضويتة يف جمعية �إدامة للطاقة واملياه والبيئة،
وهي جمعية �أعمال �أردنية تدعم قطاع الطاقة النظيفة وت�سعى حللول مبتكرة
ال�ستقالل و�إنتاجية جماالت الطاقة واملياه ،وانعكا�سها الإيجابي على البيئة.
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ومت خالل العام � 2017إن�شاء حمطة لتوليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،تعمل على توليد طاقة كهربائية بقدرة  1.98ميغاواط ،والتي تعمل على
تغطية احتياجات البنك من الكهرباء يف مبنى االدارة العامة و  46فرع من فروع البنك الواقعة �ضمن منطقة الو�سط ،وبن�سبة حوايل  %90من اال�ستهالك الكلي
للكهرباء يف البنك.

سادسًا  :مبادرات البنك في المجال الرياضي

�أما على ال�صعيد الريا�ضي ،فقد �أوىل البنك الأردين الكويتي خالل عام
� 2017إهتمام ًا كبري ًا لعدد من الفعاليات الريا�ضية �سواء الأندية ،املدار�س،
�أواجلامعات ،ومن �ضمن مبادراته يف هذا املجال ،تبنيه لعدد من فرق
املدار�س يف بطوالت متعددة لكرة القدم وكرة ال�سلة .كما قدم الدعم ال�سنوي
لنادي الفرذخ الريا�ضي ،نادي دوقرة الريا�ضي ،نادي اخلالدية الريا�ضي،
نادي خريجي جامعة الريموك�/إربد ،نادي البقعة/عمان ،نادي القد�س
الريا�ضي/عمان ،واالحتاد الريا�ضي الأردين لل�شركات وامل�ؤ�س�سات.
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جت�سيد ًا منه لدوره يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية ودعم ًا منه لكل ال�شباب
الأردنيني بكافة �شرائحهم قام البنك الأردين الكويتي بتقدمي الدعم والرعاية
لرحلة املت�سلق واملغامر الأردين م�صطفى �سالمة لعبور قمة جرينالند لي�صبح
 1من � 7أفراد يف العامل ممن �أنهوا ت�سلق القمم ال�سبع وتزلج القطبني ،تزلج
جرينالند من ال�شمال �إىل اجلنوب.
ويقوم البنك ب�شكل �سنوي بامل�شاركة يف رعاية مهرجان «بطوالت ال�شرق
الأو�سط للخيول العربية الأ�صيلة» والتي تنظم عادة يف اال�سطبالت امللكية
مبنطقة احلمر.
�شارك البنك ولل�سنة الثالثة على التوايل برعاية وح�ضور مهرجان لكز�س
للتن�س ،والذي �أقامته �أكادميية عمان للتن�س على مالعبها مبدينة احل�سني
لل�شباب بح�ضور �ضيف �شرف املهرجان ،املدرب الإ�سباين توين نادال.

سابعًا  :مبادرات البنك في مجال الثقافة والفن

يف معر�ض �سعيه �إىل التوا�صل مع الأن�شطة والفعاليات الثقافية والفنية وعلى
خمتلف ال�صعد ،قام البنك الأردين الكويتي خالل عام  2017بامل�شاركة يف
رعاية وح�ضور حفل اختتام مهرجان االبداع الطفويل يف دورته الثانية ،على
امل�سرح الرئي�سي باملركز الثقايف امللكي بعمان ،حيث مت الإعالن عن جوائز
م�سابقات املهرجان يف خمتلف �صنوف الإبداع .ومت ت�سليم الفائزين اجلوائز
امل�ستحقه لهم.
كما قام البنك خالل العام بتقدمي الدعم املادي للمهرجان الذي نظمته
املدار�س الأمريكية ،ويعترب هذا املهرجان الأول من نوعه يف الأردن ،وقد �ضم
جميع املدار�س الأمريكية املتواجدة يف اململكة ،بالإ�ضافة مل�شاركة طلبة من كافة �أنحاء العامل .وهدف املهرجان �إىل حتفيز الطلبة لي�صبحوا �أع�ضاء فاعلني يف
املجتمع ،بالإ�ضافة لتحقيق النمو الفكري واالنفتاح على الثقافات الأخرى.
هذا وا�ستمر البنك يف تقدمي دعم ًا مادي ًا ورعاية لعدد من الأعمال الأدبية والفنية والبحث العلمي من خالل دعمه للمهرجانات والفرق الفنية والرتاثية
وامل�سرحية ،ومنها  :رابطة الكتاب الأردنيني ،فرقة اجلنوب للعرو�ض امل�سرحية ،جمعية فرقة امل�سرح احلر ،اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة ،مهرجان نادي
�شباب الفحي�ص ال�سنوي ،احتاد النا�شرين الأردنيني ،بالإ�ضافة لدعمه ال�سنوي لفعاليات ون�شاطات مدر�ســة اليوبيل.
ويف نف�س ال�سياق ا�ستمر البنك يف تعزيز دوره يف التوا�صل واالهتمام بفعاليات املجتمع ،حيث قدم م�سرحه لعدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلمعيات املعنية
وب�شكل جماين ،ت�أكيد ًا منه على الدور الفاعل الذي يقوم به من خالل دعم ال�شباب وطاقاتهم وتبني مواهبهم وابداعاتهم وتفعيل اجلانب االجتماعي.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،ودعما للحركة الثقافية والأدبية يف اململكة ،فقد ا�ستمر البنك باقتناء جمموعات من �إ�صدارات الكتاب والأدبــاء الأردنيني.
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ثامنًا  :الفعاليات اإلقتصادية ومنظمات المجتمع المدني

�ضمن الدور الذي يلعبه البنك الأردين الكويتي يف دعم منظمات املجتمع املدين والفعاليات الإقت�صادية وامل�ؤمترات ،ا�ستهل بداية العام  2017للم�شاركة يف
ح�ضور فعاليات �إحتفاالت �سفارة دولة الكويت يف اململكة ،مبنا�سبة العيد الوطني وعيد التحرير يف فندق «الرويال» بعمان.
كما قام البنك بامل�شاركة يف رعاية امل�ؤمتر الذي نظمه االحتاد الدويل للنقل اجلوي (الأياتا) يف البحر امليت ،حتت رعاية �سمو الأمري في�صل بن احل�سني بعنوان
«.»Disruption Through Innovation
وا�ست�ضاف البنك اجتماع جمل�س اخلدمات املالية الرقمية ( )Digital Financial Services Council - DFSيف فندق جراند ميلينيوم عمان ،حتت
ا�شراف البنك املركزي وبالتعاون مع مركز التعاون الأملاين الدويل (.)GIZ
وتواجد يف فعاليات امل�ؤمتر الدويل الأردين ال�سابع للهند�سة املدنية والذي �أقيم يف فندق الند مارك ،حتت عنوان «�إعادة �إعمار املناطق املت�ضررة  -دور الهند�سة
املدنية» حتت رعاية وزير اال�شغال العامة واال�سكان مندوب ًا عن رئي�س الوزراء.
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القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2017و 2016

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
موجودات حمتفظ بها بهدف البيع بال�صايف

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
مطلوبات مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية :
حقوق م�ساهمي البنك :

ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
الإحتياطي القانوين
الإحتياطي الإختياري
احتياطي تقلبات دورية
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
�صايف احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة
حقوق ملكية مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع
الأرباح املدورة

جمموع حقوق م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين

جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

�إي�ضاح

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
224.259.331
317.656.834
6.246.210
1.562.286.911
66.673.669
29.240.711
395.100.921
29.388.555
5.095.610
11.299.456
180.796.785
4.162.033
2.832.207.026

قائمــــــــــة (�أ)
2016
دينـــــــــــــار
279.155.436
212.859.226
14.166.627
1.446.910.964
69.705.520
27.306.153
479.195.403
28.779.027
7.003.148
10.128.723
164.775.189
2.739.985.416

14
15
16
17
18
19
19
20
46

306.217.195
1.808.308.934
96.179.696
80.137.973
10.921.129
12.210.713
3.791.258
45.367.012
661.794
2.363.795.704

384.284.349
1.703.401.315
87.959.874
33.636.542
12.105.531
14.567.302
2.937.750
35.917.912
2.274.810.575

21
22
22
22
22
23
46
24

100.000.000
86.034.401
160.466.574
227.597
14.288.875
8.135.930
()17.829
99.275.774
468.411.322
468.411.322
2.832.207.026

100.000.000
81.803.089
152.003.949
227.597
13.525.686
6.133.272
105.999.129
459.692.722
5.482.119
465.174.841
2.739.985.416

4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
13
46

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )47ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
52
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الفوائد الدائنة
ينزل  :الفوائد املدينة
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
�أرباح عمالت �أجنبية
�أرباح (خ�سائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
توزيعات �أرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
�إيرادات �أخرى

�إي�ضاح

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
138.865.522
44.281.156
94.584.366
11.301.779
105.886.145
4.896.518
620.346
866.046
11.142.154
123.411.209

32
 11و 12
7
18
33

26.548.039
6.502.225
15.720.456
1.287.777
31.039.589
81.098.086
42.313.123
14.128.272
28.184.851
()1.229.058
26.955.793

26
27
28
29
30
9
31

�إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
خم�ص�صات متنوعة
م�صاريف �أخرى
�إجمايل امل�صاريف
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
ينزل  :م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة
الربح لل�سنة من العمليات امل�ستمرة  -قائمة (هـ)
�صايف (اخل�سارة) الربح من العمليات غري امل�ستمرة  -قائمة (هـ)
الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)

19
46

يعود �إىل :
م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين

26.955.793
-

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

34

-/270

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

34

-/282

قائمــــــــــة (ب)
( 2016معاد �إظهارها)
دينـــــــــــــار
127.452.480
37.617.749
89.834.731
12.277.308
102.112.039
5.428.627
()773.402
1.096.853
10.980.463
118.844.580
24.834.174
5.512.403
19.530.246
2.250.699
23.855.772
75.983.294
42.861.286
13.375.283
29.486.003
519.807
30.005.810

29.747.029
258.781

-/297

-/295

ح�صة ال�سهم من (اخل�سارة) الربح من العمليات غري امل�ستمرة لل�سنة العائد
مل�ساهمي البنك
�أ�سا�سي وخمف�ض

34

( )-/012

-/005
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2017و 2016

قائمـ ــة (ج)

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

2017

2016

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

26.955.793

30.005.810

بنود الدخل ال�شامل الآخر

بنود غري قابلة للتحويل الحقاً لقائمة الدخل املوحدة:
�صايف التغري يف �إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
بعد ال�ضريبة

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

1.762.807

1.313.834

28.718.600

31.319.644

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

املجموع

28.718.600
28.718.600

31.114.068
205.576
31.319.644

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )47ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
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22
25

9

22
25

9

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

100.000.000
100.000.000

100.000.000

-

100.000.000
-

77.479.744
4.323.345
81.803.089

4.231.312
86.034.401

-

81.803.089
-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

القانونـ ـ ـ ـ ــي

143.357.259
8.646.690
152.003.949

8.462.625
160.466.574

-

152.003.949
-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الإختيـ ـ ـ ــاري

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

227.597
227.597

227.597

-

227.597
-

13.353.038
172.648
13.525.686

763.189
14.288.875

-

13.525.686
-

4.280.152
1.367.039
486.081
1.853.120
6.133.272

222.022
2.002.658
8.135.930

1.780.636

6.133.272
-

-

()17.829
()17.829

()17.829

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

98.235.448
29.747.029
()486.081
29.260.948
()2.411.098
()13.142.683
()20.000.000
91.942.615

()222.022
26.733.771
()1.163.645
()13.457.126
()20.000.000
84.055.615

-

91.942.615
26.955.793

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

109.880.864 11.645.416
29.747.029
()486.081
29.260.948
2.411.098
()13.142.683
()20.000.000
105.999.129 14.056.514

()222.022
26.733.771
1.163.645
()13.457.126
()20.000.000
99.275.774 15.220.159

-

14.056.514
-

105.999.129
26.955.793

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الأرب ـ ـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
املجم ـ ـ ـ ــوع
غري متحققـ ـ ــة
متحققـ ـ ـ ــة

448.578.654
29.747.029
1.367.039
31.114.068
()20.000.000
459.692.722

28.718.600
()20.000.000
468.411.322

1.762.807

5.674.815
258.781
()53.205
205.576
()398.272
5.482.119

()5.482.119
-

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

454.253.469
30.005.810
1.313.834
31.319.644
()20.398.272
465.174.841

28.718.600
()5.482.119
()20.000.000
468.411.322

1.762.807

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

459.692.722
26.955.793

5.482.119
-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

465.174.841
26.955.793

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

حقـ ـ ـ ـ ــوق
غري امل�سيطرين

قائم ـ ـ ـ ـ ـ ــة (د)

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )47ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.

 من �أ�صل الأرباح املدورة مبلغ  11.299.456دينار كما يف  31كانون الأول  2017مقابل  10.128.723دينار كما يف  31كانون الأول  2016مقيد الت�صرف به لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة �إ�ستناد ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين . يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  3.920.703دينار كما يف  31كانون الأول  2017مقابل  3.927.791دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2016ال ميكن الت�صرف به وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقاء �أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املاليةرقم ( ،)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 بالر�صيد الدائن لإحتياطي تقييم املوجودات املالية اال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين .

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة
(خ�سائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اال�شامل
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (ج)
حتويالت خالل ال�سنة
املحول �إىل االحتياطيات
الأرباح املوزعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الر�صيد يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة
(خ�سائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اال�شامل
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (ج)
حتويالت خالل ال�سنة
املحول من حقوق غري امل�سيطرين املرتبط ب�أ�صل حمتفظ به بهدف البيع
املحول �إىل االحتياطيات
الأرباح املوزعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2017

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
واملدفـ ــوع

تقلبات
دورية

االحتياطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

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
�صايف �إحتياطي تقييم حقوق ملكية
موجودات مالية مرتبطة مبا�شرة
خماط ـ ـ ـ ــر
بالقيمة العادلة مبوجودات حمتفظ
م�صرفيـة
بها بهدف البيع
بعد ال�ضريبة
عامـة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017و 2016
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2017و 2016

�إي�ضاح

التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :

الربح لل�سنة قب ل �ضريبة الدخل  -قائمة (ب)
�صايف (اخل�سارة) الربح من العمليات غري امل�ستمرة  -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
خ�سائر (ارباح) بيع موجودات م�ستملكة
(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات
(�أرباح) خ�سائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خم�ص�صات عقارات م�ستملكة
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه

18
18
31
31
30
13
29

النق�ص (الزيادة) يف االر�صدة وااليداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
(الزيادة) يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) النق�ص يف املوجودات االخرى
(الزيادة) يف موجودات حمتفظ بها بهدف البيع
(النق�ص) الزيادة يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�شهر
الزيادة (النق�ص) يف ودائع العمالء
الزيادة يف تامينات نقدية
(النق�ص) يف مطلوبات �أخرى
الزيادة يف مطلوبات مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع
�صايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
�صايف التدفقات النقدية من (اال�ستخدامات النقدية يف) 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

املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات :

�صايف التدفقات النقدية من (اال�ستخدامات النقدية يف) عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار :

 11و 12
7

النق�ص يف موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
(الزيادة) يف ممتلكات ومعدات واملوجودات غري امللمو�سة
حقوق ملكية مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع

�صايف التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

(النق�ص) يف حقوق غري امل�سيطرين
الزيادة يف �أموال مقرت�ضة
ارباح موزعة على امل�ساهمني
�صايف التدفقات النقدية من (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

35

قامئــــــــــــة (هـ)

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2016
دينـــــــــــــار

42.313.123
()1.229.058

42.861.286
519.807

6.502.225
15.720.456
()4.862.475
927.777
360.000
596.535
()20.200
()143.861
6.925.657
()1.323.048
65.767.130

5.568.725
19.783.792
()10.658.907
1.980.699
270.000
()797.966
()6.044
2.172.448
3.420.103
()1.194.136
63.919.807

7.920.417
()131.096.403
3.175.712
()8.567.704
()4.162.033
()500.300
104.907.619
8.219.822
()1.371.581
661.794
()20.812.657
44.954.474
()2.309.000
()163.179
()17.779.527
24.702.768

()5.058.912
()93.907.552
4.341.092
27.946.923
11.489.639
()197.504.571
1.057.774
()6.754.150
()258.389.757
()194.469.950
()642.627
()29.138
()15.877.401
()211.019.116

84.094.482
699.586
()5.184.015
()17.829
79.592.224

26.554.573
10.062.209
()8.483.903
28.132.879

()5.482.119
46.501.431
()19.168.995
21.850.317
1.323.048
127.468.357
145.447.357
272.915.714

()451.477
9.620.642
()19.230.438
()10.061.273
1.194.136
()191.753.374
337.200.731
145.447.357

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )47ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -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 الأردينرقم ( )13ل�سنة  1964ومركزه الرئي�سي يف مدينة عمان يف منطقة العبديل � ،شارع �أمية بن عبد �شم�س هاتف � +962 )6( 5629400ص.ب 9776 .عمان
  1191اململكة الأردنية الها�شمية . يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة والبالغ عددها خم�سة و�ستون فرعا بالإ�ضافة اىل خم�سة فروعخارجية وثالث �شركات تابعة.
 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 ( )2018/1بتاريخ � 14شباط  2018وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامةللم�ساهمني .
 -2أهم السياسات المحاسبية

�أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة

 مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وال�شركات التابعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدوليةوالتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفق ًا للقوانني املحلية وتعليمات البنك املركزي
الأدرين .
 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  2016ب�إ�ستثناء
�أثر تطبيق ما يرد يف االي�ضاح ( )47حول 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 يفال�سيا�سات املالية 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 .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  2017ال�شركات التابعة التالية :
ا�ســــــــــــم ال�شركـــــــــــة
را�س املال املدفوع
دينـــــــــــار
20.000.000
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
530.000
ال�شركة االدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار
واال�ست�شارات املالية *

ن�سبة ملكية البنك
٪
100
100

طبيعة عمل ال�شركة

مكان عملها

تاريخ التملك

ت�أجري متويلي
�إدارة الإ�صدارات
واال�ست�شارات املالية

عمان
عمان

2011
2016

�إن �أهم املعلومات املالية لل�شركات التابعة للعام  2017كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017

ا�ســــــــــــم ال�شركـــــــــــة

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
ال�شركة االدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية

*

للعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2017

�إجمايل املوجودات

�إجمايل املطلوبات

�إجمايل الإيرادات

�إجمايل امل�صاريف

دين ـ ـ ـ ـ ــار
65.789.491

دين ـ ـ ـ ـ ــار
26.153.018

دين ـ ـ ـ ـ ــار
6.224.606

دين ـ ـ ـ ـ ــار
2.604.216

532.208

11.192

231.031

265.286

* مت ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ  22ت�شرين الثاين  2016بر�أ�س مال مقداره � 530ألف دينار  .علم ًا ب�أنه ينوب عن البنك ثالث �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة ال�شركة.
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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 .

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 املتعلقةبقطاعات �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 بيئاتاقت�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�سوقيةق�صرية الأجل �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 العادلـــة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت
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 التغري يف 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 الدينوالفائدة على 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 �أوحل�ساب الفائــدة  ،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 املوجوداتقبل تاريخ 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 لهاا�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 �إطفاءاخل�صم /العالوة �ضمن ايرادات الفوائد املقبو�ضة /املدفوعة يف قائمة الدخل املوحدة.
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 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 قيمةالأدوات املالية ،ويف حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.

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 علىتدين 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�صومةب�سعر الفائدة الفعلي 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 الدينيف قائمة الدخل املوحدة 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 حدثاما قد �أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين مبوجب 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 لتعليماتال�سلطات الرقابية 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 يفاملخ�ص�ص الإجمايل 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 وفقا لقرارات جمل�سالإدارة بذلك اخل�صو�ص.
 -يتم قيد الفوائد املعلقة للح�سابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة ،وذلك وفق ًا 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 تكونجاهزة للإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية املئوية التالية :
٪
مباين
3
15-9
معدات و�أجهزة و�أثاث
15
و�سائط نقل
20
�أجهزة احلا�سب الآيل
20
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�سجلقيمة التدين 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 التغرييف التقدير لل�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 يكون 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 املركزاملايل املوحدة 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�صلاللتزامات املرتتبة 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 ،الن االرباح 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 املوحدةوالقيمة التي 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 تلكاملوجودات ال�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�إيراداتويتم ت�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 العامةللم�ساهمني).

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

املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها بهدف البيع
يتم ت�صنيف املوجودات غري املتداولة على انها حمتفظ بها بهدف البيع يف حال كان ا�سرتداد املبالغ املقيدة ب�شكل رئي�سي �سيتم من خالل عملية بيع ولي�س من
خالل العمليات امل�ستمرة  ،ويجب ان يكون اال�صل جاهز للبيع يف و�ضعه احلايل ب�شروط تكون عادية وم�ألوفة لبيع هذا النوع من املوجودات  ،ويجب ان يكون �أمر
بيعها حمتمل ب�شكل كبري .بالإ�ضافة اىل �أن يكون هنالك التزام بخطة البيع من قبل االدارة وبحيث يكون البيع م�ؤه ًال لالعرتاف به كعملية بيع مكتملة خالل
�سنة واحدة من تاريخ هذا الت�صنيف.
عندما يكون البنك ملتزم بخطة بيع تت�ضمن فقدان ال�سيطرة على �شركة تابعة  ،يتوجب عليه ت�صنيف جميع موجوداتها والتزاماتها على انها حمتفظ بها بهدف
البيع وذلك عند ا�ستيفاء جميع ال�شروط امل�شار اليها اعاله .
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يتم قيا�س املوجودات غري املتداولة امل�صنفة ب�أنها حمتفظ بها بهدف البيع بالقيمة الدفرتية �أو بالقيمة العادلة مطروح منها تكاليف البيع �أيهما �أقل  ،كما يتم
�إظهار نتائج �أعمال تلك ال�شركة �ضمن بند م�ستقل يف قائمة الدخل املوحدة ك�صايف �أرباح من العمليات غري امل�ستمرة .

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

املوجودات غري امللمو�سة

	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 يتماحل�صول عليها 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 لهاعمر زمني حمدد 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 املوجوداتويتم اجراء �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 البنكاملركزي الأردين.
 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 ًالال�سعار الو�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.
 - 3استخدام التقديرات

�إن اعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات و املطلوبات املالية
والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة .كما �أن هذه التقديرات و االجتهادات ت�ؤثر يف االيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك �إحتياطي تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة البنك �إ�صدار �أحكام واجتهادات 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 وظروف 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�شركاتالتابعة والتي مبوجبها 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 املركزيالأردين .
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 يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين عقاريني معتمدين ودرا�سات للتدفقات النقدية املتوقعةاذا ما دعت احلاجة لغايات احت�ساب التدين ،ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري .كما مت اعتبار ًا من بداية العام  2015احت�ساب خم�ص�ص تدريجي لقاء
العقارات امل�ستملكة لقاء ديون والتي م�ضى على ا�ستمالكها فرتة تزيد عن � 4سنوات ا�ستناد ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص .
 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 علىاحلالة العامة 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 ويتماحت�ساب واثبات خم�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�صلقيا�سات القيمة 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.
 - 4نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2016

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
51.727.554

نقد يف اخلزينة

دينـــــــــــــار
39.889.263

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

100.844.653

17.646.622
60.651.649
94.233.506
224.259.331

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

46.490.409
91.931.111
279.155.436

 ب�إ�ستثناء االر�صدة مقيدة ال�سحب ملتطلبات االحتياطي النقدي  ،ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2017و . 2016 ال يوجد �أر�صدة ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر كما يف  31كانون الأول  2017و . 2016 - 5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بنـــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســــــــــــــــات
م�صرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــــــــــــة
2016
2017

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ح�سابات جارية وحتت الطلب
402.909
ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل 3.500.000
3.902.909
املجموع

بنـــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــات
م�صرفـيـــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة
2016
2017

دينـــــــــــــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
296.851
160.461.816
153.292.109 13.642.099
313.753.925 13.938.950

املجمــــــــــــــــــــــوع

2017
دينـــــــــــــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
160.864.725 110.705.461
156.792.109 88.214.815
317.656.834 198.920.276

2016
دينـــــــــــــار
111.002.312
101.856.914
212.859.226

 بلغت االر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال يتقا�ضى البنك عليها فوائد  45.098.151دينار كما يف  31كانون االول 35.132.679( 2017دينار كمـا يف  31كانون االول . )2016
 بلغت االر�صدة مقيدة ال�سحب مبلغ  2.558.072دينار كما يف  31كانون االول  2017و .201662
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 - 6ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
بنـــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــــــــات
م�صرفيـــــــــــــــة حمليــــــــــــــــــــــة
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ايداعات
املجموع

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

2016
دينـــــــــــــار
-

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

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.246.210
6.246.210

2016
دينـــــــــــــار
14.166.627
14.166.627

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.246.210
6.246.210

2016
دينـــــــــــــار
14.166.627
14.166.627

 بلغت االيداعات مقيدة ال�سحب مبلغ  17.725دينار كما يف  31كانون االول  2017و . 2016 -7تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2016
دينـــــــــــــار

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

12.451.875
128.561.331
10.976.355
222.533.778

3.588.010
109.586.230
9.076.996
196.452.307

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت *

223.112.571
806.059.454

246.307.707
738.868.655

القرو�ض العقارية
ال�شركات :
الكربى

�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

11.413.661
94.088.879
114.811.877
1.624.009.781
49.321.331
12.401.539
1.562.286.911

8.511.888
77.477.202
144.577.428
1.534.446.423
73.120.373
14.415.086
1.446.910.964

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا البالغة  227.653دينار كما يف  31كانون االول  383.975 ( 2017دينـــار كمــا يف  31كانون االول
. )2016
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة  89.714.830دينار �أي ما ن�سبته  ٪5/5من اجمايل الت�سهيـالت الإئتمانيــة املبا�شـــرة كمـــا يف  31كانــــون االول 131.802.453( 2017دينــار �أي ما ن�سبتــه  ٪8/6مــن �إجمالــــــي الت�سهيــالت االئتمانيــة املبا�شــرة كمــا فـــي  31كانون االول . )2016
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائــد والعموالت املعلقة  77.313.291دينار �أي ما ن�سبته  ٪ 4/8من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانيةاملبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول  117.387.367( 2017دينار �أي ما ن�سبته  ٪ 7/7من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد
تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول . )2016
 بلغــت الت�سهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها  67.116.547دينار �أي ما ن�سبته  ٪ 4/1مـن �إجمالـي الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كمايف  31كانون الأول  80.146.314( 2017دينار �أي ما ن�سبته  ٪ 5/2كما فــي  31كانون الأول . )2016
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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 2017
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 خلارج قائمة املركز
املايل***
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجمايل املخ�ص�صات حتت املراقبة
اجمايل املخ�ص�صات غري العاملة

للعام 2016
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
الوفر يف خم�ص�ص الت�سهيالت
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة
(الديون امل�شطوبة) *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجمايل املخ�ص�صات حتت املراقبة
اجمايل املخ�ص�صات غري العاملة

االفراد

القرو�ض
العقارية

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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

59.072.935 5.471.122 6.442.539
26.175.921
827.082 1.739.660
()9.699.989( )2.397.085( )1.560.757
()344.441

االجمايل
دينـــــــــــــار

2.133.777
355.617
()1.066.520

-

73.120.373
29.098.280
()14.724.351

()51.675

-

()396.116

-

()37.776.855

-

49.321.331
2.314.707
47.006.624
49.321.331

-

-

-

-

()37.776.855

-

6.277.001
268.063
6.008.938
6.277.001

3.901.119
19.006
3.882.113
3.901.119

37.772.012
2.001.010
35.771.002
37.772.012

1.371.199
26.628
1.344.571
1.371.199

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
القرو�ض
االفراد
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
العقارية
الكـــربى
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
53.758.509
2.029.619
43.039.005 3.526.473 5.163.412
22.503.429
300.725
16.450.684 2.677.535 3.074.485
()2.719.637
()154.118
()416.754( )732.886( )1.415.879
االجمايل

()42.449

-

()421.928

()379.479

-

-

-

73.120.373

6.442.539

5.471.122

59.072.935

2.133.777

-

2.059.869
71.060.504
73.120.373

429.441
6.013.098
6.442.539

68.720
5.402.402
5.471.122

1.536.091
57.536.844
59.072.935

25.617
2.108.160
2.133.777

* يت�ضمن مبلغ الوفر  1.346.527دينار تخ�ص ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية مت حتويلها اىل موجودات حمتفظ بها بهدف البيع.
** مت خالل العام � 2017شطب ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة مببلغ  396.116دينار وذلك وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص ( 421.928دينار للعام
. )2016
*** مت خالل العام  2017حتويل ديون ت�سهيالت �إئتمانية غري عاملة مببلغ  41.629.586دينار �إىل خارج قائمة املركز املايل املوحدة وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة
بذلك اخل�صو�ص.
 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  14.724.351دينار كما يف  31كانون الأول 2.719.637( 2017دينار كمــــا فـــي  31كانون الأول .)2016
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الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة احلا�صلة على الفوائد املعلقة خالل ال�سنة :
االفراد

القرو�ض
العقارية

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
ديون حمولة خلارج قائمة املركز املايل
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

643.062
142.177
80.622
113.631
590.986

1.819.453
195.301
168.311
1.846.443

للعام 2016

االفراد

القرو�ض
العقارية

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

دينـــــــــــــار
457.342
370.965
148.590
36.655
643.062

دينـــــــــــــار
1.184.303
711.026
75.876
1.819.453

للعام 2017

ال�شــــــركــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكـــربى
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار

11.537.660
2.570.648
668.788
3.158
3.852.731
9.583.631

احلكومة
والقطاع العام

االجمايل

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

-

14.415.086
3.255.902
1.299.929
116.789
3.852.731
12.401.539

احلكومة
والقطاع العام

االجمايل

دينـــــــــــــار
-

دينـــــــــــــار
11.479.592
3.315.149
327.139
52.516
14.415.086

414.911
347.776
382.208
380.479

ال�شــــــركــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكـــربى
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
269.077
9.568.870
264.368
1.968.790
102.673
15.861
414.911
11.537.660

 يتبع البنك �سيا�سة الفوائد املعلقة للح�سابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة  ،حيـث مت خالل العام  2017عك�س فوائد بقيمة 17.495.663دينار وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص مقابل قيد  6.887.325دينار خالل العام  ،2016لي�صبح �إجمايل الفوائد املعلقة املحولة
خارج النظام  23.870.254دينار كما يف  31كانون الأول ( 2017مقابل  41.365.916دينار كما يف  31كانون الأول . )2016
 - 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�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

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.127.310
54.488.359
6.058.000
66.673.669

2016
دينـــــــــــــار
10.794.946
52.414.574
6.496.000
69.705.520

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

57.021.450
3.524.909
60.546.359

55.434.516
3.476.058
58.910.574
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 - 9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
املجموع

8.295.860
20.944.851
29.240.711

2016
دينـــــــــــــار
7.378.426
19.927.727
27.306.153

 بلغت قيمة اخل�سائر املتحققة من بيع �أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل  222.022دينار خالل العام  486.081( 2017دينارخالل العام  )2016مت قيدها مبا�شرة �ضمن الأرباح املدورة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .
 بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�ستثمارات �أعاله مبلغ  866.046دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  1.096.853( 2017دينارلل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول . )2016
 - 10موجودات مالية بالكلفة المطفأة

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2016
دينـــــــــــــار

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

15.847.190
15.847.190

15.842.727
15.842.727

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

361.845.731
17.408.000
379.253.731
395.100.921

447.399.676
15.953.000
463.352.676
479.195.403

حتليل ال�سندات والأذونات :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع
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379.200.921
15.900.000
395.100.921

464.750.403
14.445.000
479.195.403
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 - 11ممتلكات ومعدات  -بالصافي

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

مبانـــــــــــــي

للعام 2017

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

معــــدات
واجهــزة واثــاث
دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.046.712
3.046.712

10.371.614
304.121
10.675.735

11.900.762
1.968.512
310.473
13.558.801

1.321.588
66.300
29.500
1.358.388

16.264.101
1.364.867
17.628.968

-

1.986.056
214.226
2.200.282

8.372.071
797.985
13.985
9.156.071

595.095
122.919
29.500
688.514

12.010.953
1.435.021
13.445.974

10.734.039
1.561.303
2.634
12.292.708

3.046.712

8.475.454

4.402.730

669.874

4.182.994

5.771.274

26.549.038

-

-

2.839.517

-

-

2.839.517

3.046.712

8.475.454

7.242.247

4.182.994

5.771.274

29.388.555

الكلف ــة :

اال�ستهالك املرتاكم :

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

الكلف ــة :

و�سائــط نقـــل

�أجهـــــــــــــزة
احلا�سب الآيل
دينـــــــــــــار

حت�سينات
مباين
دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

15.446.620
2.617.362
18.063.982

58.351.397
6.321.163
339.973
64.332.587
33.698.214
4.131.454
46.119
37.783.549

669.874

املجمـــــــــوع

للعام 2016

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم :

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

3.046.712
3.046.712

9.726.226
645.388
10.371.614

10.764.324
1.154.430
17.992
11.900.762

707.632
617.805
3.849
1.321.588

15.009.540
1.351.558
96.997
16.264.101

12.528.188
2.918.432
15.446.620

51.782.622
6.687.613
118.838
58.351.397

-

1.811.734
174.322
1.986.056

7.584.305
805.758
17.992
8.372.071

471.502
127.442
3.849
595.095

10.659.636
1.448.097
96.780
12.010.953

9.508.786
1.225.253
10.734.039

30.035.963
3.780.872
118.621
33.698.214

3.046.712

8.385.558

3.528.691

726.493

4.253.148

4.712.581

24.653.183

-

-

4.125.844

-

-

4.125.844

3.046.712

8.385.558

7.654.535

4.253.148

4.712.581

28.779.027

726.493

20
20
15
15 - 9
3
ن�سبة اال�ستهالك ال�سنوية ٪
ب  -تت�ضمن املمتلكات واملعدات مبلغ  25.409.733دينار كما يف  31كانون الأول  22.849.169( 2017دينار يف  31كانون الأول  )2016قيمة ممتلكات
ومعدات م�ستهلكة بالكامل .
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 - 12موجودات غير ملموسة  -بالصافي

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

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2017

�أنظمة حا�سوب وبرامـج
دينـــــــــــار

العــــــــــــــــــام 2016

�أنظمة حا�سوب وبرامـج
دينـــــــــــــــار

7.003.148
463.233
2.370.771
5.095.610

7.065.200
1.725.801
1.787.853
7.003.148
33-20

املجمــــــــــوع
دينــــــــــــــــار
7.003.148
463.233
2.370.771
5.095.610
املجمــــــــــوع
دينـــــــــــــــــار
7.065.200
1.725.801
1.787.853
7.003.148

 - 13موجودات أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2016
دينـــــــــــــــار
16.944.811
2.252.548
136.494.967
933.086
6.448.782
1.700.995
164.775.189

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض
14.976.084
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
2.700.257
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة بال�صايف
151.099.594
مدينون *
663.495
�شيكات مقا�صة
389.498
�أخرى *
10.967.857
180.796.785
املجموع
* تت�ضمن بنود املدينون واملوجودات االخرى ار�صـدة تخ�ص ال�شركـــات التابعة مببلــغ  147.959دينار كمـــا فـــــي  31كانون الأول  206.931( 2017دينار كما
يف  31كانون الأول .)2016
 تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ص من العقارات والأ�سهم التي �آلت ملكيتها للبنك خالل فرتة اق�صاها �سنتني من تاريخ متلكها  ،وللبنكاملركزي يف حاالت ا�ستثنائية ان ميدد هذه املدة ل�سنتني متتالينت كحد اق�صى.
فيما يلي ملخ�ص احلركة احلا�صلة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة :
2016
2017

املجموع
املجموع
موجودات م�ستملكة �أخرى*
عقارات م�ستملكة
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
156.912.370
الر�صيد بداية ال�سنة  -بال�صايف
136.494.967
1.455.476
135.039.491
6.910.198
�إ�ضافات
28.608.940
28.608.940
()23.907.498
ا�ستبعادات
()7.078.656
()7.078.656
()2.382.899
خم�ص�ص ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين **
()6.372.655
()6.372.655
()1.037.204
خ�سارة التدين
()553.002
()553.002
136.494.967
151.099.594
1.455.476
149.644.118
الر�صيد نهاية ال�سنة
* ميثل هذا البند �أ�سهم يف �أحد البنوك املحلية والتي مت ا�ستمالكها لقاء ديون خالل العام  ،2014وقد مت بيع جزء منها خالل العام  2016وقيد �أرباح مببلغ
 211,318دينار.
** ميثل هذا البند خم�ص�ص عقارات الت ملكيتها وذلك مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص حيث بد�أ البنك باحت�ساب خم�ص�ص تدريجي
لقاء العقارات امل�ستملكة لقاء ديون التي م�ضى على ا�ستمالكها فرتة تزيد عن �أربع �سنوات .مبوجب تعميم البنك املركزي االردين رقم  4076/1/10ورقم
 7096/1/10ورقــم  6841/1/10ورقــم  2510/1/10ال�صــادر بتاريــــخ � 14شباط  2017بخ�صو�ص العقارات امل�ستملكة مقابل دين والذي مبوجبه يتم
اقتطاع ما ن�سبته  %10كمخ�ص�ص مقابل العقارات امل�ستملكة مقابل دين املخالفة مع نهاية العام  2016كحد ادنى واال�ستمرار بر�صد خم�ص�ص ما ن�سبته %10
وحلني الو�صول اىل ما ن�سبته  %50من تلك العقارات .
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 -14ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل *
املجموع

داخل اململكة
دينــــــــــــار

43.360.000
43.360.000

خارج اململكة
دينــــــــــــار

1.161.121
261.696.074
262.857.195

املجموع
دينــــــــــــار

1.161.121
305.056.074
306.217.195

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016
املجموع
خارج اململكة
داخل اململكة
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
2.029.310
2.029.310
382.255.039 203.233.039 179.022.000
384.284.349 205.262.349 179.022.000

* تبلغ الودائع التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر  39.774.816دينار كما يف  31كانون الأول  40.275.116( 2017دينار كما يف  31كانون الأول . )2016
 -15ودائع عمالء

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 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 2017

�أفراد
دينــــــــــــار

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

306.822.870
170.792.970
636.661.486
2.940.701
1.117.218.027

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

�أفــــــــــــــــــــــراد
دينــــــــــــار
324.040.596
167.305.167
593.276.065
774.493
1.085.396.321

ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكبـــــــــــــرى
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار

125.736.612
3.253.071
153.672.278
11.599.949
294.261.910

217.701.627
5.163.170
82.282.245
305.147.042

احلكــــــــومة
والقطاع العام
دينــــــــــــار

4.129.758
583.086
86.969.111
91.681.955

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016
احلكــــــــومة
ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
والقطاع العام
ال�صغرية واملتو�سطة
الكبـــــــــــــرى
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
11.447.357
180.375.707
107.637.254
99.446
5.954.718
4.814.158
36.464.982
94.842.562
176.368.810
48.011.785
281.172.987
288.820.222

املجمـــــــــــــــوع
دينــــــــــــار

654.390.867
179.792.297
959.585.120
14.540.650
1.808.308.934
املجمـــــــــــــــوع
دينــــــــــــار
623.500.914
178.173.489
900.952.419
774.493
1.703.401.315

 بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام داخل اململكة  91.681.955دينار �أي ما ن�سبته  ٪5/1من �إجمايل الودائع كمـــا فــي  31كانــــــــــون الأول 2017( 48.011.785دينار �أي ما ن�سبته  ٪2/8كما يف  31كانون االول . )2016
 بلغت الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  574,062,852دينار �أي ما ن�سبته  ٪31/8من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  407.237.963( 2017دينار �أيما ن�سبتـه  ٪23/9كما يف  31كانون الأول . )2016
 بلغـت الودائع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)  21.690.132دينار �أي ما ن�سبته  ٪1/2من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  20.709.957( 2017دينار�أي ما ن�سبته  ٪1/2كما يف  31كانون الأول . )2016
 بلغت الودائع اجلامدة  43.362.849دينار كما يف  31كانون الأول  21.136.889( 2017دينار كما يف  31كانون الأول . )2016 - 16تأمينــات نقديـــة

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

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
68.744.358
27.360.130
75.208
96.179.696

2016
دينـــــــــــــار
63.804.633
24.072.933
82.308
87.959.874
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 - 17أموال مقترضة

مت احل�صول على هذه االموال مبوجب االتفاقيات املوقعة مع البنك املركزي االردين وال�شركة االردنية العادة متويل الرهن العقاري ملدد تراوح من �أقل من عام
اىل  22عام  ،بهدف ا�ستخدامها يف متويل ال�شركات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة  ،كما تت�ضمن �سلف مت احل�صول عليها من البنـــك 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

املبلــــــــــــغ

قر�ض من خالل البنك املركزي االردين
قر�ض من خالل البنك املركزي االردين
قر�ض من خالل البنك املركزي االردين
قر�ض من خالل البنك املركزي االردين
�سلف البنك املركزي االردين

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

4.000.000
3.000.000
4.663.500
1.611.086
6.899.643
500.000

4.000.000
2.790.000
4.663.500
1.611.085
5.287.584
179.000

�سلف البنك املركزي االردين
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري
بنك حملي (ق�صري الأجل)*
بنك حملي (ق�صري الأجل)*
بنك حملي*
بنك حملي*
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري*
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري*
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري*
املجموع

3.663.460

3.663.460

 31كانون االول 2017

�سلف البنك املركزي االردين

 31كانون االول 2016
قر�ض من خالل البنك املركزي االردين
قر�ض من خالل البنك املركزي االردين
قر�ض من خالل البنك املركزي االردين
�سلف البنك املركزي االردين
�سلف البنك املركزي االردين
�سلف البنك املركزي االردين
بنك حملي (جاري مدين يعود ل�شركة
تابعة)
بنك حملي (قر�ض يعود ل�شركة تابعة)
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري
قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري
املجموع
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عدد االق�ساط واملتبقي منها
ي�سدد على مدار � 11سنة
ي�سدد على مدار � 7سنوات
ي�سدد على مدار � 14سنوات
ي�سدد على مدار � 22سنوات
ي�سدد على مدار � 5سنوات
ي�سدد على مدار
�سنة وثالثة �أ�شهر
ي�سدد على مدار � 10سنوات

دورية �سداد
االق�ساط

�سعر فائدة
االقرا�ض

ال�ضمانات

ن�صف �سنوية
ن�صف �سنوية
ن�صف �سنوية
ن�صف �سنوية
�شهرية

% 3.253
% 2.5
% 3.303
%3
% 1.732
% 2.25

كمبياالت غب الطلب

�شهرية

% 1.375

كمبياالت غب الطلب

20.000.000

20.000.000

ي�سدد دفعة واحدة خالل العام 2020

% 5.55

-

10.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

10.000.000
3.270.927
2.766.728
3.748.357
3.157.332
5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة خالل العام 2020
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ي�سدد على  36ق�سط من تاريخ ا�ستغالله
ي�سدد على  36ق�سط من تاريخ ا�ستغالله
ي�سدد مرة واحدة يف � 15أيار 2019

% 6.05
%6
% 6.25
%6
%6
% 5.55

-

-

5.000.000

5.000.000

ي�سدد مرة واحدة يف � 5آب 2018

% 4.35

-

5.000.000

5.000.000

ي�سدد مرة واحدة يف � 5آب 2018

% 5.75

-

89.337.689

80.137.973

ربعية

كمبياالت غب الطلب

-

4.000.000
3.000.000
3.600.000
4.130.022
500.000
322.503

4.000.000
3.000.000
3.600.000
3.601.665
321.430
322.503

ي�سدد على مدار � 12سنة
ي�سدد على مدار � 8سنوات
ي�سدد على مدار � 15سنوات
ي�سدد على مدار � 5سنوات
ي�سدد على مدار �سنة
ي�سدد على مدار �سنة

ن�صف �سنوية
ن�صف �سنوية
ن�صف �سنوية
�شهرية
ربعية
جتدد �سنويا

% 3.05
% 2.5
% 2.69
% 1.906
% 1.75
% 1.75

كمبياالت غب الطلب
كمبياالت غب الطلب
كمبياالت غب الطلب

5.000.000

2.036.266

ال ينطبق

ال ينطبق

%6

-

5.000.000

1.754.678

ي�سدد على  36ق�سط من تاريخ ا�ستغالله

% 6.5

-

5.000.000

5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة خالل العام 2017

% 3.9

-

5.000.000

5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة خالل العام 2018

% 4.35

-

5.000.000

5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة خالل العام 2018

% 5.75

-

40.552.525

33.636.542
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 - 18مخصصات متنوعة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
الر�صيـد يف بدايـة ال�سنة امل�صروف لل�سنة امل�ستخدم خالل ال�سنة
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2017
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
املجمـــوع

11.235.987
869.544
12.105.531

العــــــــــــــــــــــــام 2016
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
املجمـــوع

9.897.915
628.682
10.526.597

927.777
360.000
1.287.777

1.980.699
270.000
2.250.699

2.309.000
163.179
2.472.179

642.627
29.138
671.765

الر�صيـد يف نهاية ال�سنة
دينــــــــــــــار

9.854.764
1.066.365
10.921.129

11.235.987
869.544
12.105.531

 -19ضريبة الدخل

�أ -خم�ص�ص �ضريبة الدخل
ان احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل خالل ال�سنة هي كما يلي :
2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
14.567.302
15.529.378
()17.779.527
()106.440
12.210.713

الر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل امل�ستحقة
�ضريبة الدخل املدفوعة
املحول �إىل مطلوبات مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع
الر�صيد نهاية ال�سنة

2016
دينــــــــــــــار
13.238.965
17.316.878
()15.988.541
14.567.302

ب -م�صروف �ضريبة الدخل
ميثل م�صروف �ضريبة الدخل الظاهر يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي :
2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
15.529.378
()1.401.106
14.128.272

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

( 2016معاد اظهارها)
دينــــــــــــــــار
17.240.614
()2.770.022
()1.095.309
13.375.283

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 الذاتــــي
حتـــى نهايـــة العــــام
2016
2016
2016
2016
2016

خمال�صة نهائية
حتى نهاية العام
2016
2016
2016
2015
2014

الدفعة لدائرة ال�ضريبة

�سنوات خمتلف عليها

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

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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د  -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2017

2016

الر�صيـد بدايـة
ال�سنــــــــــــة

امل�ضــــــــــاف

املحــــــــــرر

الر�صيـد فـــي
نهايـــة ال�سنـــة

ال�ضريبـــــــــة
امل�ؤجلـــــــــــة

ال�ضريبـــــــــة
امل�ؤجلـــــــــــة

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

2017
املبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

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

11.235.987
7.242.243

927.777
7.108.396

2.309.000
182.739

9.854.764
14.167.900

3.415.096
4.958.765

خم�ص�ص تدين ذمم مدينة -
�شركة تابعة

1.346.527

-

1.346.527

-

-

خم�ص�ص عقود ت�أجري متويلي -
�شركات تابعة

خم�ص�صات عقارات م�ستملكة

خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك
خم�ص�ص ت�سهيالت حتت املراقبة
خ�سائر تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
املجموع

3.898.626
2.534.785
323.166
-

-

405.342

-

405.342

97.282

869.544
1.189.068

360.000
681.233

163.179
1.189.068

1.066.365
681.233

372.898
238.432

416.174

7.455.517

()89.914

1.418.000

5.947.603

2.216.983

2.651.961

29.338.886

9.392.834

6.608.513

32.123.207

11.299.456

10.128.723

304.011

ب -مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة *

احتياطي تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة *
املجموع

8.392.659

2.711.857

275.253

10.829.263

3.791.258

2.937.750

8.392.659

2.711.857

275.253

10.829.263

3.791.258

2.937.750

* 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 :
2016

2017

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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موجـــــــــــــودات

مطلــــــــــــوبات

موجـــــــــــــودات

مطلــــــــــــوبات

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

10.128.723
3.237.016
2.066.283
11.299.456

2.937.750
853.508
3.791.258

7.393.577

3.261.015

3.244.032

751.218

508.886

1.074.483

10.128.723

2.937.750
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هـ  -ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي :
فيما يلي بيان لت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي لل�سنة :

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

2017

2016

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

42.313.123
11.473.627
()7.070.763
46.715.987

42.861.286
16.814.777
()6.589.014
53.087.049

ن�سبة �ضريبة الدخل الفعلية :
فروع البنك يف االردن
فروع البنك يف فل�سطني
فروع البنك يف قرب�ص
ال�شركات التابعة

%35
%20
%12.5
%24

%35
%20
%12.5
%24

 - 20مطلوبات أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2017
دينـــــــــــــــــــار
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)
مطلوبات اخرى (�أ)
املجموع

10.113.609
1.712.868
1.472.545
1.466.268
4.007.668
3.649.262
4.549.436
7.041.805
499.999
131.879
10.721.673
45.367.012

2016
دينـــــــــــــــــــار
6.285.904
1.194.377
3.297.870
1.750.683
2.893.931
4.042.262
3.987.871
5.491.821
466.935
131.949
6.374.309
35.917.912

(�أ) تت�ضمن الذمم الدائنة و املطلوبات االخرى �أر�صدة تعود لل�شركات التابعة مببلغ  1.751.673دينار كما يف  31كانون االول  2.612.727( 2017دينار
كما يف  31كانون االول . )2016
(ب) ميثل هذا البند امانات م�ؤقتة الدفع ل�شركات م�ساهمة عامة و�أخرى .
(ج) يت�ضمن 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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 -21رأس المال المكتتب به والمدفوع

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  2017و. 2016
 -22االحتياطيات

ان تفا�صيل االحتياطيات كما يف  31كانون االول  2017و 2016هي كما يلي :

�أ  -الإحتياطي القانوين

ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة  ٪10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقـــة وفق ًا لقانونـــي البنــــوك وال�شركـــات
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�ستخـــدم الإحتياطـي
االختياري يف االغرا�ض التي يقررها جمل�س االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو �أي جــــزء منـــه ك�أربـاح على امل�ساهمني .

ج  -احتياطي التقلبات الدورية

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

د � -إحتياطي خماطر م�صرفية عامة

ميثل هذا البند �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة والذي يتم �إحت�سابه و�إقتطاعه وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين .
وفيما يلي توزيع �إحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة ح�سب فروع البنك :
2016
دينــــــــار
10.992.541
1.754.196
214.719
564.230
13.525.686

2017

دينــــــــار

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
2017
دينــــــــار
الإحتياطي القانوين
86.034.401
احتياطي التقلبات الدورية
227.597
احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة
14.288.875

11.549.670
1.880.671
238.034
620.500
14.288.875
2016
دينــــــــار
81.803.089
227.597
13.525.686

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

 -23صافي إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد الضريبة

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

2017

دينــــــــــار

2016
دينــــــــــار
4.280.152
2.129.062
486.081
()762.023
6.133.272

الر�صيد يف بداية ال�سنة
6.133.272
�أرباح غري متحققة بال�صايف
2.634.144
خ�سائر متحققة
222.022
�أثر املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة
()853.508
8.135.930
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *
* يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بال�صايف بعد طرح املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة  3.791.258دينار كما يف  31كانون الأول 2017
مقابل  2.937.750دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2016وهو غري قابل للتحويل لقائمة الدخل املوحدة.
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 -24االرباح المدورة

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

2017

دينــــــــــار

2016
دينــــــــــار
109.880.864
()486.081
29.747.029
()13.142.683
()20.000.000
105.999.129

الر�صيد يف بداية ال�سنة
105.999.129
(خ�سائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل � -إي�ضاح ()9
()222.022
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
26.955.793
(املحول) �إىل الإحتياطيات
()13.457.126
�أرباح موزعة (�إي�ضاح )25
()20.000.000
99.275.774
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
 تت�ضمن الأرباح املدورة  11.299.456دينار كما يف  31كانون الأول  2017مقيد الت�صـــرف به مبوجب طلب البنك املركزي االردين لقاء موجودات �ضريبيةم�ؤجلة مقابل  10.128.723دينار كما يف  31كانون الأول . 2016
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  3.920.703دينار كما يف  31كانون الأول  2017مقابل  3.927.791دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2016ال ميكنالت�صرف به وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقــاء �أثــر تطبيـــق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال من خالل عمليات
البيع  ،والذي ميثل فروقات �إعادة التقييم للموجودات املالية .
 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 . -25األرباح الموزعة والمقترح 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 .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.
 -26الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

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

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

( 2016معاد اظهارها)
دينــــــــــــار

82.038
6.857.984
1.776.455
13.329.313

1.738
8.080.112
699.162
9.955.761

14.510.198
51.025.293

10.675.398
44.210.243

661.251
10.692.659
7.740.298
973.517
8.850.523
17.972.445
4.393.548
138.865.522

1.145.660
9.011.681
8.701.922
1.776.942
5.517.908
23.217.350
4.458.603
127.452.480
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 -27الفوائـــد المدينــــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
8.320.894

2016
دينــــــــــــار
5.178.106

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

26.791.657
1.728.834
220.250
916.274
100.922
3.038.887
3.163.438
44.281.156

25.353.576
1.311.584
203.625
700.290
20.478
1.245.040
3.605.050
37.617.749

 -28صافي إيرادات العموالت

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

عموالت ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت �إئتمانية غري مبا�شرة
عموالت �أخرى
املجموع

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.862.193
5.689.975
1.749.611
11.301.779

2016
دينــــــــــــار
4.740.060
6.373.131
1.164.117
12.277.308

 -29أرباح عمالت اجنبية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�أرباح ناجتة عن التداول  /التعامل
�أرباح ناجتة عن التقييم
املجموع
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2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.573.470
1.323.048
4.896.518

2016
دينــــــــــــار
4.234.491
1.194.136
5.428.627
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 - 30أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أرباح متحققــــة
دينــــــــــــــــــار

العام 2017

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

العام ( 2016معاد اظهارها)
�أ�سهم �شركات
ا�سناد قر�ض �شركات
املجموع

48.495
191.459
239.954

(خ�سائر) �أرباح غري متحققــــة
دينــــــــــــــــــار

عوائد توزيعات �أ�سهــــــــــــم
دينــــــــــــــــــار

املجمــــــــوع
دينــــــــــــــــــار

112.306
508.040
620.346

()172.720
316.581
143.861

236.531
236.531

�أرباح متحققـــــــــة
دينــــــــــــــــــار

(خ�سائر) غري متحققــــة
دينــــــــــــــــــار

عوائد توزيعات �أ�سهــــــــــــم
دينــــــــــــــــــار

املجمــــــــوع
دينــــــــــــــــــار

429.059
938.884
1.367.943

()1.447.816
()1.034.146
()2.481.962

340.617
340.617

()678.140
()95.262
()773.402

 - 31إيرادات أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

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

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
195.749
61.256
5.916.278
286.700
231.031
388.604
1.442.824
20.200
2.599.512
11.142.154

( 2016معاد اظهارها)
دينــــــــــــــــــار
184.989
52.872
4.582.719
1.104.910
370.038
1.523.303
797.966
6.044
2.357.622
10.980.463

 - 32نفقات الموظفين

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
نفقات طبية
تدريب املوظفني
مياومات �سفر
نفقات الت�أمني على حياة املوظفني
�ضريبة م�ضافة
املجموع

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
22.103.532
2.174.456
1.352.920
198.261
396.083
126.189
196.598
26.548.039

( 2016معاد اظهارها)
دينــــــــــــــــــار
20.684.644
2.053.957
1.261.990
268.946
382.281
99.196
83.160
24.834.174
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 - 33مصاريف أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ايجارات
قرطا�سية
دعاية واعالن
ا�شرتاكات
م�صاريف �إت�صاالت
�صيانة وت�صليحات
م�صاريف ت�أمني
اتعاب وم�صاريف ق�ضائية
كهرباء ومياه وتدفئة
ر�سوم و�ضرائب وطوابع
اتعاب مهنية
م�صاريف خدمات البطاقات
م�صاريف نقل وموا�صالت
م�صاريف خدمات املرا�سلني
خدمات الأمن واحلماية
التربعـــات 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
خ�سائر بيع موجودات م�ستملكة
�أتعاب �إدارة (�إي�ضاح )36
خ�سائر تدين موجودات حمتفظ بها بهدف البيع
�أخرى
املجموع
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2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.171.530
848.589
1.413.007
251.212
1.317.525
3.127.075
1.067.521
112.672
1.710.993
834.297
286.893
3.086.773
176.193
275.103
235.242
778.327
98.105
90.000
6.925.657
596.535
904.684
872.862
2.858.794
31.039.589

( 2016معاد اظهارها)
دينــــــــــــــــــــــار
2.711.899
878.499
1.211.123
182.740
1.253.827
3.057.596
983.418
123.040
1.471.069
943.732
218.399
2.856.917
136.408
251.627
216.730
704.996
108.308
77.800
3.420.103
493.464
2.554.077
23.855.772
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 - 34حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك (أساسي ومخفض)

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2016

2017
دينـ ـ ـ ــار

دينــــــــار

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

26.955.793

29.747.029

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

�سهم
100.000.000

�سهم
100.000.000

دينار� /سهم

دينار� /سهم

ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك :

-/270

-/297

الربح لل�سنة من العمليات امل�ستمرة العائد مل�ساهمي البنك  -قائمة (ب)

28.184.851

29.486.003

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

�سهم
100.000.000

�سهم
100.000.000

دينار� /سهم

دينار� /سهم

(ا�سا�سي وخمف�ض)

ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك :

-/282

-/295

(اخل�سارة) الربح لل�سنة من العمليات غري امل�ستمرة العائد مل�ساهمي البنك  -قائمة (ب)

()1.229.058

519.807

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

�سهم
100.000.000

�سهم
100.000.000

دينار� /سهم

دينار� /سهم

(ا�سا�سي وخمف�ض)

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

( )-/012

-/005

 - 35النقد وما في حكمه

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ينزل :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
�أر�صدة مقيدة ال�سحب � -إي�ضاح ()5
املجموع

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
224.259.331
317.656.834
266.442.379
2.558.072
272.915.714

2016
دينــــــــــــار
279.155.436
212.859.226
344.009.233
2.558.072
145.447.357
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 - 36المعامالت مع اطراف ذات عالقة

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�شركات التابعة وال�شركات ال�شقيقة وكبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة العليا �ضمن الن�شاطات االعتيادية
للبنك وبا�ستخدام ا�سعار الفوائد والعموالت التجارية .ان جميع الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها �أية
خم�ص�صات كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع �أطراف ذات العالقة خالل ال�سنة :
�شركات �شقيقة اع�ضاء جمل�س
االدارة *
دينـــــــــار
بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة  :دينـــــــــار
70.818
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة *
257.630.282
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
46.972.475
ودائع
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 51.413.086
الت�أمينات النقدية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من 16.908.941
خالل الدخل ال�شامل
11.320.603 3.526.369
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات حمتفظ بها بهدف البيع
مطلوبات مرتبطة مبا�شرة مبوجودات
حمتفظ بها بهدف البيع
بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :
29.300
5.000
كفاالت
309.823
�إعتمادات

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

126.245
3.907.346
904.684
694.561

660.284
507.839
-

الطرف ذو العــالقة
املدراء التنفيذين*

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
�شركات تابعة

دينـــــــــار
دينـــــــــار
1.282.431 1.642.136
1.890.804 2.630.090
-

�أخـــــــــــــــرى **

دينـــــــــار
323
868.549
-

2017

2016

دين ـ ـ ـ ــار
2.995.708
257.630.282
52.361.918
51.413.086
-

دينـــــــــار
2.026.391
193.339.532
10.628.682
932.461
136.120

-

2.398.124

-

41.672

-

4.162.033

-

-

661.794

-

661.794

-

868.025
203.456

55.000
4.254.000

957.325
4.767.279

59.186
18.051
-

1.350
1.118
-

-

2.398.124

-

3.230.000

20.180.613

18.930.095

14.846.972
4.162.033

14.842.209
-

21
340

-

93.000
4.636.870

املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
2016
2017
دينـــــــــــــــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
776.721
847.086
5.246.742
4.434.694
493.464
904.684
437.999
694.561

* من �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة املمنوحة ملجل�س االدارة مبلغ  28.171دينار يخ�ص �إئتمان ممنوح لأع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري
التمويلي (�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول  549.549( 2017دينار كما يف  31كانون الأول .)2016
* من �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة املمنوحة ملجل�س االدارة مبلغ  28.696دينار يخ�ص �إئتمان ممنوح لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة
لال�ست�شارات املالية (�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول . 2017
** متثل �شركات ميتلك البنك حق الت�صويت يف جمال�س ادارتها .
*** ترتاوح �أ�سعار الفوائد الدائنة من � ٪4إىل . ٪9.5
**** ترتاوح �أ�سعار الفوائد املدينة من � 1/25إىل . ٪3/25
 ينوب عن البنك ثالث �أع�ضاء يف جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية� ،أربعة �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي وثالث�أع�ضاء يف جمل�س �إدارة ال�شركة االدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية .

رواتب ومكاف�آت االدارة التنفيذية

بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�شركات التابعة ما جمموعه  3.494.297دينار للعام  3.994.922( 2017دينار للعام . )2016
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 -37القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم
المالية الموحدة

ال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية كما يف نهاية العام  2017و . 2016
 -38ادارة المخاطر

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 املوجــــودات واملطلوبـــات  )ALMللبنــك بفروعــه الداخلية
واخلارجية وترفع تقاريرها �إىل جلنة التدقيق واملخاطر �ضمن جمل�س الإدارة  ،ويتم التدقيق عليها من قبل دائرة التدقيــــــق الداخلي .
تعرف املخاطر االئتمانية ب�أنها اخل�سائر التي قد يتعر�ض لها البنك لعدم التزام الطرف الآخر ( )Counterpartyب�شروط االئتمان و� /أو تدين جدارته
االئتمانية.
يقـــوم جمل�س الإدارة دوريا مبراجعة ال�سيا�سات املتعلقة ب�إدارة املخاطر االئتمانية املتوافقة مع القوانني وتعليمات البنك املركزي بعد �إعدادها مــن الدوائر
املعنية  ،و يت�أكد املجل�س من قيام �إدارة البنك بالعمل �ضمن هذه ال�سيا�سات وتنفيذ متطلباتها ،و تت�ضمن هذه ال�سيا�سات ال�سيا�ســــة االئتمانية للبنك والتي يتم
من خاللها بيان العديد من املحددات ،منها:
 متطلبات وا�ضحة و �سيا�سات و �إجراءات اتخاذ القرار االئتماين بخ�صو�ص الت�سهيالت االئتمانية اجلديدة �أو املطلوب جتديدها �أو �أي تعديل مادي علىهيكلها� ،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 ،مراقبةتوثيق االئتمان و �أي �شروط ائتمانية و متطلبات تعاقدية ( )Covenantsوكذلك مراقبة ال�ضمانات وتقييمها ب�شكل م�ستمر.
 �سيا�سات و�إجراءات كافية ت�ضمن تقييم و�إدارة االئتمان غري العامل وت�صنيفه وتقييم مدى كفاية املخ�ص�صات �شهريا ا�ستنادا �إىل التعليمــــات ال�صادرة عنالبنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية التي يعمل �ضمنها البنك� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سة وا�ضحة لإعدام الديون .حيث ي�صـــادق جمل�س الإدارة على مدى
كفاية هذه املخ�ص�صات.
 لدى البنك دائرة م�ستقلة تقوم مبتابعة الديون املتعرثة ومالحقتها بال�صورة الودية قبل التحول �إىل التعامل معها ق�ضائيا. يتحدد نوع وحجم ال�ضمان املطلوب بناء على تقييم املخاطر االئتمانية للعميل  ،وذلك �ضمن اجراءات وا�ضحة للقبول ومعايري التقييم. تتم مراقبة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات دوريا  ،تطلب مزيد من ال�ضمانات يف حال انخفا�ض قيمتها عما هو حمدد يف �شروط القرو�ض  ،عدا انه يتم ولدىتقييم كفاية املخ�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 العميلمن عدمه و 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�ستقلعن دائرة االئتمان من خالل دائرة �إدارة املخاطر وبالتن�سيق مع الدوائر املعنية.
 لدى البنك �ضوابط و�سقوف حمددة وموثقة ب�سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة ت�ضمن االلتزام بهذه ال�سقوف و�ضرورة احل�صول علـــى موافقات م�سبقة لأيجتاوز ،تراجع دوريا وتعدل ان لزم .حيث يوجد �سقوف حمددة و معتمدة من قبل جمل�س الإدارة فيما يخ�ص التعامل مع البنوك  ،البلدان و كذلك القطاعات
االقت�صادية املختلفة.
 يتــم تزويــد جمل�س الإدارة ب�صــورة وا�ضحة و حتليل للمحفظة االئتمانية مـــن خالل دائرة �إدارة املخاطر ،تو�ضــح جودتها وت�صنيفاتها املختلفة و�أي تركز بهاوكذلك مقارنات ( )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 عنايةومراقبة خا�صة والإف�صاح ب�شكل �صريح ووا�ضح عنهم عند اعداد القوائم املاليـــة املوحــدة للبنك .هذا وتعر�ض الت�سهيالت االئتمانية املطلوبة من قبل
االطراف ذوي العالقة على جمل�س الإدارة وي�شرتط عدم وجـود ت�أثري لل�شخ�ص املمنوح لهذه الت�سهيالت على جمل�س االدارة و كذلك ال يتم منحهم �أي معاملة
تف�ضيلية عن عمالء البنك.
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التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر االخرى) .
بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
172.531.777
317.656.834
6.246.210

2016
دينــــــــــــــــار
239.266.173
212.859.226
14.166.627

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

145.121.574
216.786.216

115.165.635
189.161.732

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

981.816.382
103.750.862
114.811.877

914.565.767
83.440.402
144.577.428

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

60.546.359
395.100.921
16.029.077

58.910.574
479.195.403
24.326.679

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة
املجموع
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251.836.340
65.101.415
24.319.531
159.542.008
3.031.197.383

262.406.420
76.808.289
42.337.535
113.959.438
2.971.147.328
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تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
دينــــــــــــار

القرو�ض
العقارية
دينــــــــــــار

13.514.413
129.142.720

2.233.511
207.691.339

3.262.700
851.364.812

1.122.945
975.679
1.919.996

893.551
1.105.655
1.267.052

22.651.004
17.404.180
109.194.523

3.144.921
2.593.818
933.127

-

1.516.736
1.519.491
4.376.205
151.989.561
6.277.001
590.986
145.121.574

253.670
2.474.881
8.613.325
222.533.778
3.901.119
1.846.443
216.786.216

13.134.033
11.479.240
40.736.717
1.029.172.025
37.772.012
9.583.631
981.816.382

596.918
721.321
4.292.293
105.502.540
1.371.199
380.479
103.750.862

114.811.877
114.811.877

597.078
16.626.155
597.078
16.029.077

789.118
111.033.395

1.854.765
172.823.180

10.499.159
766.521.333

4.791.180
77.157.099

80.132.353
64.445.075

24.326.679

448.400.194
87.988.301

1.065.876
1.686.904
3.701.107

455.314
540.178
4.581.333

4.667.880
11.876.117
102.671.206

778.992
3.108.662
1.643.667

-

-

-

-

2.277.615
1.492.655
2.957.346
122.251.236
6.442.539
643.062
115.165.635

1.128.628
2.731.719
13.332.682
196.452.307
5.471.122
1.819.453
189.161.732

274.841
188.762
105.021.061
985.176.362
59.072.935
11.537.660
914.565.767

317.654
442.766
1.636.724
85.989.090
2.133.777
414.911
83.440.402

144.577.428
144.577.428

378.078
24.704.757
378.078
24.326.679

1.717.482
538.105.977
538.105.977

466.292.026
466.292.026

3.998.738
4.855.902
125.043.373
2.563.549.183
73.120.373
14.793.164
2.475.635.646

3.521.606
42.094.122
21.456.573
22.633.482
448.400.194
538.105.977

118.111.631
235.172
164.173
108.514.877
239.266.173
466.292.026

121.633.237
42.329.294
21.620.746
131.148.359
687.666.367
1.004.398.003

االفراد

 31كانون االول 2017

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

 31كانون االول 2016
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�شركــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار

�سندات و�أذونات

البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى
دينــــــــــــار

احلكومة
والقطاع العام
دينــــــــــــار

املوجودات
االخرى
دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

622.874.313
1.764.980.318

1.369.416
97.589.465

67.116.547
47.695.330

16.029.077

362.845.949
91.564.531

172.531.777
323.903.044

-

-

-

-

27.812.421
22.079.332
113.314.698

1.236.800
455.647.280
455.647.280

496.434.821
496.434.821

15.501.357
16.194.933
59.852.418
2.592.718.037
49.321.331
12.998.617
2.530.398.089

3.526.371
65.667.160
23.607.800
362.845.949
455.647.280

209.193.104
60.291
1.862.432
112.788.217
172.531.777
496.435.821

212.719.475
65.727.451
1.862.432
136.396.017
535.377.726
952.083.101

239.266.173
227.025.853

785.732.942
1.531.320.915
6.968.062
17.211.861
112.597.313

املجمـــــــــــوع

 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.83
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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
خرباء م�ستقلني مرة 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 :

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

دينــــــــــــــــار

17.117.340
17.480.713
-

176.509.813
4.500.563

10.595.936
319.007.042
82.767.203

122.835.743
50.560

-

27.713.276
635.833.311
87.318.326

34.598.053

253.670
3.471.881
8.272.247
193.008.174

3.768.927
4.337.806
9.410.457
429.887.371

752.000
1.433.678
4.763.651
129.835.632

-

4.774.597
9.243.365
22.446.355
787.329.230

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

25.967.648
8.630.405
34.598.053

2.233.511
190.774.663
193.008.174

االفراد

القرو�ض العقارية

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017
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ال�شركـــــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى
دينـــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار

احلكومة
والقطاع العام
دينــــــــــار

االفراد

القرو�ض العقارية

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

-

39.789.687
3.300.000
503.212.914
218.447.476
22.579.153
787.329.230

 31كانــــــــــــــون الأول 2016
ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع

احلكومة
والقطاع العام
دينــــــــــار

املجمــــــــوع
دينــــــــــــــــار

789.118
43.739.426
630.256

1.854.765
167.411.015
4.581.333

10.499.159
289.707.348
76.162.151

4.791.180
24.533.044
418.988

3.300.000
-

17.934.222
528.690.833
81.792.728

609.804
725.327
2.625.683
49.119.614

1.128.628
2.731.719
13.332.682
191.040.142

46.418.008
422.786.666

45.655
116.234
1.725.299
31.630.400

3.300.000

1.784.087
3.573.280
64.101.672
697.876.822

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

3.629.464
2.105.095
3.571.740
39.813.315
49.119.614

234.226
190.805.916
191.040.142

11.588.528
3.300.000
190.785.253
218.447.476
5.766.114
429.887.371

121.652.998
8.182.634
129.835.632

املجمــــــــوع

ال�شركـــــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى
دينـــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار

16.452.796
304.072.535
98.384.348
3.876.987
422.786.666

5.668.002
7.631.526
10.538.967
7.791.905
31.630.400

3.300.000
3.300.000

25.984.488
3.300.000
504.615.072
112.495.055
51.482.207
697.876.822
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الديون املجدولة
هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة �أ�صولية ومت ت�صنيفها
كديـون حتت املراقبــة  ،وقد بلغ اجمايل الديون املجدولة  21.793.566دينار خالل العام  2017جدولة �أ�صوليـة وتـــم ت�صنيفهـا كديون حتت املراقبــة  ،وقد
بلغ ر�صيد الديون املجدولة  21.931.456دينار خالل العام . 2016
الديون املعاد هيكلتها
يق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت الإئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر الت�سهيالت الإئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد
فرتة ال�سماح  ،وقد بلغ ر�صيد الديون املعاد هيكلتها ومل تكن م�صنفة مبلغ  50.571.332دينار خالل العام ( 2017مقابل  31.132.246دينار للعام . )2016
�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  2017و: 2016
املجموع كما يف  31كانون الأول
�ضمن املوجودات املالية
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة
م�ؤ�س�سة
درجة الت�صنيف
بالكلفة املطف�أة
العادلة من خالل قائمة الدخل
الت�صنيف
2016
2017
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
Fitch
A+
3.521.606
3.526.371
3.526.371
Fitch
B
6.612.652
6.612.652
Fitch
B6.700.050
6.673.463
6.673.463
Fitch
 BBB12.239.573
3.602.535
3.602.535
Moody's
B1
18.633.593
Moody's
Ba1
11.180.818
3.558.506
3.558.506
Moody's
Baa1
3.476.058
7.049.816
7.049.816
Moody's
Baa2
6.628.265
6.628.265
Moody's
Baa3
2.103.603
2.103.601
2.103.601
S&P
B+
20.221.322
20.221.322
S&P
 BBB9.217.000
9.217.000
9.217.000
448.400.194
362.845.949
حكومية
362.845.949
22.633.482
17.408.000
6.199.800
غري م�صنف
23.607.800
395.100.921
60.546.359
538.105.977
455.647.280
االجمايل
الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :

�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
�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
موجودات �أخرى
االجمايل  /لل�سنة احلالية

دينــــــــــــــار
131.836.215
2.402.906
-

دول ال�شرق
الأو�سط الأخرى
دينــــــــــــــار
36.342.613
146.421.383
-

دينــــــــــــــار
4.352.949
60.696.584
6.228.485

143.918.300
213.848.675

1.143.274
1.294.964

1.642.577

-

788.527.775
101.441.335
110.850.705

6.531.848
2.309.527
3.961.172

186.756.759
-

-

-

21.316.322

18.686.280

20.543.757

-

-

-

380.253.949
14.495.459
1.908.891.641

14.846.972
235.877
231.773.910

1.297.741
281.518.852

76.784

104.309

107.861.593

111.000

االجمايل � /أرقام املقارنة

1.970.588.237

137.700.607

265.932.425

30.030.729

-

71.185.195

198.453

البيـــــــان

املنطقة اجلغرافية

داخل اململكة

�أوروبا

�آ�سيا *

�أفريقيا *

امريكا

دول �أخرى

اجمايل

دينــــــــــــــار
59.059
17.725

دينــــــــــــــار
104.309
-

دينــــــــــــــار
107.861.593
-

دينــــــــــــــار
111.000
-

دينــــــــــــــار
172.531.777
317.656.834
6.246.210

-

-

-

145.061.574
216.786.216

-

-

981.816.382
103.750.862
114.811.877

-

60.546.359
395.100.921
16.029.077
2.530.338.089
2.475.635.646

* 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

مالــــــــــــــــــي

�صناعــــــــــــــــــة

خدمـــــــــــــــــات

جتــــــــــــــارة

عقــــــــــــــــارات

زراعـــــــــــة

�أ�سهـــــــــــــم

�أفـــــــــــــراد

حكومة
وقطاع عام

اجمالــــــــــــي

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

�أر�صدة لدى بنوك مركزية 172.531.777

-

-

-

-

-

-

-

-

172.531.777

�أر�صدة لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية

317.656.834

-

-

-

-

-

-

-

-

317.656.834

ايداعات لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية

6.246.210

-

-

-

-

-

-

-

-

6.246.210

الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة بال�صايف

18.044.937

البيـــــــان

1.562.286.911 114.811.877 145.121.574 6.589.624 30.806.779 216.786.216 202.393.814 357.913.040 469.819.050

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
�ضمن املوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل
29.951.269
قائمة الدخل

3.558.506

-

-

141.800

-

-

-

26.894.784

�ضمن املوجودات املالية
بالكلفة املطف�أة

20.934.369

-

11.320.603

-

-

-

-

-

395.100.921 362.845.949

موجودات �أخرى

10.424.864

225.332

4.325.183

1.053.698

-

-

-

-

16.029.077

-

60.546.359

االجمايل  /لل�سنة احلالية 2.530.398.089 504.552.610 145.121.574 6.589.624 30.806.779 216.928.016 203.447.512 373.558.826 473.602.888 575.790.260
االجمايل � /أرقام املقارنة 2.475.635.646 618.311.264 104.279.869 9.232.005 23.026.269 191.225.745 246.396.183 307.453.941 416.119.415 559.590.955

/38أ -مخاطر السوق

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 البنـــك 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 تطبيقهـــا 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 البـــنــك مبحفظـــة �أ�سهــــــم و�سنـــدات لأغــرا�ض املـــتاجـــرة ( )Financial Assets at Fair Value though Profit or Lossوي�ستعمل لها ا�سلوب حتليــل
احل�سـا�سيـــة  ،حيث يتم قيــا�س املخاطر حاليــا من خالل الطريقــة املعياريـــة ( )Standardised approachالحت�ساب احلد االدنى لر�أ�س املال ح�سب تو�صيات
جلنة بازل .
 /38ب  -مخاطر أسعار 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 :

 2017للعام
العملـــــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
عمالت اخرى

العملــــــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
عمالت اخرى

التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــــة مئويــــــــة)

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

٪

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

1
1
1
1

()1.091.221
()62.124
()37.481
5.282

()2.943.719
()64.638

التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة (نقطـــــة مئويــــة)

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

٪

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

1
1
1
1

1.091.221
62.124
37.481
()5.282

2.434.781
63.452

 2016للعام
التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــــة مئويــــــــة)

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

٪

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دوالر امريكي

1

()1.080.757

()3.971.018

العملـــــــــــة

يورو

1

85.421

-

جنيه ا�سرتليني

1

()38.452

-

عمالت اخرى

1

()9.654

العملــــــــــــة

التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة (نقطـــــة مئويــــــــة) ح�سا�سية ايراد الفائدة (االرباح واخل�سائر)

()50.937

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

٪

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دوالر امريكي

1

1.080.757

3.729.553

يورو

1

()85.421

-

جنيه ا�سرتليني

1

38.452

-

عمالت اخرى

1

9.654

51.725
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 خمــــــاطـــــر العـمالت :يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعر�ض البنك لها واثر تغري حمتمل ومعقول علــى ا�سعارهـــا مقابــل الدينار علــــى 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.

 2017للعام
العملــــــــــــــــــــــــــــــــة
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

العملــــــــــــــــــــــــــــــــة
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

التغري يف �سعر �صرف العملة
٪

الأثر على االرباح واخل�سائر
دينـــــــــــــــــــــار

الأثر على حقوق امللكية
دينـــــــــــــــــــــار

5
5
5
5

12.290
2.190
1.474
13.897

-

التغري يف �سعر �صرف العملة
٪
5
5
5
5

 2016للعام
الأثر على االرباح واخل�سائر
دينـــــــــــــــــــــار
1.403
18
208
16.480

الأثر على حقوق امللكية
دينـــــــــــــــــــــار
-

 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.

 2017للعام
امل�ؤ�شــــــــــــــــــــــــــــــر

التغري يف امل�ؤ�شر
٪

الأثر على االرباح واخل�سائر
دينـــــــــــــــــــــار

م�ؤ�شر �سوق عمان
م�ؤ�شر �سوق فل�سطني
م�ؤ�شر �سوق الكويت

5
5
5

146.814
16.205
17.566

امل�ؤ�شــــــــــــــــــــــــــــــر

التغري يف امل�ؤ�شر
٪
5
5
5

 2016للعام
الأثر على االرباح واخل�سائر
دينـــــــــــــــــــــار
34.625
2.681
()8.835

م�ؤ�شر �سوق عمان
م�ؤ�شر �سوق فل�سطني
م�ؤ�شر �سوق الكويت
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الأثر على حقوق امللكية
دينـــــــــــــــــــــار

16.624
16.864
-

الأثر على حقوق امللكية
دينـــــــــــــــــــــار
()13.387
16.741
-
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فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :
يتبع البنك �سيا�سة التوافق يف مبالغ املوجودات واملطلوبات وموائمة اال�ستحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تق�سيم املوجودات واملطلوبات لفئات الآجال
الزمنية املتعددة �أو ا�ستحقاقات �إعادة مراجعة �أ�سعار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�سعار الفائدة ودرا�سة الفجوات يف �أ�سعار الفائدة املرتبطة بها
وا�ستخدام �سيا�سات التحوط با�ستخدام الأدوات املتطورة كامل�شتقات .
يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب .
ان ح�سا�سية �أ�سعار الفوائد هي كما يلي :

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017
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
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
موجودات حمتفظ بها بهدف البيع بال�صايف
اجمايل املوجودات

اقل من �شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

فجوة اعادة ت�سعري الفائـــــدة
من �سنـة الـى
مـن � 6أ�شهر
من � 3أ�شهر اىل
� 3سنوات
الـى �سنـــة
 6ا�شهر

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

34.211.749
272.558.683
500.281.015
141.800
4.627.005
811.820.252

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

� 3سنوات او اكرث

عنا�صـــــر
بدون فائدة

املجمـــــــــوع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

140.766.613

6.246.210
125.125.879

641.270.130

86.024.041

68.819.233

190.047.582
45.098.151
-

224.259.331
317.656.834
6.246.210
1.562.286.911

-

3.524.909

-

18.937.447

37.942.203

6.127.310

66.673.669

29.166.734
4.772.922
174.706.269

28.894.310
5.792.014
169.583.322

54.732.091
7.182.291
703.184.512

249.263.077
1.940.241
356.164.806

33.044.709
8.010.133
147.816.278

29.240.711
29.388.555
5.095.610
11.299.456
148.472.179
4.162.033
468.931.587

29.240.711
395.100.921
29.388.555
5.095.610
11.299.456
180.796.785
4.162.033
2.832.207.026

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
مطلوبات مرتبطة مبا�شرة مبوجودات
حمتفظ بها بهدف البيع
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

28.360.000
286.239.533
17.264.765
17.576.222

597.885.703
28.566.645
4.773.829

269.646.258
219.897.065
8.348.913
8.663.500
3.317.858

7.049.816
126.657.293
41.845.879
5.230.051

3.566.488
33.735.093
6.216.656

37.739.380
8.252.396

-

-

-

-

-

-

349.440.520
462.379.732

631.226.177
()456.519.908

509.873.594
()340.290.272

180.783.039
522.401.473

43.518.237
312.646.569

45.991.776
101.824.502

1.161.121
574.062.852
153.494
10.921.129
12.210.713
3.791.258
-

306.217.195
1.808.308.934
96.179.696
80.137.973
10.921.129
12.210.713
3.791.258
45.367.012

661.794

661.794

602.962.361
()134.030.774

2.363.795.704
468.411.322

 31كانــــــــــــــــــــون الأول 2016
اجمايل املوجودات

576.886.945

280.057.883

179.612.091

643.863.947

336.654.325

206.736.301

516.173.924

2.739.985.416

اجمايل املطلوبات

949.767.034

372.913.053

215.092.661

113.718.929

115.728.352

5.356.343

502.234.203

2.274.810.575

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

()372.880.089

()92.855.170

()35.480.570

530.145.018

220.925.973

201.379.958

13.939.721

465.174.841
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الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية
دوالر �أمريكي
دينــــــــــــار

يورو
دينــــــــــــار

جنيه ا�سرتليني
دينــــــــــــار

ين ياباين
دينــــــــــــار

�أخرى
دينــــــــــــار

اجمالــــــــــي
دينــــــــــــار

61.686.970
222.451.984
6.246.210
349.110.163
21.477.906
79.506.229
52.915.679
1.306.290
123.988
7.205.977
802.031.396

6.164.021
42.535.224
2.179.663
22.432
175.352
51.076.692

1.592.478
13.126.427
106.286
14.825.191

55.195
55.195

648.284
5.399.644
1.407.688
8.427.514
49.650
15.932.780

70.091.753
283.568.474
6.246.210
352.697.514
21.500.338
79.506.229
61.343.193
1.306.290
123.988
7.537.265
883.921.254

254.340.122
464.112.582
20.462.674
6.864.908
اجمايل املطلوبات
745.780.286
�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية
56.251.110
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية 228.887.662

4.428.263
45.625.996
652.092
124.536
50.830.887
245.805
13.227.693

3.337
14.432.542
341.513
4.005
14.781.397
43.794
513.332

8.140
17.569
25.709
29.486
-

513.568
13.661.334
1.467.576
12.354
15.654.832
277.948
5.358.771

259.293.430
537.850.023
22.923.855
7.005.803
827.073.111
56.848,143
247.987.458

دوالر �أمريكي
دينــــــــــــار

يورو
دينــــــــــــار

جنيه ا�سرتليني
دينــــــــــــار

ين ياباين
دينــــــــــــار

�أخرى
دينــــــــــــار

اجمالــــــــــي
دينــــــــــــار

105.496.912
151.198.682
8.525.725
350.030.180
18.874.095
72.411.005
50.903.875
1.426.267
156.383
5.702.045

12.343.629
25.460.349
12.310.007
18.266
171.259

1.408.538
10.826.236
5.640.902
6
9.155

806.350
-

516.940
10.571.232
155.468
588.496
8.515.750
163.217

119.766.019
198.862.849
14.166.627
362.495.661
19.480.857
72.411.005
59.419.625
1.426.267
156.383
6.045.676

764.725.169

50.303.510

17.884.837

806.350

20.511.103

854.230.969

303.990.672
405.355.090
18.727.747
272.631
3.531.481

11.402.201
38.148.606
598.318
126.331

17.624.016
200.143
60.321

784.591
16.884
715

19.628.336
253.096
42.650

315.392.873
481.540.639
19.796.188
272.631
3.761.498

731.877.621

50.275.456

17.884.480

802.190

19.924.082

820.763.829

�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية

32.847.548

28.054

357

4.160

587.021

33.467.140

التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية

214.244.233

20.561.260

412.085

464.109

12.556.824

248.238.511

 31كانون الأول 2017

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 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
مطلوبات �أخرى

 31كانون الأول 2016
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 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
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38ج -مخاطر السيولة

�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�شكليومي.
 -تتم مراقبة ال�سيولة �أي�ضا من قبل جلنة �إدارة الأ�صول واخل�صوم التي ير�أ�سها املدير العام من خالل تقارير دورية.

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017

اقل من �شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سنـــة

من �سنـة الـى
� 3سنوات

اكرث من
� 3سنوات

عنا�صـــــر
بــدون ا�ستحقـاق

املجمـــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

املطلوبات :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 29.521.121
ودائع عمالء
860.302.385
ت�أمينات نقدية
17.418.259
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
1.553.250
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
17.576.222
مطلوبات مرتبطة مبا�شرة
مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع

-

597.885.703
28.566.645
4.773.829
661.794

269.646.258
219.897.065
8.348.913
8.663.500
10.657.463
3.317.858

7.049.816
126.657.293
41.845.879
5.230.051

-

-

3.566.488
33.735.093
6.216.656
-

37.739.380
8.252.396
-

10.921.129
3.791.258
-

306.217.195
1.808.308.934
96.179.696
80.137.973
10.921.129
12.210.713
3.791.258
45.367.012
661.794

املجموع

926.371.237

631.887.971

520.531.057

180.783.039

43.518.237

45.991.776

14.712.387

2.363.795.704

جمموع املوجودات

1.046.965.984

173.833.407

169.583.322

703.184.512

356.164.806

147.816.278

234.658.717

2.832.207.026

 31كانــــــــــــــــــــون الأول 2016
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

331.958.509

10.021.414

8.508.000

31.767.116

-

-

2.029.310

384.284.349

ودائع عمالء

993.496.127

343.743.859

199.237.556

70.135.708

96.788.065

-

-

1.703.401.315

ت�أمينات نقدية

56.952.530

8.547.780

7.347.105

6.172.172

8.940.287

-

-

87.959.874

5.643.933

�أموال مقرت�ضة

-

-

-

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

-

-

12.312.984

-

-

-

-

-

-

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

2.254.318
16.695.382

-

-

12.105.531

12.105.531

-

-

14.567.302

-

2.937.750

2.937.750

2.513.537

3.687.650

3.839.954

6.601.701

-

364.892.741 1.401.356.866

229.919.182

117.406.579

119.568.306

22.558.044

19.108.857

2.274.810.575

242.016.408

168.925.699

184.649.754

595.691.197

422.650.312

214.706.980

2.739.985.416

911.345.066

2.579.688

10.000.000

15.956.343

2.036.266

33.636.542

35.917.912
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ثاني ًا :بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :
لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

89.420.946
159.542.008
251.836.340
147.806
500.947.100

2.591.119
2.591.119

15.256.416
15.256.416

89.420.946
159.542.008
251.836.340
17.995.341
518.794.635

لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

الإعتمادات والقبوالت

119.145.824

-

-

119.145.824

ال�سقوف غري امل�ستغلة

113.959.438

-

-

113.959.438

الكفاالت

262.406.420

-

-

262.406.420

التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية

42.619

3.668.209

11.788.522

15.499.350

املجموع

495.554.301

3.668.209

11.788.522

511.011.032

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية
املجموع

 31كانـــــــــــــون الأول 2016

 - 39معلومات عن قطاعات اعمال البنك

 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 التنفيذيو�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 . -خدمات اال�ست�شارات املالية واال�صدارات  :ممار�سة خدمات اال�ست�شارات املالية و�إدارة اال�صدارات .
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فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة ح�سب الأن�شطة:

االفراد

امل�ؤ�س�سات

اخلزينة

دينـــــــــــار
اجمايل الدخل لل�سنة  -قائمة (ب) 17.736.553

دينـــــــــــار
75.371.337

دينـــــــــــار
24.049.724

ينزل  :خم�ص�ص تدين الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة
نتائج �أعمال القطاع
ينزل  :م�صاريف غري موزعة على
القطاعات
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل

()44.573

15.549.884

17.781.126

59.821.453

17.781.126
-

ينزل � :ضريبة الدخل لل�سنة
الربح لل�سنة من العمليات
امل�ستمرة -قائمة (ب)
17.781.126
�صايف الربح لل�سنة من العمليات
غري امل�ستمرة -قائمة (ب)
�صايف الربح لل�سنة  -قائمة (ب) 17.781.126

الو�ساطة
املالية
دينـــــــــــار
-

الت�أجري
التمويلي
دينـــــــــــار
4.738.931

-

215.145

-

15.720.456

19.530.246

-

4.523.786

256.302

1.258.362

107.690.753

99.314.334

-

903.396

265.286

-

3.620.390

()8.984

-

830.851

65.377.630 64.208.948
(42.313.123 )62.950.586
14.128.272 13.297.421

56.453.048
13.375.283

59.821.453

24.049.724

-

2.789.539

()8.984

(28.184.851 )76.248.007

29.486.003

59.821.453

24.049.724

()1.229.058
()1.229.058

2.789.539

()8.984

()1.229.058
(26.955.793 )76.248.007

519.807
30.005.810

59.821.453
-

-

اال�ست�شارات
املالية
دينـــــــــــار
دينــــــــــــــار
1.258.362 256.302
اخرى

24.049.724
24.049.724
-

-

-

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
( 2016معاد
2017
اظهارها)
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
118.844.580
123.411.209

42.861.286

م�صاريف ر�أ�سمالية

5.135.931

5.135.931

6.868.104

اال�ستهالكات واالطفاءات

6.502.225

6.502.225

5.512.403

2.679.246.544
152.960.482
2.832.207.026

2.593.146.612

موجودات القطاع

379.310.230
-

موجودات غري موزعة على القطاعات

4.162.033 1.041.395.659 1.191.379.122
-

جمموع املوجودات

379.310.230

مطلوبات القطاع

758.951.037 1.147.718.027
-

مطلوبات غري موزعة على القطاعات
جمموع املطلوبات

-

-

758.951.037 1.147.718.027

395.646.426

-

-

152.960.482

62.467.292

532.208

152.960.482

31.724.660

11.192

-

-

4.162.033 1.041.395.659 1.191.379.122
395.646.426

62.467.292

532.208

-

661.794
661.794

31.724.660

11.192

29.082.568
29.082.568

2.334.713.136
29.082.568
2.363.795.704

146.838.804
2.739.985.416
2.248.910.597
25.899.978
2.274.810.575

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 اململكــــــــــــة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2016
2017
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
103.005.126
107.949.686
6.868.104
5.135.931

خارج اململكــــــــــــة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2016
2017
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
15.839.454
15.461.523
-

املجمــــــــــــــوع
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2016
2017
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
118.844.580
123.411.209
6.868.104
5.135.931

جمموع املوجودات

 31كانــــــــــــــــون االول
2016
2017
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
2.269.777.110 2.311.742.291

 31كانــــــــــــــــون االول
2016
2017
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
470.208.306 520.464.735

 31كانــــــــــــــــون االول
2016
2017
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
2.739.985.416 2.832.207.026
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 - 40ادارة رأس المال:

�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 .
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 (ن�سبة كفاية را�س املال) عن  ٪12ويراعي البنك االلتزام بها .
يلتزم البنك باملادة ( )62من قانون البنوك ب�أنه على البنك ان يقتطع �سنويا حل�ساب االحتياطي القانوين ما ن�سبته ( )٪10من ارباحه ال�صافية يف اململكــــــة
وان ي�ستمر يف االقتطاع حتى يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل ر�أ�سمال البنك املكتتب به ،ويقابل هذا االقتطاع االحتياطي االجباري املن�صو�ص عليه يف قانــون
ال�شركات.
يلتزم البنك باملادة ( )41من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد باحلدود التي يقررها البنك املركزي و املتعلقة مبا يلي:
 - 1ن�سب املخاطر اخلا�صة مبوجوداته وباملوجودات املرجحة باملخاطر وكذلك بعنا�صر ر�أ�س املال وباالحتياطيات وباحل�سابات النظامية.
 - 2ن�سبة اجمايل القرو�ض اىل ر�أ�س املال التنظيمي امل�سموح للبنك منحها مل�صلحة �شخ�ص وحلفائه او مل�صلحة ذوي ال�صلة.
 - 3ن�سبة اجمايل القرو�ض املمنوحة لأكرب ع�شرة ا�شخا�ص من عمالء البنك اىل املبلغ االجمايل للقرو�ض املمنوحة من البنك.
ج  -كيفية حتقيق �أهداف ادارة ر�أ�س املال.
يراعــي البنـــك تال�ؤم حجم را�س املال مع حجم وطبيعة وتعقيد املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ،ومبا ال يتناق�ض مع الت�شريعات والتعليمات النافذة وينعك�س
ذلك فــــي خططه اال�سرتاتيجية وكذلك موازناته التقديرية ال�سنوية .ومن اجل مزيد من التحفظ حتوطا للظروف املحيطة والدورات االقت�صادية فقد قرر
جمل�س االدارة �ضمن ا�سرتاتيجية البنك ان ال تقل ن�سبة كفاية را�س املال عن . ٪14
يتم اخذ التاثريات لدى الدخول يف اال�ستثمارات على ن�سبة كفاية را�س املال ويراقب را�س املال وكفايته ب�شكل دوري حيث يتم احت�ساب ن�سبة كفاية را�س املال
على م�ستوى املجموعة وكذلك البنك منفردا ب�شكل ربع �سنوي ،ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي .
ال يتم توزيع �أي ارباح على امل�ساهمني من عنا�صر را�س املال التنظيمي اذا كان من �ش�أن هذا التوزيع ان ي�ؤدي اىل عدم التقيد باحلد االدنى املطلوب لر�أ�س املال.
يركز البنك على النمو الداخلي لرا�س املال ( )Internal Generationوميكن اللجوء اىل االكتتاب العام لتلبية التو�سعات واخلطــــط امل�ستقبليـــة او متطلبــــات
ال�سلطات الرقابية وفق درا�سات حمدة.
كفاية ر�أ�س املال
قام البنك املركزي الأردين بتاريخ  31ت�شرين الثاين  2016ب�إ�صدار تعليمات كفاية ر�أ�س املال وفق ًا ملعيار بازل  IIIو�إلغاء العمل بتعليمات كفاية ر�أ�س املال
التنظيمي وفق ًا ملعيار بازل . II
يقوم البنك ب�إدارة ر�أ�س املال ب�شكل ي�ضمن ا�ستمرارية عملياتها الت�شغيلية وحتقيق �أعلى عائد ممكن على حقوق امللكية ،
ويتكون ر�أ�س املال كما عرفته اتفاقية بازل  IIIكما هو مبني يف اجلدول التايل :

اجمايل ر�أ�س املال الأ�سا�سي حلملة الأ�سهم العادية ()CET 1
التعديالت الرقابية (الطروحات من ر�أ�س املال الأ�سا�سي حلملة الأ�سهم العادية)
ال�شريحة الثانية من ر�أ�س املال
التعديالت الرقابية (الطروحات من ر�أ�س مال ال�شريحة الثانية)
ر�أ�س املال التنظيمي
املوجودات املرجحة باملخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س مال حملة الأ�سهم العادية ()CET 1
ن�سبة كفاية ر�أ�س مال ال�شريحة الأوىل
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال التنظيمي
*
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مت احت�ساب را�س املال اال�سا�سي بعد طرح ا�ستثمارات يف بنوك و�شركة مالية تابعة .

2017
الف دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
434.122
()22.491
14.289
()4.248
421.672
2.304.735
% 17.86
% 17.86
% 18.30

2016
الف دينـــــــــــــار
426.167
()22.528
13.526
417.164
2.193.896
% 18.40
% 18.40
% 19.01
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 - 41حسابات مدارة لصالح العمالء

اليوجد حمافظ ا�ستثمارية يديرها البنك ل�صالح العمالء.
 - 42تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

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

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017

لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجمــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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 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
موجودات حمتفظ بها بهدف البيع بال�صايف
جمموع املوجودات

224.259.331
317.656.834
6.246.210
955.153.646
141.800
96.893.136
22.420.858
4.162.033
1.626.933.848

607.133.265
66.531.869
29.240.711
298.207.785
29.388.555
5.095.610
11.299.456
158.375.927
1.205.273.178

224.259.331
317.656.834
6.246.210
1.562.286.911
66.673.669
29.240.711
395.100.921
29.388.555
5.095.610
11.299.456
180.796.785
4.162.033
2.832.207.026

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
مطلوبات مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع
جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات

306.217.195
1.804.742.446
96.179.696
8.663.500
12.210.713
30.897.960
661.794
2.259.573.304
()632.639.456

3.566.488
71.474.473
10.921.129
3.791.258
14.469.052
104.222.400
1.101.050.778

306.217.195
1.808.308.934
96.179.696
80.137.973
10.921.129
12.210.713
3.791.258
45.367.012
661.794
2.363.795.704
468.411.322
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 31كانــــــــــــــــون الأول 2016

لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجمــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

279.155.436

-

279.155.436

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

212.859.226

-

212.859.226

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

14.166.627

-

14.166.627

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف

837.397.708

609.513.256

1.446.910.964

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

3.660.540

66.044.980

69.705.520

27.306.153

27.306.153

334.224.868

479.195.403

ممتلكات و معدات بال�صايف

-

28.779.027

28.779.027

موجودات غري ملمو�سة بال�صايف

-

7.003.148

7.003.148

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

10.128.723

10.128.723

14.726.918

150.048.271

164.775.189

1.506.936.990

1.233.048.426

2.739.985.416

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

موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

144.970.535

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

382.255.039

2.029.310

384.284.349

ودائع عمالء

1.606.613.250

96.788.065

1.703.401.315

ت�أمينات نقدية

79.019.587

8.940.287

87.959.874

�أموال مقرت�ضة

5.643.933

27.992.609

33.636.542

12.105.531

12.105.531

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

14.567.302
-

-

14.567.302

2.937.750

2.937.750

25.476.257

10.441.655

35.917.912

جمموع املطلوبات

2.113.575.368

161.235.207

2.274.810.575

�صايف املوجودات

()606.638.378

1.071.813.219

465.174.841

مطلوبات �أخرى
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 - 43مستويات 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) .
املوجودات املالية  /املطلوبات املالية

القيمـــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــة
 31كانـــــــــــــــــــــــــون الأول
2016
2017
دينــــــــــــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

م�ستوى القيمة
العادلــــــــة

طـــريقة التقييم
واملدخالت
امل�ستخدمة

مدخالت
هامة غري
ملمو�سة

العالقة بني
املدخالت الهامة
غري امللمو�سة
والقيمة العادلة

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

6.127.310

10.794.946

امل�ستوى االول

اال�سعار املعلنة يف
اال�سواق املالية

ال ينطبق

�سندات �شركات

60.546.359

58.910.574

امل�ستوى االول
والثاين

اال�سعار املعلنة
يف اال�سواق املالية
ومقارنتها بالقيمة
ال�سوقية الداة مالية
م�شابهة

ال ينطبق

املجموع

66.673.669

69.705.520
امل�ستوى االول

عقود �آجلة عمالت �أجنبية

اال�سعار املعلنة يف
اال�سواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

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

8.295.860

7.378.426

امل�ستوى االول

اال�سعار املعلنة يف
اال�سواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

20.944.851

19.927.727

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

ال ينطبق

ال ينطبق

املجموع
اجمايل املوجودات مالية
بالقيمة العادلة

29.240.711

27.306.153

95.914.380

97.011.673

مل تكن هنالك �أي حتويالت بني امل�ستوى االول وامل�ستوى الثاين خالل العام  2017والعام .2016
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ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
با�ستثناء ما يرد يف اجلدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية للبنك تقارب قيمتها العادلة
وذلك لأن �إدارة البنك تعتقد �أن القيمة الدفرتية للبنود املبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما ال�ستحقاقها ق�صري االجل او ان �أ�سعار
الفائدة لها يعاد ت�سعريها خالل العام .
 31كانـــــــــــــــــون االول 2016
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2017
م�ستوى القيمة
العادلــــــــة
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
امل�ستوى الثاين
239.253.846
239.266.173 172.546.455 172.531.777
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
امل�ستوى الثاين
212.729.896
212.859.226 317.797.478 317.656.834
ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
امل�ستوى الثاين
14.047.787
14.166.627
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
6.276.210
6.246.210
امل�ستوى الثاين
1.438.028.896 1.446.910.964 1.570.998.242 1.562.286.911
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
474.236.347
479.195.403 400.779.415 395.100.921
موجودات مالية بالتكلفة املطفاة
امل�ستوى االول والثاين
جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة 2.378.296.772 2.392.398.393 2.468.397.800 2.453.822.653

مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

384.284.349 307.780.894 306.217.195
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
1.703.401.315 1.815.456.440 1.808.308.934
ودائع عمالء
87.959.874
تامينات نقدية
96.691.439
96.179.696
33.636.542
�أموال مقرت�ضة
81.024.528
80.137.973
جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة 2.209.282.080 2.300.953.301 2.290.843.798

383.484.761
1.698.668.014
87.609.871
33.316.168
2.203.078.814

امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الثاين

للبنود املبينة اعاله قد مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للم�ستوى الثاين والثالث وفق ًا لنماذج ت�سعري متفق عليها و التي تعك�س خماطر
الإئتمان لدى الأطراف التي يتم التعامل معها .
 - 44ارتباطات والتزامات محتملة (خارج قائمة المركز المالي الموحد)

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

2017
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
65.101.415
24.319.531

2016
دينـــــــــــــار
76.808.289
42.337.535

122.557.181
99.395.848
29.883.311
159.542.008
500.799.294

117.327.764
100.811.325
44.267.331
113.959.438
495.511.682

ب  -التزامات تعاقدية :
عقود �شراء ممتلكات ومعدات
عقود م�شاريع ان�شائية
عقود م�شرتيات �أخرى
املجموع

2017
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.000.533
2.468.839
666.559
5.135.931

2016
دينــــــــــــــار
3.178.260
1.925.672
1.764.172
6.868.104

ج  -بلغت قيمة عقود االيجار الت�شغيلية مبلغ  20.734.266دينار و ترتاوح فرتتها من �سنة اىل ع�شرة �سنوات ( 15.499.350دينار كما يف  31كانون الأول
. )2016
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 - 45القضايا المقامة على البنك

�أ -بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك  7.660.583دينار كما فـي  31كانـــون الأول  8.034.406( 2017دينــــار كما يف  31كانون االول  ، )2016وبر�أي
االدارة وامل�ست�شار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ص�ص امل�أخـوذ لهـــا والبالغ  1.066.365دينار كمـــا فــــي  31كانــون الأول
 869.544( 2017دينار كمــا فــي  31كانون االول . )2016
ب  -ال يوجد ق�ضايا مقـامة على ال�شركات التابعة كما يف  31كانون االول  2017و. 2016
 -46الموجودات المحتفظ بها بهدف البيع والعمليات غير المستمرة

وفقا لقرار جلنة الإدارة لال�ستثمار بتاريخ  27كانون الأول  2017فقد تقرر بيع ح�صة البنك يف ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية حيث مت املوافقة من قبل
جلنة املجل�س للإدارة واال�ستثمار على قرار اللجنة �أعاله بتاريخ  7كانون الثاين  ، 2018ومن املتوقع االنتهاء من عملية البيع خالل الأ�شهر القليلة القادمة.
هذا ومبوجب متطلبات املعيار الدويل لتقارير املالية رقم ( )5مت �إعادة اظهار ارقام املقارنة يف قائمة الدخل املوحدة بحيث مت اظهار نتائج االعمال اخلا�صة
بال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية يف بند �صايف الربح من العمليات غري امل�ستمرة ومل يتم �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة للمركز املايل املوحد .
2016
2017
(اخل�سارة) الربح لل�سنة من العمليات غري امل�ستمرة
دينـــــــــــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
1.807.665
�صايف اخل�سائر (الربح) لل�سنة
()2.276.737
()1.176.718
جمموع امل�صروفات
()770.316
(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
630.947
()3.047.053
()111.140
منافع �ضريبية  /م�صروف ال�ضريبة
599.509
519.807
()2.447.544
�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة
261.026
ح�صة ال�شركة االم من (خ�سارة) ارباح ال�شركة التابعة
()1.229.058

املوجودات املحتفظ بها بهدف البيع
نقد يف اخلزينة وار�صدة لدى البنوك
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
ممتلكات ومعدات بال�صايف
موجودات غري امللمو�سة بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
ينزل  :خ�سارة تدين موجودات حمتفظ بها بهدف البيع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2017
ح�صة ال�شركة االم (البنك)
بيانات ال�شركة
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
793.101
1.579.379
1.335.523
2.659.557
2.167.251
4.315.858
20.927
41.673
210.446
419.081
397
791
454.456
905.003
52.794
105.137
5.034.895
10.026.479
()872.862
4.162.033
10.026.479

املطلوبات املرتبطة مبوجودات حمتفظ بها للبيع
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

61.146
1.256.750
1.317.896

30.705
631.089
661.794

حقوق ملكية مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع

()35.505

()17.829
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 - 47تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

�أ معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:
تـم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي �أ�صبحت �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين 2017
يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (�« :)12ضرائب الدخل» املتعلقة باالعرتاف باملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة عن اخل�سائر غري املحققة
قام البنك بتطبيق هذه التعديالت لأول مرة خالل ال�سنة احلالية .وتو�ضح التعديالت كيف ينبغي للبنك تقييم ما �إذا كان �سيكون هناك �أرباح م�ستقبلية خا�ضعة
لل�ضريبة كافية والتي ميكن للبنك اال�ستفادة منها لتخفي�ض الفروقات الزمنية امل�ؤقتة عند عك�سها .مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم
املالية املوحدة.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (« - )7قائمة التدفقات النقدية» -مبادرة الإف�صاح
طبق البنك هذه التعديالت لأول مرة خالل ال�سنة احلالية .تتطلب هذه التعديالت من البنك �إ�ضافة االي�ضاحات التي متكن م�ستخدمي القوائم املالية املوحدة
من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة عن الأن�شطة التمويلية  ،والتي ت�شمل التغريات النقدية وغري النقدية ومل ينتج �أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على
القوائم املالية املوحدة للبنك.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل الأعوام  - 2016 - 2014التي ت�شمل التعديالت على املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم ()12
طبق البنك التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )12امل�شمولة بالتح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل
الأعوام  2016 - 2014لأول مرة خالل ال�سنة احلالية� .إن التعديالت االخرى امل�شمولة يف هذه التح�سينات ال�سنوية غري �سارية املفعول بعد ومل يقم البنك
بتطبقها مبكر ًا .
ی�شری املعیار الدويل العداد التقاریر املالیة رقم (� )12إیل �أنه ال یتعنی علی البنك تقدمی معلومات مالیة عن احل�ص�ص يف ال�شركات التابعة �أو احلليفة �أو
امل�شاریع امل�شرتكة امل�صنفة (�أو املدرجة �ضمن جمموعة ا�ستبعاد م�صنفة) كمحتفظ بها بهدف البیع .وتو�ضح التعديالت �أن هذه هي امليزة الوحيدة من
متطلبات االف�صاح للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( )12لهذه احل�ص�ص.
مل ينتج �أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك حيث مل ت�صنف �أي من ح�ص�ص البنك يف هذه املن�ش�آت �أو �ضمن جمموعة ا�ستبعاد
م�صنفة كمحتفظ بها بهدف البيع.
ب -معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:
مل يطبق البنك املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة لكن غري �سارية املفعول بعد
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل الأعوام 2016 - 2014
ت�شمل التح�سينات تعديالت على كل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )1ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )28وهي �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي
تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2018
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل الأعوام 2017 - 2015
ت�شمل التح�سينات تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )3و( )11ومعايري املحا�سبة الدولية رقم ( )12و( )23وهي �سارية املفعول لل�سنوات
املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2019
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم (« :)22املعامالت بالعملة الأجنبية والدفعات املقدمة».
يتعلق هذا التف�سري باملعامالت التي تتم بالعملة الأجنبية �أو �أجزاء من تلك املعامالت حيثما يكون هنالك:
• وجود مقابل بالعملة الأجنبية �أو م�سعر بالعملة الأجنبي ؛
• تعرتف املن�ش�أة باملوجودات املدفوعة مقدم ًا او مبطلوبات الإيرادات امل�ؤجلة املتعلقة بذلك املقابل يف موعد ي�سبق الإعرتاف باملوجودات �أو الإيرادات �أو امل�صاريف ذات ال�صلة ؛
• وان املوجودات املدفوعة مقدم ًا او مطلوبات الإيرادات امل�ؤجلة غري نقدية.

�إن هذه التف�سري �ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2018

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم ( )23عدم التيقن حول معاجلة �ضريبة الدخل:
يو�ضح التف�سری حتدید الربح اخلا�ضع لل�ضريبة (اخل�سارة ال�ضریبیة)  ،والأ�س�س ال�ضریبیة  ،واخل�سائر ال�ضریبیة غری امل�ستخدمة  ،واملنافع ال�ضریبیة غری
امل�ستخدمة  ،ومعدالت ال�ضریبة عندما یكون هناك عدم تيقن ب�ش�أن معاجلة �ضریبة الدخل مبوجب معیار املحا�سبة الدويل رقم ( )12وهي تتناول على وجه
التحديد:
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• ما �إذا كانت املعاجلة ال�ضريبية يجب ان تعترب ب�شكل �إجمايل؛
• افرتا�ضات تتعلق ب�إجراءات فح�ص ال�سلطات ال�ضريبية؛
• حتديد الربح اخلا�ضع لل�ضريبة (اخل�سارة ال�ضريبية)  ،والأ�سا�س ال�ضريبي  ،واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة  ،واالعفاءات ال�ضريبية غري امل�ستخدمة،
ومعدالت ال�ضريبة ؛
• و�أثر التغريات يف الوقائع والظروف.
�إن هذه التف�سري �ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2019

تعديالت على املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم (« )2الدفع على �أ�سا�س ال�سهم»
تتعلق هذه التعديالت بت�صنيف وقيا�س معامالت الدفع على �أ�سا�س ال�سهم وهي �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2018
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« :)4عقود الت�أمني»
تتعلق هذه التعديالت بالفرق ما بني تاريخ �سريان كل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واملعيار اجلديد لعقود الت�أمني وهي �سارية املفعول لل�سنوات
املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين .2018
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (« :)40الإ�ستثمارات العقارية»
مت تعديل الفقرة رقم ( )57لتن�ص على انه يجب على املن�ش�أة حتويل العقار من او اىل الإ�ستثمارات العقارية فقط عندما يتوفر دليل على تغري يف الإ�ستخدام.
يحدث تغري الإ�ستخدام عندما يتوافق �أو ال يتوافق العقار مع تعريف الإ�ستثمارات العقارية .ال ي�شكل التغري يف نوايا الإدارة حول �إ�ستخدام العقار بحد ذاته دليال
على حدوث تغري يف الإ�ستخدام .وقد مت تعديل الفقرة لتن�ص على �أن قائمة الأمثلة الواردة فيها غري �شاملة.
�إن هذه التعديالت �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2018
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (« )28الإ�ستثمار يف املن�ش�آت احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة»
تتعلق هذه التعديالت باحل�ص�ص طويلة الأجل يف املن�ش�آت احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة .وتو�ضح هذه التعديالت ان املن�ش�أة تقوم بتطبيق املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم (« )9الأدوات املالية» للح�ص�ص طويلة الأجل يف من�ش�أة حليفة �أو م�شروع م�شرتك والتي ت�شكل جزءا من �صايف الإ�ستثمار يف املن�ش�أة احلليفة
�أو امل�شروع امل�شرتك يف حال مل تطبق طريقة حقوق امللكية ب�ش�أنها
�إن هذه التعديالت �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2019
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )16عقود الإيجار»
یحدد املعیار الدويل لإعداد التقاریر املالیة رقم ( )16كیف ميكن ملعد التقارير يالإعرتاف بعقود الإيجار وقیا�سها وعر�ضها والإف�صاح عنها .كما یوفر املعیار
منوذج ًا حما�سبي ًا منفرد ًا للم�ست�أجرين یتطلب من امل�ست�أجر االعرتاف باملوجودات واملطلوبات جلمیع عقود الإیجار �إال �إذا كانت مدة الإیجار � 12شهرا �أو �أقل
�أو كان الأ�صل ذو قیمة منخف�ضة .ويوا�صل امل�ؤجرون ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ت�شغيلية �أو متويلية ،حيث مل يتغري منهج املعيار الدويل لإعداد التقارير
املالية رقم ( )16حول حما�سبة امل�ؤجر تغري ًا كبريا عن �سابقه معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)17
�سيطبق البنك هذا املعيار اعتبار َا من تاريخ �سريانه كما �أن �إدارة البنك ب�صدد تقييم �أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16على القوائم املالية
املوحدة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )9الأدوات املالية» (الن�سخ املعدلة لالعوام  2009و 2010و 2013و)2014
�صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9يف ت�شرين الثاين  2009وطرح متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية.
والحقا مت تعديل املعيار يف ت�شرين الأول  2010لي�شمل متطلبات حول ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية و�إلغاء االعرتاف بها .كما مت تعديل املعيار يف ت�شرين
الثاين  2013ليت�ضمن متطلبات جديدة حول حما�سبة التحوط العام .و�صدرت ن�سخه معدلة من املعيار يف متوز  2014لتت�ضمن�( :أ) متطلبات التدين للموجودات
املالية ،و(ب) تعديالت حمدودة على متطلبات الت�صنيف والقيا�س من خالل طرح فئة قيا�س «القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر» لبع�ض �أدوات
الدين الب�سيطة.
حتتوي الن�سخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9على املتطلبات املحا�سبية للأدوات املالية وحلت حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم (:)39
الإعرتاف والقيا�س .وتت�ضمن الن�سخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:
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الت�صنيف والقيا�س:
ت�صنف املوجودات املالية بناءا على منوذج الإعمال وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية .وقدمت ن�سخة  2014ت�صنيف جديد لبع�ض �أدوات الدين حيث
ميكن ت�صنيفها �ضمن «املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر» .وت�صنف املطلوبات املالية ت�صنيفا مماثال ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم (� )39إال �أن هنالك �إختالفات باملتطلبات املطبقة على قيا�س خماطر الإئتمان املتعلقة باملن�ش�أة .
التدين:
قدمت ن�سخة  2014منوذج «اخل�سارة االئتمانية املتوقعة» لقيا�س خ�سارة تدين املوجودات املاليـة ،وعليه �أ�صبح من غري ال�ضروري زيادة املخاطر االئتمانية قبل
الإعرتاف بخ�سارة الإئتمان .
حما�سبة التحوط:
ً
ً
قدمت ن�سخة  2014منوذجا جديدا ملحا�سبة التحوط �صمم ليكون �أكرث مالئمة مع كيفية قيام املن�ش�أة ب�إدارة املخاطر عند التعر�ض ملخاطر التحوط املايل وغري
املايل.
�إلغاء الإعرتاف:
مت اتباع متطلبات �إلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية كما هي واردة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم (.)39
قام البنك بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )9املرحلة الأوىل) ال�صادرة يف العام  2009واملتعلقة بت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية � ،سيطبق
البنك الن�سخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9اعتبار ًا من تاريخ �سريانه ب�أثر رجعي وتعرتف بالأثر الرتاكمي للتطبيق مبدئيا كتعديل على
الر�صيد االفتتاحي للأرباح املدورة كما يف �أول كانون الثاين .2018
خالل �شهر متوز من العام  ، 2014قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار الن�سخة النهائية من معيار التقارير املالية الدويل رقم (( )9الأدوات املالية)
والذي �سيحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39الأدوات املالية :الإعرتاف والقيا�س) وجميع اال�صدارات ال�سابقة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ()9
يجمع معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9جميع جوانب املحا�سبة الثالثة املتعلقة بالأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س والتدين يف القيمة وحما�سبة التحوط.
قام البنك بتطبيق املرحلة الأوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9ال�صادر خالل عام  . 2009وكان التطبيق املبدئي للمرحلة الأوىل من املعيار يف
�أول كانون الثاين . 2011
�إن الن�سخة اجلديدة من املعيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9تطبق على الفرتات ال�سنوية ابتدا ًء من �أول كانون الثاين  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .
يطبق املعيار ب�أثر رجعي با�ستثناء حما�سبة التحوط وت�ضمن املعيار رقم ( )9اعفاء ال�شركات من تعديل �أرقام املقارنة .
�سيقوم البنك بتطبيق معيار اجلديد بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار ولن يقوم البنك بتعديل ارقام املقارنة .قام البنك خالل عام  2017بعمل درا�سة مف�صلة
لتقييم �أثر معيار التقارير املالية الدويل رقم ( . )9ان هذه الدرا�سة املف�صلة قائمة على الأرقام احلالية املتوفرة والتي من املمكن ان تكون معر�ضة للتغيري
ب�سبب احتمال توفر معلومات جديدة عندما يقوم البنك بتطبيق املعيار يف عام  .2018ب�شكل عام ال يتوقع البنك ت�أثري جوهري على قائمة املركز املايل املوحد
وقائمة حقوق امللكية املوحدة ما عدا ت�أثري تطبيق متطلبات انخفا�ض القيمة اجلديدة وفق ًا للمعيار رقم ( . )9ا�ستنادا على الأرقام الأولية يتوقع البنك بنا ًء
على الدرا�سة املعدة من قبل �إدارته بزيادة يف خم�ص�ص التدين بحوايل  47مليون دينار ( )%10 - +والذي �سيكون له �أثر بتخفي�ض حقوق امللكية بنف�س القيمة.
وقد �سمحت تعليمات البنك املركزي الأردين با�ستخدام ر�صيد احتياطي خماطر م�صرفية عامة والبالغ حوايل  14مليون دينار لتغطية جزء من الزيادة يف
املخ�ص�ص.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )9الأدوات املالية»
تتعلق هذه التعديالت مبزايا الدفع مقدم ًا مع التعوي�ض ال�سلبي  ،حيث مت تعديل املتطلبات احلالية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9فيما يتعلق بحقوق
�إنهاء اخلدمة وذلك لل�سماح بالقيا�س بالتكلفة املطف�أة (�أو بنا ًء على منوذج الأعمال  ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر) حتى يف حالة مدفوعات
التعوي�ضات ال�سلبية .
�إن هذه التعديالت �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2019
معيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )15الإيرادات من العقود مع العمالء»
�صدر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15يف �أيار  2014الذي و�ضع منوذجا �شامال للمن�ش�آت لإ�ستخدامه يف املحا�سبة عن الإيرادات الناجتة من
العقود مع العمالء .و�سيحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15حمل �إر�شادات حتقق الإيرادات احلالية مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل رقم
(« )18الإيرادات» ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (« )11عقود الإن�شاء» والتف�سريات ذات ال�صلة عندما ي�صبح �ساري املفعول.
�إن املبد�أ الأ�سا�سي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15هو �أنه يجب على املن�ش�أة االعرتاف بالإيرادات لتو�ضيح نقل ال�سلع �أو اخلدمات املوعودة للعميل
مببلغ يعك�س املقابل الذي تتوقع املن�ش�أة احل�صول عليه مقابل تلك ال�سلع �أو اخلدمات .وعلى وجه التحديد ،يقدم املعيار منهجا من خم�س خطوات لإثبات
الإيرادات:
• اخلطوة  :1حتديد العقد (العقود) املربمة مع العميل.
• اخلطوة  :2حتديد التزامات الأداء يف العقد.
• اخلطوة  :3حتديد �سعر البيع.
• اخلطوة  :4تخ�صي�ص �سعر للبيع لإلتزامات الأداء يف العقد.
• اخلطوة  :5الإعرتاف بالإيراد عندما ت�ستويف (�أو لدى �إ�ستيفاء) املن�ش�أة �إلتزام �ألأداء.
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مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ، )15تعرتف املن�ش�أة عندما (�أو لدى) الوفاء ب�إلتزام الأداء� ،أي عندما ُ َ
ت ّول «ال�سيطرة» على ال�سلع �أو اخلدمات
التي يقوم عليها التزام الأداء املحدد �إىل العميل .وقد �أ�ضيفت �إر�شادات �أكرث �إلزام ًا يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15للتعامل مع �سيناريوهات
حمددة .وعالوة على ذلك ،يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )15إف�صاحات �شاملة.
ميكن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15ب�أثر رجعي ،وذلك بتعديل �أرقام املقارنة وتعديل الأرباح املدورة يف بداية �أقرب فرتة مقارنة - .وبدال من
ذلك ،ميكن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15اعتبا ًرا من تاريخ تقدمي الطلب  ،وذلك عن طريق تعديل الأرباح املدورة يف �سنة التقرير (منهج
الأثر الرتاكمي).
يعتزم البنك تطبيق املعيار با�ستخدام طريقة الأثر الرتاكمي  ،مما يعني �أن البنك �سوف تعرتف بالأثر الرتاكمي للتطبيق لهذا املعيار كت�سوية للر�صيد
االفتتاحي للأرباح املدورة لفرتة التقرير ال�سنوية التي تت�ضمن تاريخ التطبيق املبدئي� .إن البنك ب�صدد حتليل �أثر التغريات و�سيتم الإف�صاح عن �أثره يف القوائم
املالیة املوحدة كما يف  31كانون الأول  2018والتي تت�ضمن �آثار تطبيقه اعتبا ًرا من تاريخ ال�سريان.

التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )15الإيرادات من العقود مع العمالء»
تتعلق هذه التعديالت بتو�ضيح ثالثة جوانب من املعيار ( حتديد التزامات �ألأداء ،واعتبارات املوكل مقابل الوكيل ،والرتخي�ص) وبع�ض الإعفاء الإنتقالية للعقود
املعدلة والعقود املنجزة.
�إن هذه التعديالت �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد الأول من كانون الثاين .2018
تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )7الأدوات املالية :الإف�صاحات»
تتعلق هذه التعديالت بالإف�صاحات حول التطبيق املبدئي للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (.)9
�إن هذه التعديالت �سارية املفعول عند تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9لأول مرة.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )7الأدوات املالية  -الإف�صاحات»
تتعلق هذه التعديالت بالإف�صاحات الإ�ضافية ملحا�سبة التحوط (والتعديالت الالحقة) الناجتة عن �إدخال ف�صل حما�سبة التحوط يف املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم (.)9
�إن هذه التعديالت �سارية املفعول عند تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9لأول مرة.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )17عقود الت�أمني»
يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم( )17قيا�س مطلوبات الت�أمني بالقيمة احلالية للوفاء  ،ويوفر منهج قيا�س وعر�ض �أكرث ات�ساقا جلميع عقود
الت�أمني .وتهدف هذه املتطلبات �إىل حتقيق هدف املحا�سبة املت�سقة القائمة على املبادئ لعقود الت�أمني .ويحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()17
حمل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )4عقود الت�أمني» اعتبارا من �أول كانون الثاين .2021
تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (« )10القوائم املالية املوحدة» ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (« )28الإ�ستثمارات يف املن�ش�آت
احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة (»)2011
تتعلق هذه التعديالت مبعاملة بيع �أو م�ساهمة املوجودات من امل�ستثمر يف املن�ش�أة احلليفة �أو امل�شروع امل�شرتك .مت ت�أجيل تاريخ ال�سريان �إىل �أجل غري م�سمى.
وما يزال التطبيق م�سموحا به.
تتوقع الإدارة تطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة يف القوائم املالية املوحدة للبنك عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه املعايري والتف�سريات
والتعديالت اجلديدة با�ستثناء املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم ( )9و( )15و( )16وكما هو مو�ضح يف الفقرات ال�سابقة  ،قد اليكون لها �أي ت�أثري
جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك يف فرتة التطبيق �ألأويل.
تتوقع الإدارة تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9يف القوائم املالية املوحدة للبنك للفرتة
املالية التي تبد�أ يف الأول من كانون الثاين  2018و�إعتماد املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )16يف القوائم املالية املوحدة للبنك للفرتة ال�سنوية التي
تبد�أ يف الأول من كانون الثاين .2019
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اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
بيانات اإلفصاح المطلوبة بموجب المادة  4من تعليمات إفصاح الشركات
المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن هيئة
األوراق المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
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  63فرع ًا منت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة بالإ�ضافة �إىل �إدارة
�إقليمية و 4فروع يف فل�سطني ،وفرع يف قرب�ص .وقد بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل  6.32مليون دينار كما يف نهاية عام  .2017وفيما يلي التوزيع اجلغرايف
لأماكن فروع البنك وعدد املوظفني يف كل منها:

املوقع

املوقع

العدد

املوقع

العدد

املوقع

العدد

العدد

الإدارة العامة

571

فرع �سيتي مول

11

فرع م�أدبا

10

فرع العقبة

12

الفرع الرئي�سي

16

فرع ال�شمي�ساين

14

فرع ال�سلط

7

فرع الزرقاء

فرع العبديل

17

فرع �شارع امللك ح�سني بن طالل  /الزرقاء

8

فرع مركز امللك عبد اهلل

5

فرع الر�صيفة

11
10

فرع جبل عمان

12

فرع العبديل مول

9

فرع خلدا

10

فرع الوحدات

11

فرع طرببور

9

فرع دير غبار

8

فرع املنطقة احلرة
فرع الزرقاء اجلديدة

9

فرع تالع العلي

15

فرع الرابية

11

فرع تاج مول

6

فرع املدينة الريا�ضية

10

فرع جبل احل�سني

14

فرع �سوق اخل�ضار

11

فرع جالرييا مول

9

فرع �شارع امللك عبد اهلل الثاين  /اربد

9

فرع املركز التجاري

10

فرع املدينة املنورة

13

فرع الها�شمي ال�شمايل

9

فرع جر�ش

8

فرع �أبو علندا

12

فرع ال�صويفية

13

فرع �شارع مكة

12

فرع �شارع ال�صخرة امل�شرفة

9

فرع الريموك

10

فرع حي نزال

8

فرع زهران

8

الفرع املتنقل “اجلوال”

5

فرع وادي ال�سري

11

فرع مكة مول

10

فرع الرونق

9

الإدارة االقليمية /رام اهلل

16

فرع اجلبيهة

11

فرع جامعة البرتا

5

فرع �صويلح اجلنوبي

10

فرع نابل�س  -فل�سطني

11

فرع عمره

10

فرع املقابلني

12

فرع اربد

17

فرع رام اهلل -فل�سطني

11

فرع عبدون

14

فرع مرج احلمام

10

فرع وادي �صقرة

10

فرع بيت حلم -فل�سطني

13

فرع �أبو ن�صري

8

فرع زين

8

فرع �شارع احل�صن  -اربد

7

فرع جنني -فل�سطني

12

فرع ماركا

11

فرع �سمارة مول

5

فرع جامعة الريموك

9

فرع قرب�ص

11

فرع ابن خلدون

8

فرع جامعة عمان الأهلية

8

فرع املفرق

7

فرع دابوق

10

فرع البقعة

11

فرع الكرك

9

* ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية  -عمان (�شركة تابعة)

14

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي  -عمان (�شركة تابعة)

21

ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية (�سند كابيتال) عمان (�شركة تابعة)
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ال�شركات التابعة:

ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
ت�أ�س�ست ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية امل�ساهمة العامة املحدودة يف العام  1980ك�شركة م�ساهمة خا�صة بر�أ�سمال مقدارة مائة وخم�سون الف دينار
ملمار�سة اعمال الو�ساطة املالية يف بور�صة عمان.
ويف العام  1995حتولت اىل �شركة م�ساهمة عامة بر�أ�سمال قدره مليون وخم�سماية الف دينار اردين .مت زيادة ر�أ�سمال ال�شركة خالل الفرتة من عام � 1997إىل
 2010على عدة مراحل عن طريق توزيع ا�سهم جمانية على امل�ساهمني ،ويبلغ ر�أ�سمال ال�شركة حاليا ثمانية ماليني دينار.
تعمل ال�شركة يف جمال الو�ساطة املالية وتقدمي اال�ست�شارات كما ح�صلت من هيئة االوراق املالية على ترخي�ص للعمل كمدير ا�ستثمار وعلى ترخي�ص للعمل
بالتمويل على الهام�ش.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سي يف عمان منطقة ال�شمي�ساين .وقد بلغ عدد املوظفني يف ال�شركة  14موظف ًا.
* بتاريخ  2017/12/27قرر البنك بيع جزء من ح�صته يف ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية ،ومن املتوقع االنتهاء من عملية البيع خالل الربع الأول من عام
 .2018وبناء على ذلك ومبوجب متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )5مت �إظهار نتائج الأعمال اخلا�صة بال�شركة �ضمن البيانات املالية للبنك لعام
 2017يف بند �صايف الربح من العمليات غري امل�ستمرة  ،و�إن املعلومات املدرجة �أعاله عن ال�شركة لعام  2017هي لغايات الإف�صاح فقط.

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
ت�أ�س�ست �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي ك�شركة م�ساهمة خا�صة بتاريخ  2011/1/6وبر�أ�سمال مقداره  10مليون دينار �أردين ومت 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  21موظف ًا.
ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية (�سند كابيتال)
ت�أ�س�ست ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية (�سند كابيتال) ك�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة بتاريخ  2016/11/22وبر�أ�سمال
مقداره � 530ألف دينار مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي.
تهدف ال�شركة ،والتي با�شرت �أعمالها خالل الربع الأول من عام  ،2017لتقدمي نطاق وا�سع من اخلدمات املالية واال�ست�شارية ك�إدارة �إ�صدارات الأ�سهم
والأ�سناد وال�صكوك الإ�سالمية وت�سويقها وتقدمي الإ�ست�شارات املالية لل�شركات واملجموعات العائلية ،بالإ�ضافة �إىل التو�سط يف عمليات بيع �أو �شراء ال�شركات
وعمليات الإندماج وتنظيم  الفر�ص الإ�ستثمارية وت�سويقها وغريها من اخلدمات املالية والإ�ست�شارية ،علم ًا ب�أن ال�شركة قد حازت على رخ�صتي �إدارة الإ�صدار
(بذل عناية) والإ�ست�شارات املالية من قبل هيئة الأوراق املالية يف مطلع العام .2017
يقع مقر ال�شركة يف �شارع مكة ،عمان ويعمل لدى ال�شركة موظفني �إثنني.
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ا�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

 -1دولة السيد عبد الكريم عالوي صالح الكباريتي

رئي�س جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الروابي املتحدة القاب�ضة  -الكويت
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1949/12/15 :
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 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
	•رئي�س جمل�س الأمناء ،جامعة عمان الأهلية ()2017-2009
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية ()2017 - 2000

خربات �سابقة:

	•عمل يف عدة �شركات مالية و�أعمال حرة من � 1973إىل .1989

 -2السيد فيصل حمد مبارك الحمد العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1954/12/20 :
ال�شهادات العلمية� :شهادة جامعية يف جمال الطريان احلربي من الواليات املتحدة 1976 ،و�أكادميية الطريان الأردنية1981 ،
املنا�صب احلالية:
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة بانرث ميديا غروب ( -)OSNدبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة (التنفيذي)� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) ،الكويت
	•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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ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20:
تاريخ امليالد1953/9/11 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س اقت�صاد ،جامعة الكويت ،1973 ،الدبلوم العايل يف العلوم امل�صرفية1975 ،
املنا�صب احلالية:
	•الرئي�س التنفيذي لقطاع البنوك� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) ،الكويت من 2010
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد ،البحرين
	•رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية ،بنك تون�س العاملي ،تون�س
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،فم بنك ،مالطا
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية ،بنك اخلليج اجلزائر ،اجلزائر
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية ،م�صرف بغداد ،العراق
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة كامكو لال�ستثمار ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك برقان ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،مربة م�ؤ�س�سة م�شاريع اخلري ،الكويت

 -4السيد طارق محمد يوسف عبد السالم

ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1965/8/24 :
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
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة  -الكويت من 2014/6
	•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

املنا�صب ال�سابقة :

	•الرئي�س التنفيذي� ،شركة العقارات املتحدة ،الكويت ()2011 - 2006
	•املدير العام� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول ()2006 - 1998
	•م�ساعد الرئي�س التنفيذي للتداول و�إدارة املحافظ اال�ستثمارية � ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية ()1999 - 1996
	•مدير �إدارة التداول واملحافظ اال�ستثمارية العاملية� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية ()1996 - 1992
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ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
تاريخ الع�ضوية2016/9/5 :
تاريخ امليالد1971/4/18 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة الريموك ،1992 ،ماج�ستري متويل ،اجلامعة الأردنية1998 ،
املنا�صب احلالية:
مدير دائرة التدقيق الداخلي� ،صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان من 2003

املنا�صب ال�سابقة :

	•دائرة التدقيق الداخلي ،البنك املركزي الأردين ()2003-1994
	•البنك العربي ()1993
	•تدقيق ح�سابات ،ديلويت �أند تو�ش ()1993 - 1992

 -6الدكتور يوسف موسى سلمان القسوس

ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الروابي املتحدة القاب�ضة  -الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20 :
تاريخ امليالد1939/1/1 :
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 2016/9/27
	•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

 -7السيد منصور أحمد عبد الكريم اللوزي

ع�ضو جمل�س الإدارة /ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات
تاريخ الع�ضوية2009/3/15 :
تاريخ امليالد1961/6/28 :
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:

	•مدير �إداري� ،شركة �سيمن�س  -فرع الأردن ()2006/12 - 1993/12
	•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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ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل  / Odyssey Reinsurance Co.الواليات املتحدة
تاريخ الع�ضوية2011/3/23 :
تاريخ امليالد1961/7/23 :
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة �أعمال يف التمويل الدويل 1986 ،وبكالوريو�س هند�سة ميكانيكية ،جامعة ( ،)Drexelبن�سلفانيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية1983 ،

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

 -9معالي الدكتور مروان جميل عيسى المعشر

ع�ضو جمل�س الإدارة م�ستقل
تاريخ الع�ضوية2016/4/25 :
تاريخ امليالد1956/6/14 :
ال�شهادات العلمية :دكتوراه هند�سة حا�سوب ،جامعة بريدو  -الواليات املتحدة الأمريكية ،1981 ،ماج�ستري هند�سة حا�سوب ،جامعة بريدو  -الواليات املتحدة

الأمريكية ،1978 ،بكالوريو�س هند�سة حا�سوب ،جامعة بريدو  -الواليات املتحدة الأمريكية1977 ،

املنا�صب احلالية:

	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة م�سافات للنقل املتخ�ص�ص (من )2015/4
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الباطون اجلاهز والتوريدات الإن�شائية (من )2016/2
	•نائب الرئي�س للدرا�سات ،برنامج ال�شرق الأو�سط ،منحة كارنيجي لل�سالم العاملي (من )2010
	•ع�ضو جمل�س �أمناء اجلامعة الأمريكية يف بريوت (من )2007
	•ع�ضو يف املنتدى وزراء �أ�سنب (من )2009
	•ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري� ،إدارة ال�شرق الأو�سط ل�صندوق النقد الدويل (من )2010
	•ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ،معهد جامعة بريدو العاملي لبحوث ال�سيا�سات (من )2010
	•ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ،معهد الهاي للعدالة العاملية (من )2011
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركاء من �أجل التغيري الدميوغرايف (من )2013
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ( The Asfari Foundationمن )2013
	•ع�ضو جمل�س �إدارة املركز العاملي للتعددية (من )2014
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املنا�صب ال�سابقة:

	•زميل �أول ،جامعة ييل  -الواليات املتحدة الأمريكية ()2011-2010
	•نائب �أول للرئي�س ،ال�ش�ؤون اخلارجية ،البنك الدويل ()2010-2007
	•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين ()2007-2005
	•نائب رئي�س الوزراء واملتحدث الر�سمي با�سم احلكومة ()2005/11-2005/7
	•وزير البالط ،الديوان امللكي الها�شمي ()2005/7-2005/4
	•نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون تطوير الأداء احلكومي ()2005-2004
	•وزير اخلارجية ()2004-2002
	•�سفري الأردن لدى الواليات املتحدة الأمريكية ()2002-1997
	•وزير الإعالم والناطق الر�سمي با�سم احلكومة ()1997-1996

 -10السيد هاني خليل الهنيدي

ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
تاريخ الع�ضوية2016/4/25 :
تاريخ امليالد1949/8/15 :
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة الأعمال ،جامعة بورتالند  -الواليات املتحدة الأمريكية 1980 ،وبكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،اجلامعة الأمريكية يف

بريوت � ،1973شهادة حما�سب قانوين ()CPA

املنا�صب احلالية:

	•رئي�س هيئة املديرين� ،شركة �صناعات البحر املتو�سط
	•رئي�س هيئة املديرين� ،شركة املتو�سط للطاقة

املنا�صب ال�سابقة:

	•املدير التنفيذي ،ال�شركة الأردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية ()1992-1986
	•مدير عام امل�شروع ،ال�شركة الأردنية للإدارة واال�ستثمارات ()1986-1984
	•املدير الإداري واملايل ،ال�شركة الأردنية للأوراق املالية ()1984-1982
	•مدقق� ،شركة تو�ش رو�س ()1982-1980
	•حما�سب �أول� ،شركة احتاد املقاولني ()1978-1976
	•حما�سب� ،شركة �صفوان للتجارة واملقاوالت ()1974-1973

 -11السيد ماجد فياض برجاق

ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
تاريخ الع�ضوية2016/4/25 :
تاريخ امليالد1947/2/4 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س يف الإدارة العامة والعلوم ال�سيا�سية ،اجلامعة الأردنية 1969
املنا�صب ال�سابقة:

	•نائب املدير العام  /جمموعة اخلدمات امل�ساندة ،البنك الأردين الكويتي ( )2011- 2007
	•م�ساعد املدير العام /عمليات ،البنك الأردين الكويتي ()2007 - 1998
	•م�ساعد املدير العام للتكنولوجيا والعمليات ،بنك ال�صادرات والتمويل ()1998 - 1996
	•مدير �أعمال ،بنك � ،ANZأ�سرتاليا ()1996-1993
	•مدير عمليات منطقة ،بنك كرندليز ()1993 - 1969
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ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
تاريخ الع�ضوية2016/12/7 :
تاريخ امليالد1942/10/23 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،اجلامعة الأمريكية  -بريوت  ،1966ماج�ستري اقت�صاد ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،1976 ،دكتوراه اقت�صاد ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية1980 ،

املنا�صب ال�سابقة:

	•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين ال�ساد�س والع�شرون
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بور�صة عمان ()2013-2012
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة مناجم الفو�سفات ()2004-2000
	•مدير عام ،م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ()1999-1994
	•�أمني عام ،وزارة التخطيط ()1994-1989
	•�أ�ستاذ م�ساعد ،جامعة الريموك ()1989-1981
	•حما�ضر ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية ()1980-1975
	•البنك املركزي الأردين ()1975-1966
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 4ب3/ب

ا�سماء ورتب �أ�شخا�ص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

 -1السيد «محمد ياسر» مصباح محمود األسمر

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:

	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقا�ص (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2017/5/1

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

 -2السيد توفيق عبد القادر محمد 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 الإدارة ،ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني

منا�صب  /ع�ضويات �سابقة:

	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة حديد الأردن (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة كهرباء اململكة  -م�ساهمة خا�صة (ممثل �صندوق ال�ضمان ال�ستثمارات الطاقة)
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املن�صب :رئي�س اخلزينة والإ�ستثمار والعالقات الدولية
تاريخ امليالد1957 :
تاريخ التعيني1994/8/27 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1975
اخلربات ال�سابقة:

	•� 17سنة يف عدة بنوك �آخرها بنك اال�ستثمار العربي الأردين ()1994-1990

 -4السيدة هيام سليم يوسف حبش

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

منا�صب  /ع�ضويات:

	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية (�شركة مملوكة للبنك بالكامل) ابتداء من 2016/12/14

 -5السيد 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
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية (�شركة مملوكة للبنك بالكامل) ابتداء من 2017/11/19
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية ابتداء من 2017/9/19
	•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 الأمناء ،متحف الأردن ابتداء من 2017/10/8
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية ا()2017/9/19 -2005/5/22
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة مناجم الفو�سفات الأردنية (ممثل البنك الأردين الكويتي) ()2016/4/14 -2012/8/14
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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

منا�صب  /ع�ضويات:
ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل)
 -7السيد زهدي بهجت زهدي الجيوسي

املن�صب :رئي�س الت�سهيالت االئتمانية
تاريخ امليالد1970 :
تاريخ التعيني1997/9/6 :
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

 -8السيد إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

املن�صب :رئي�س ال�ش�ؤون القانونية
تاريخ امليالد1962 :
تاريخ التعيني1989/4/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حقوق ،اجلامعة الأردنية1986 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•الدائرة القانونية من 2000/9/1
	•دائرة الت�سهيالت ()2000- 1994
	•دائرة متابعة الت�سهيالت ()1994- 1989

منا�صب  /ع�ضويات:

	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل) ( )2017/5/1 -2011
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية امل�ساهمة العامة
	•ع�ضو رابطة الكتاب الأردنيني
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 -9السيد إبراهيم صالح إبراهيم الحنش

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

 -10السيد محمد جميل عزم حمد

املن�صب :رئي�س �إدارة املخاطر  /رئي�س �إدارة االمتثال بالوكالة
تاريخ امليالد1972 :
تاريخ التعيني1999/8/10 :
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) ()2017/5/1-2013

 -11السيد عبداهلل إبراهيم مسمار

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

 -12السيد داود عادل داود عيسى

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
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 -13السيد إبراهيم فضل محمود الطعاني

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

 -14السيد إبراهيم فريد آدم بيشه

املن�صب :رئي�س م�ساعد اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية
تاريخ امليالد1971 :
تاريخ التعيني2001/06/19 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري �إدارة �أعمال ،كلية ما�سرتخت للإدارة ،قرب�ص 2005 ،
وظائف �سابقة:
	•�أعمال م�صرفية ،البنك الأردين الكويتي (فرع قرب�ص) ()2006 - 2001
	•�أعمال م�صرفية ،بنك اجلزيرة  -ال�سعودية ()2001- 1999
	•�أعمال م�صرفية� ،شركة دار �إثمار للخدمات املالية ( )1999- 1997
	•�أعمال م�صرفية ،بنك عمان لال�ستثمار ( )1997- 1992

منا�صب  /ع�ضويات:

	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة م�صانع الكابالت املتحدة (ممثل البنك الأردين الكويتي)

 -15الدكتور مكرم أمين ماجد القطب

املن�صب :رئي�س م�ساعد ت�سهيالت ال�شركات
تاريخ امليالد1965 :
تاريخ التعيني 2004/05/16 :
امل�ؤهل العلمي :دكتوراه حما�سبة ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية2009 ،
وظائف �سابقة:
	•البنك العربي ()2004 - 1998
	•منتدى الفكر العربي ()1998-1990

منا�صب  /ع�ضويات:

	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة البنوك التجارية للم�ساهمة يف ال�شركات (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2017/8/15
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،جمموعة البنوك التجارية الأردنية لال�ستثمار (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2017/5/10
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الإ�سراء للتعليم واال�ستثمار (ممثل البنك الأردين الكويتي)
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4ب: 4/

�أ�سماء مالكي  %1ف�أكرث من �أ�سهم البنك خالل عامي  2017و 2016

اال�سم

اجلن�سية

�شركة الروابي املتحدة القاب�ضة

الكويتية

50.926.827

50.927

50.926.827

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
ODYSSEY REINSURANCE
COMPANY

�شركة ال�شرق القاب�ضة
KUWAIT WEALTH HOLDING
LTD
PROUDSTAR TRADING
LIMITED
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عدد الأ�سهم يف الن�سبة  %عدد الأ�سهم
2016/12/31يف الن�سبة %
2017/12/31

امل�ستفيد النهائي
من امل�ساهمة

� 50.927شركة م�شاريع الكويت
القاب�ضة (كيبكو)

الأ�سهم
املرهونة
-

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

-

جزر العذراء 2.421.036

2.421

1.000.000

1.000

نف�سه

-

-

1.052.793

1.053

نف�سه

-

القرب�صية

-

4ب: 5/

الو�ضع التناف�سي :يعمل البنك �ضمن القطاع امل�صريف الأردين الذي ي�ضم  25بنكا منها  9بنوك �أجنبية .ولدى البنك  63فرع ًا يف الأردن
و 4فروع 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 %5.41ومن �إجمايل الودائع
 %5.16كما يف .2017/12/31

4ب: 6/

ال يوجد موردين ي�شكلون ما يزيد عن %10من اجمايل م�شرتيات البنك لعام 2017

4ب: 7/

 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.

4ب:8/

ال يوجد قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.
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4ب:9/

بيانات املوظفني والتدريب والهيكل التنظيمي

بلغ عدد موظفي البنك كما يف  )1.274( 2017/12/31موظف ًا منهم ( )11موظفا يف فرع نابل�س و( )27موظف ًا يف الإدارة االقليمية وفرع رام اهلل و()12
موظف يف فرع جنني و ( )13موظف يف فرع بيت حلم و ( )11موظف يف فرع قرب�ص .وبلغ عدد موظفي ال�شركات التابعة ( )37موظفا.

املوظفون ح�سب فئات م�ؤهالتهم :
البنك الأردين الكويتي املتحدة لال�ستثمارات املالية �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة
العدد

العدد

العدد

العدد

امل�ؤهل العلمي
دكتوراه

1

-

-

-

ماج�ستري

69

2

1

1

دبلوم عايل

6

-

-

-

بكالوريو�س

982

5

17

1

دبلوم

126

3

1

-

الثانوية العامة

28

4

2

-

دون الثانوية العامة

62

-

-

-

1.274

14

21

2

املجموع

الدورات التدريبية لعام :2017
تدريب خارج البنك
الربامج الرئي�سية

املجموع

التدريب الداخلي

عدد
الدورات

عدد
امل�شاركني

عدد
الدورات

عدد
امل�شاركني

عدد
الدورات

عدد
امل�شاركني

الدورات امل�صرفية املتخ�ص�صة

30

62

66

1088

96

1150

االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال والتدقيق

27

158

32

1198

59

1356

املهارات ال�شخ�صية وال�سلوكية

1

2

41

632

42

634

�أنظمة املعلومات والأنظمة امل�صرفية والقنوات االلكرتونية

10

29

13

319

23

348

الربامج الإدارية والتخ�ص�صية الغري م�صرفية

24

47

5

105

29

152

برامج اللغة الإجنليزية

14

14

8

124

22

138

برامج املحا�سبة والإدارة املالية

2

3

2

27

4

30

108

315

167

3493

275

3808

املجموع
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اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
á«ªcÉM áæ÷
äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ
í«°TÎdG áæ÷
äBÉaÉµŸGh

á©HÉàdG äÉcô°ûdG
á«dÉŸG äGQÉªãà°SÓd IóëàŸG ácô°ûdG
»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d IQÉLEG ácô°T

á©HÉàe
á÷É©eh
¿ÉªàFôdG

IQGOE’G áæ÷
QÉªãà°SE’Gh

≥«KƒJ
ò«ØæJh
¿ÉªàF’G

ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T

ºYódG áYƒª›

á°ü°üîàŸG ájQGOE’G ácô°ûdG

¿hDƒ°ûdG
ájQGOE’G

IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

ΩÉ©dG ôjóŸG

¿hDƒ°ûdG
á«fƒfÉ≤dG

äÉ«∏ª©dG
É«LƒdƒæµJh
äÉeƒ∏©ŸG

¿hDƒ°ûdG
á«dÉŸG

ºµëàdG áæ÷
»°ù°SDƒŸG

الهيكل التنظيمي للبنك األردني الكويتي

äÓ«¡°ùàdG áæ÷

ájò«ØæàdG áæé∏dG
QÉªãà°SE’G áæ÷
Ωƒ°üÿGh ∫ƒ°UC’G áæ÷

≥jƒ°ùàdG
äÉbÓ©dGh
áeÉ©dG

äÓ«¡°ùà∏d IQGOE’G áæ÷

äÓ«¡°ùàdG ∞«æ°üJ áæ÷

OQGƒŸG
ájô°ûÑdG

äÓ«¡°ùJ áæ÷
áFõéàdG

áÑbGôe
∫ÉãàeE’G

ôWÉîŸG áæ÷
∫ÉãàeE’Gh

ôWÉîŸG IQGOEG

áæjõÿG
QÉªãà°S’Gh

≥«bóàdG áæ÷

äÓ«¡°ùJ
äÉcô°ûdG

≥«bóàdG
»∏NGódG

á«aô°üŸG áYƒªéŸG

áFõéàdG äÉéàæe
á°UÉÿG á«µæÑdGh

´hôØdG
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الهياكل التنظيمية للشركات التابعة

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

á«dÉŸG äGQÉªãà°SEÓd IóëàŸG ácô°ûdG

IQGOE’G ¢ù∏›
≥«bóàdG áæ÷

ô°ùdG ÚeCG

áªcƒ◊G áæ÷
í«°TÎdG áæ÷
äBÉaÉµŸGh

ΩÉ©dG ôjóŸG

ôWÉîŸG IQGOEG áæ÷

∫ÉãàeG §HÉ°V
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe
á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d

É«LƒdƒæµJ IôFGO
äÉeƒ∏©ŸG

IôFGO
äÉ°SGQódGh çÉëHC’G

áWÉ°Sƒ∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf
ÚªgÉ°ùŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°ùdGh

ájQÉJôµ°ùdG
ÚØ¶ŸG ¿hDƒ°Th

á«dÉŸG IôFGódG

IôFGO
ÚªgÉ°ùŸG

IôFGO
AÓª©dG áeóN

áWÉ°SƒdG IôFGO
QÉªãà°SE’Gh

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d IQÉLEG ácô°T

IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› áæ÷

IQGOE’G áæ÷

»∏NGódG ≥«bóàdG

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

ΩÉ©dG ôjóŸG

äÉ©«ÑŸG IôFGO
≥jƒ°ùàdGh

ÒLCÉàdG IôFGO

´hôØdG IQGOEG

á«dÉŸG IôFGódG

ôWÉîŸG IôFGO
™jQÉ°ûŸG IQGOEGh

(∫Éà«HÉc óæ°S) á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’Gh QÉªãà°SEÓd á°ü°üîàŸG ájQGOE’G ácô°ûdG

»∏NGódG ≥«bóàdG

IQGOE’G ¢ù∏›

ô°ùdG áfÉeCG

∫Éãàe’Gh OQGƒŸG IQGOEG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

äÉ«∏ª©dGh áÑ°SÉëŸG
á«dÉŸG

äGQGó°U’G IQGOEG
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4ب: 10/

و�صف املخاطر :ورد �ضمن التقرير

4ب: 11/

الإجنازات خالل عام  : 2017وردت �ضمن التقرير

4ب:12/

مل ترتتب خالل ال�سنة املالية � 2017أي �آثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للبنك.

 4ب:13/

124

ال�سل�سلة الزمنية للأرباح املحققة واملوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني ب�آالف الدنانري
و�سعر ال�سهم ()2017 - 2013

ال�سنة

الأرباح املحققة من العمليات
امل�ستمرة قبل ال�ضريبة

الأرباح املوزعة

�صايف حقوق
م�ساهمي البنك

�سعر ال�سهم دينار
3.890

�أ�سهم منحة

نقدية

2013

66.035

-

%20

404.526

2014

62.895

-

%20

431.784

4.290

2015

56.467

-

%20

448.579

4.100

2016

42.861

-

%20

459.693

3.940

2017

42.313

-

%20

468.411

3.500

اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
4ب:14/

حتليل املركز املايل :ورد �ضمن التقرير

4ب:15/

اخلطة امل�ستقبلية :وردت �ضمن التقرير

4ب:16/

�أتعاب مدققي احل�سابات  :بلغ �إجمايل �أتعاب مدققي احل�سابات للبنك وال�شركات التابعة يف عام  2017مبلغ  269.795دينار.

4ب: 17/

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عامي  2017و 2016

الرقم

املن�صب  /ال�صفة

اال�سم

عدد الأ�سهم كما يف
اجلن�سية
2016/12/31 2017/12/31

�شركة الروابي املتحدة القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

50.926.827

50.926.827

1

دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي

رئي�س جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الروابي املتحدة القاب�ضة

�أردين

1.146

1.146

2

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ممثل �شركة الروابي املتحدة القاب�ضة

�أردين

8.666

8.666

3

ال�سيد في�صل حمد مبارك احلمد العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

كويتي

10.000

10.000

4

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتي

14.250

14.250

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

50.996

50.996

ال�سيد م�سعود حممود حجي جوهر حيات

ممثل �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

كويتي

32

32

ODYSSEY REINSURANCE COMPANY

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أمريكية 5.850.000

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ممثل �شركة/

5
6

5.850.000

�أمريكي

-

-

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

21.041.644

21.041.644

ال�سيد حممد عدنان ح�سن ما�ضي

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

اردين

-

-

ال�شركة اال�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

1.000

465.631

املهند�س من�صور�أحمد عبد الكرمي اللوزي

ممثل ال�شركة اال�سرتاتيجية لال�ستثمارات

�أردين

66.398

64.224

9

الدكتور �صفوان �سميح عبد الرحمن طوقان

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردين

1.000

1.000

10

معايل الدكتور مروان جميل عي�سى املع�شر

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردين

137.000

137.000

11

ال�سيد هاين خليل عبد احلميد الهنيدي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردين

1.049

1.049

12

ال�سيد ماجد فيا�ض حممود برجاق

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردين

1.000

1.000

بنك اخلليج املتحد

ع�ضو جمل�س الإدارة لغاية تاريخ 2017/5/15

بحريني

335.869

335.869

بنك برقان

ع�ضو جمل�س الإدارة لغاية تاريخ 2017/5/15

كويتي

1.000

1.000

�شركة الفتوح القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة لغاية تاريخ 2017/5/15

كويتي

44.996

44.996

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

ع�ضو جمل�س الإدارة لغاية تاريخ 2017/5/15

�أردين

14.004

14.004

7
8

ODYSSEY REINSURANCE COMPANY

125

اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2017و 2016
اال�سم

الرقم

عدد الأ�سهم كما يف
اجلن�سية
2016/12/31 2017/12/31

املن�صب  /ال�صفة

1

“حممد يا�سر” م�صباح حممود الأ�سمر

املدير العام

�أردين

25.000

25.000

2

توفيق عبد القادر حممد مكحل

نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية

�أردين

-

-

3

وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية

�أردين

-

-

4

هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

�أردنية

1.600

1.600

5

هيثم �سميح “بدر الدين” البطيخي

رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة

�أردين

-

-

6

عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات

�أردين

-

-

7

زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

�أردين

-

-

8

�إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

�أردين

-

-

9

�إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

�أردين

-

-

10

حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة املخاطر

�أردين

-

-

11

عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

�أردين

-

-

12

داود عادل داود عي�سى

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

�أردين

-

-

13

�إبراهيم ف�ضل حممود الطعاين

رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي

�أردين

-

-

14

�إبراهيم فريد �آدم بي�شه

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

�أردين

-

-

15

د .مكرم �أمني ماجد القطب

رئي�س م�ساعد ت�سهيالت ال�شركات

�أردين

-

-

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
�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت

ال�صفة

ا�سم ال�شركة
امل�سيطر عليها

ع�ضو جمل�س الإدارة �شركة الروابي املتحدة القاب�ضة

�شركة م�شاريع
الكويتالكويت القاب�ضة و�شركاتها ع�ضو جمل�س الإدارة بنك برقان  -الكويت
التابعة -
�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت

126

ع�ضو جمل�س الإدارة بنك اخلليج املتحد  -البحرين

ا�سم الع�ضو
 /ال�شخ�ص املطلع

ال�صفة

ا�سم ال�شركة
امل�سيطر عليها

�شركة الفتوح القاب�ضة  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة لغاية
2017/5/15

�شركة م�شاريع الكويت
القاب�ضة  -الكويت

عدد �أ�سهم البنك اململوكة
ن�سبة
امل�ساهمة من قبل ال�شركة امل�سيطر عليها
يف ال�شركة
امل�سيطر عليها 2016/12/31 2017/12/31
%96

50.926.827

50.926.827

%64.88

1.000

1.000

%83.98

315.669

335.869

عدد �أ�سهم البنك اململوكة
من قبل ال�شركة امل�سيطر عليها

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

2017/12/31

2016/12/31

%44.63

50.996

50.996

اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثليهم و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2017و 2016
اال�سم

ال�صلة

اجلن�سية عدد الأ�سهم كما يف عدد الأ�سهم كما يف
2016/12/31
2017/12/31

فاتنه احمد جميل مل�ص

زوجة عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي  /رئي�س جمل�س الإدارة

�أردنية

154.877

-

هند حممد ا�سماعيل جرب

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

�أردنية

15.000

15.000

4ب� 18 /أ :املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
الرقم

ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

مكاف�أة
الع�ضوية

بدل تنقالت و�سفر
وح�ضور اجلل�سات

الإجمايل

رئي�س جمل�س الإدارة

5.000

66.866

71.866

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

5.000

4.254

9.254

5.000

7.500

12.500

8.981

13.981
9.854

1

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي

2

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

3

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ع�ضو

4

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

ع�ضو

5.000

5

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم

ع�ضو

5.000

4.854

6

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ع�ضو

5.000

8.900

13.900

7

ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

ع�ضو

5.000

11.000

16.000

8

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ع�ضو

5.000

2.127

7.127

9

الدكتور �صفوان �سميح عبدالرحمن طوقان

ع�ضو

5.000

7.800

12.800

10

الدكتور مروان جميل عي�سى املع�شر

ع�ضو

5.000

4.500

9.500

11

ال�سيد هاين خليل عبداحلميد الهنيدي

ع�ضو

5.000

7.200

12.200

12

ال�سيد ماجد فيا�ض حممود برجاق

ع�ضو

5.000

9.800

14.800

13

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

ع�ضو

5.000

3.550

8.550
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4ب 18 /ب :املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا

128

املن�صب

الرواتب
ال�سنوية
ومكاف�آت

�سفر
ومياومات بدل جلان الإجمايل

454.111

4.000

464.063

3.900

357.382

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

353.482

3

وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار والعالقات
الدولية

257.196

4

هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

228.955

5.925

264.080

6.884

228.995

5

هيثم �سميح “بدر الدين” البطيخي

رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة

253.972

23.278

277.250

6

عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات

188.423

887

189.310

7

زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

150.408

8

�إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

148.580

9

�إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

150.509

10

حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة املخاطر

132.755

11

عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

75.653

12

داود عادل داود عي�سى

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

126.353

2.911

13

�إبراهيم ف�ضل حممود الطعاين

رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي

134.243

3.219

14

�إيراهيم فريد �آدم بي�شه

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

139.575

15

د .مكرم �أمني ماجد القطب

رئي�س م�ساعد ،ت�سهيالت ال�شركات

103.366

900
6.303

151.308
154.883
150.509

2.047

1.500

136.302
75.653
129.264

2.100

139.562
139.575

532

103.898
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4ب:19 /

التربعات :بلغ �إجمايل م�ساهمة البنك وال�شركات التابعة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية مبا فيها التربعات جلهات خريية يف العام 2017
مبلغ  778.327دينار ح�سب اجلدول �أدناه:

املبلغ

البند
دعم التعليم اجلامعي

204.378

دعم الن�شاط الريا�ضي داخل وخارج البنك

61.749

دعم م�ؤلفني وكتاب �أردنيني

6.320

تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

16.834

دعم منتديات وم�ؤمترات وطنية

61.984

التربعات جلهات خريية و�أن�شطة �إجتماعية

268.310

دعم طبي

17.852

دعم الثقافة املالية وامل�صرفية

39.000

دعم اوائل املتفوقني

1.900

دعم �صندوق �أ�سر ال�شهداء

100.000

املجموع

778.327

4ب:20/

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:
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  36حول القوائم املالية املوحدة لعام 2017

4ب:21/

ي�ساهم البنك يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي ،وقد مت �إي�ضاح ذلك �ضمن اجلزء اخلا�ص ب�إجنازات البنك لعام  2017يف هذا التقرير.

4ج : 5-1

البيانات املالية :وردت �ضمن التقرير.

4د:

تقرير مدققي احل�سابات  :ورد �ضمن التقرير
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اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
 4هـ :

الإقرارات املطلوبة

 .1يقر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل عام .2018
 :2يقر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.
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دليل الحاكمية المؤسسية 2017
الـمـقـدمـــــة

وجه ويدار به البنك ،والذي يهدف �إىل حتديد الأهداف امل�ؤ�س�سية للبنك وحتقيقها،
يعرف البنك املركزي الأردين احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،على �أنها النظام الذي ُي َ
و�إدارة 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)  ،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 التنفيذية ،وبني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ،وبني جمل�س الإدارة واجلهات
املختلفة الأخرى .ويوفر البنك الن�سخة املعتمدة من الدليل على موقعه االلكرتوين 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 احلاكمية امل�ؤ�س�سية

ا�ستند البنك يف اعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،ب�شكل رئي�سي� ،إىل تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين وتعديالتها.
ويلتزم البنك بتطبيق هذه التعليمات �إىل جانب التزامه بتطبيق �أحكام القوانني والت�شريعات املحلية النافذة ،والتعليمات والإر�شادات واملعايري التي ت�صدرها
اجلهات الرقابية وامل�ؤ�س�سات الدولية امللزمة� .إن الإطار القانوين املنظم ملمار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية بالبنك يت�ضمن ما يلي على �سبيل املثال ال احل�صر:
قانون البنوك ال�ساري والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين.
	•قانون ال�شركات ال�ساري.
	•قانون الأوراق املالية ال�ساري وتعليمات هيئة الأوراق املالية.
	•قانون �ضمان الودائع ال�ساري.
	•�إ�صدارات جلنة بازل ذات ال�صلة.
�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 ثالثة ع�شر ع�ضو ًا  ،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 اع�ضائه مبا يتما�شى مع الت�شريعات واملتطلبات الرقابية.
د -على الرغم مما ورد يف قانون ال�شركات ،ال يجوز اجلمع بني من�صبي «رئي�س املجل�س» و»املدير العام» ،ويجب �أن ال يكون رئي�س املجل�س �أو �أي من �أع�ضاء
املجل�س �أو امل�ساهمني الرئي�سيني مرتبط ًا مع املدير العام ب�صلة قرابة دون الدرجة الرابعة.
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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
.8

1الإ�شراف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة �أدائها ،والت�أكد من �سالمة الأو�ضاع املالية للبنك ومن مالءته .ويعتمد املجل�س ال�سيا�سات والإجراءات
املنا�سبة للإ�شراف والرقابة على �أداء البنك.
2ر�سم ا�سرتاتيجية للبنك و�إقرارها.
3حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك ،وتوجيه الإدارة التنفيذية لإعداد ا�سرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف ،واعتماد هذه اال�سرتاتيجية ،واعتماد خطط
العمل التي تتما�شى مع هذه اال�سرتاتيجية.
4اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني الت�سل�سل الإداري ،مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية.
5اعتماد �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.
6الت�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 .
7حتديد 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.
8اتخاذ 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 جمل�س الإدارة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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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 لأخر 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 .
�5إعتماد نظام لتقييم �أعمال املجل�س و�أعمال �أع�ضائه ،وكذلك اعتماد 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 الذي قد ين�ش�أ كون البنك جز ًءا من جمموعة تتبع ل�شركة قاب�ضة ،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 �أخدً 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 .1تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�صرفية ،بعد احل�صول على عدم ممانعة البنك املركزي امل�سبقة على تعيينه.
2 .2املوافقة على تعيني �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك بنا ًء على تو�صية اللجنة املخت�صة ،وبعد احل�صول على عدم ممانعة البنك املركزي.
3 .3اتخاذ القرار بقبول ا�ستقالة �أو �إنهاء خدمات �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك ،بنا ًء على تو�صية اللجنة املخت�صة  ،على �أن يتم احل�صول
على عدم ممانعة البنك املركزي بخ�صو�ص قبول ا�ستقالة �أو �إنهاء خدمات كل من املدير العام ومدير التدقيق ومدير �إدارة املخاطر وم�س�ؤول االمتثال.
4 .4ت�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.
�5 .5إقرار خطة �إحالل لأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك ،وعلى املجل�س مراجعة هذه اخلطة مرة يف ال�سنة على الأقل.
6 .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.
7 .7و�ضع �إجراءات لتحديد مكاف�آت �أع�ضائه ،وذلك اعتمادًا على نظام التقييم الذي �أقره.
8 .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
�9 .9إ�ستحداث نظام لتقييم �أعماله و�أعمال �أع�ضائه ،وعلى �أن يت�ضمن هذا النظام كحد �أدنى ما يلي:
	•و�ضع �أهداف حمددة وحتديد دور املجل�س يف حتقيق هذه الأهداف ب�شكل ميكن قيا�سه.
	•حتديد م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية ( )KPIsالتي ميكن �إ�ستخال�صها من اخلطط والأهداف الإ�سرتاتيجية و�إ�ستخدامها لقيا�س �أداء املجل�س.
	•التوا�صل ما بني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ودورية هذا التوا�صل.
	•دورية �إجتماعات جمل�س الإدارة مع الإدارة التنفيذية العليا.
	•دور الع�ضو يف �إجتماعات جمل�س الإدارة ،وكذلك مقارنة �أدا�ؤه ب�أداء الأع�ضاء الآخرين ،ويجب احل�صول على التغذية الراجعة من الع�ضو املعني وذلك
بهدف حت�سني عملية التقييم.

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

�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.
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7 .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 .
8 .8و�ضع �آلية ال�ستقبال ال�شكاوى واالقرتاحات املقدمة من قبل امل�ساهمني مبا يف ذلك اقرتاحاتهم اخلا�صة ب�إدراج موا�ضيع معينة على جدول �أعمال اجتماع
الهيئة العامة واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.
9 .9و�ضع �آلية تتيح للم�ساهمني الذين ميتلكون ما ال يقل عن  %5من الأ�سهم ب�إ�ضافة بنود على جدول �أعمال الهيئة العامة العادي قبل �إر�ساله ب�شكل نهائي
للم�ساهمني.

�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 انظمة �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
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1قبل املوافقة على �أي تو�سع يف �أن�شطة البنك ،على املجل�س الأخذ باالعتبار املخاطر املرتتبة على ذلك 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
.5
.6

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.
5الإف�صاح للمجل�س ب�شكل تف�صيلي عن �أي تعار�ض للم�صالح يف حال وجوده ،والإلتزام بعدم امل�شاركة يف القرار املتخذ بالإجتماع الذي مت فيه تداول مثل
هذا املو�ضوع ،و�أن يدون هذا الإف�صاح يف حم�ضر �إجتماع املجل�س.
6تخ�صي�ص الوقت الكايف لال�ضطالع مبهامه كع�ضو جمل�س �إدارة.

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 او نائبه يف حالة غيابه او بناء على طلب خطي يقدمه اىل رئي�س املجل�س ربع �أع�ضائه على الأقل يبينون فيه
الأ�سباب الداعية لعقد االجتماع ،ف�إذا مل يوجه رئي�س املجل�س او 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 .على �أع�ضاء املجل�س ح�ضور اجتماعات املجل�س ح�ضور ًا �شخ�صي ًا ،ويف حال تعذر احل�ضور ال�شخ�صي فيمكن لع�ضو املجل�س �إبداء وجهة نظره من خالل
الفيديو �أو الهاتف بعد موافقة رئي�س املجل�س ،ودون �أن يكون له احلق يف الت�صويت �أو التوقيع على حم�ضر االجتماع.
د .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.
هـ .يجب �أن ال يقل عدد اجتماعات جمل�س الإدارة عن �ستة اجتماعات خالل ال�سنة املالية ،وان ال ينق�ضي �أكرث من �شهرين دون عقد اجتماع للمجل�س.
و .يعني جمل�س الإدارة �أمينا ل�سر املجل�س يتوىل تدوين حما�ضر اجتماعات املجل�س وقراراته ب�صورة دقيقة وكاملة وتدوين �أي حتفظات �أثريت من قبل �أي
ع�ضو ،ويحتفظ 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.
ز .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.
	•�إتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�إيجاد ف�صل وا�ضح بني �سلطات امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة من جهة ،والإدارة التنفيذية من جهة �أخرى بهدف
تعزيز احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،و�إيجاد �آليات منا�سبة للحد من ت�أثريات امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة ،وذلك من خالل الآتي على �سبيل
املثال ال احل�صر:
	•�أن ال ي�شغل �أي من امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة �أي وظيفة يف الإدارة التنفيذية العليا.
	•�أن ت�ستمد الإدارة التنفيذية العليا �سلطتها من املجل�س وحده ،و�أن تعمل يف �إطار التفوي�ض املمنوح لها من قبله.
	•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 من بني �أع�ضائه ،يحدد �أهدافها ويفو�ضها ب�صالحيات من قبله وي�سمير�ؤ�سائها .
 على هذه اللجان �أن تقوم برفع تقارير دورية للمجل�س وذلك وفق ميثاق يو�ضح ذلك ،كما �أن وجود هذه اللجان ال يعفي املجل�س ككل من حتمل م�س�ؤولياته. 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.8
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 يحظر على �أي ع�ضو يف املجل�س �أن يكون رئي�سا لأكرث من جلنة من اللجان التالية (التدقيق ،املخاطر واالمتثال ،الرت�شيح واملكاف�آت والتحكم امل�ؤ�س�سي) ،كمايحظر عليه �أن يكون رئي�سا لأكرث من جلنتني من كافة اللجان املنبثقة عن املجل�س.

�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 ،كما يت�ضمن ميثاق اللجنة
�صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية وحقها يف ا�ستدعاء �أي �إداري حل�ضور �أي من اجتماعاتها .وال يجوز دمج �أعمال �أي جلنة �أخرى مع
�أعمال هذه اللجنة.
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 على �أن يكون من�صو�ص ًا
على ذلك يف ميثاقها.
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 ثالثة �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 ان 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 ودورية ون�صاب اجتماعاتها:

تت�شكل اللجنة ويعني رئي�سها بقرار من جمل�س الإدارة وتت�ألف من ثالثة �أع�ضاء� ،إثنني منهم م�ستقلني �أحدهما رئي�س اللجنة على �أن ال يكون رئي�س املجل�س �أو
رئي�س لأي جلنة �أخرى منبثقة عن املجل�س.

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 .
جتتمع جلنة التدقيق بدعوة من رئي�سها مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل �أو كلما دعت احلاجة لذلك �أو بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة �أو على طلب �إثنني من
�أع�ضائها ،وتقدم تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة  ،ويكون �إجتماعها قانونيا بح�ضور ع�ضوين على الأقل ،وتتخذ تو�صياتها بالأغلبية .وحتتفظ مبحا�ضر اجتماعات
موثقة.
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ب) جلنة املخاطر واالمتثال:
دور اللجنة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

1تخت�ص جلنة املخاطر والأمتثال باملهام التايل ذكرها على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه ميثاق عملها من تخ�ص�صات �أخرى ذات عالقة:
2مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك .
3مراجعة �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س .
4مواكبة التطورات التي ت�ؤثر على �إدارة املخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها �إىل املجل�س.
5التحقق من عدم وجود تفاوت بني املخاطر الفعلية التي ي�أخذها البنك وم�ستوى املخاطر املقبولة التي وافق عليها املجل�س.
6تهيئة 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.
7مراجعة تقارير �إدارة االمتثال ورفع تو�صياتها �إىل املجل�س بخ�صو�صها.

ت�شكيل اللجنة ودورية ون�صاب اجتماعاتها:

تت�شكل اللجنة ويعني رئي�سها بقرار من جمل�س الإدارة وتت�ألف من ثالثة �أع�ضاء على الأقل �أحدهم م�ستق ًال ،ويجوز �أن ي�شارك يف ع�ضويتها �أع�ضاء من الإدارة
التنفيذية العليا .وللجنة دعوة ممثلني من الإدارة �أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور االجتماعات.
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل �أو كلما دعت احلاجة لذلك �أو بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة �أو على طلب �إثنني من �أع�ضائها،
وتقدم تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة ،ويكون �إجتماعها قانونيا بح�ضور ع�ضوين على الأقل ،وتتخذ تو�صياتها بالأغلبية .وحتتفظ مبحا�ضر اجتماعات موثقة,

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

1 .1تخت�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:
2 .2حتديد 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.
3 .3تر�شح �إىل املجل�س الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إىل الإدارة التنفيذية العليا ،ح�سب متطلبات �سيا�سة �شغل الوظائف العليا املعتمدة.
4 .4الت�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.
5 .5حتديد 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 ومراجعة
ذلك ب�شكل �سنوي.
6 .6الإ�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.
7 .7توفري 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 �أحداث
املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف.
8 .8الت�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.
9 .9التقييم ال�سنوي لأعمال املجل�س ككل وجلانه ولأع�ضائه ،و�إعالم البنك املركزي وهيئة الأوراق املالية بنتيجة هذا التقييم.
�1010إيجاد منهجية وا�ضحة للتحقق من تخ�صي�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة الوقت الكايف لال�ضطالع مبهامهم مبا يف ذلك (على �سبيل املثال) مدى تعدد
ارتباط الع�ضو بع�ضويات جمال�س �إدارة �أخرى/هيئات/منتديات�...إلخ.

ت�شكيل اللجنة ودورية ون�صاب اجتماعاتها:

تت�شكل اللجنة ويعني رئي�سها بقرار من جمل�س الإدارة وتت�ألف من ثالثة على الأقل من �أع�ضاء املجل�س  ،بحيث يكون غالبية �أع�ضاء اللجنة مبن فيهم رئي�س
اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني .ويجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو ممثلني من الإدارة �أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور االجتماعات.
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرتني يف العام على الأقل �أو كلما دعت احلاجة لذلك �أو بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة �أو على طلب �إثنني من �أع�ضائها ،وتقدم
تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة ،ويكون �إجتماعها قانونيا بح�ضور ع�ضوين على الأقل ،وتتخذ تو�صياتها بالأغلبية .وحتتفظ مبحا�ضر اجتماعات موثقة,

10

دليل الحاكمية المؤسسية 2017
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
تتوىل القيام باملهام التالية:
.1
.2
.3
.4

1الت�أكد من ان الهيكل التنظيمي للبنك يلبي متطلبات احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
2الت�أكد من االلتزام مبيثاق اخالقيات العمل املعتمد لدى البنك وذلك على م�ستوى جمل�س االدارة وكافة امل�ستويات االدارية يف البنك.
3و�ضع �إجراءات عمل خطية لتطبيق تعليمات حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية والت�أكد من التزام البنك بهذه
التعليمات ،ودرا�سة مالحظات الهيئة حول تطبيقها ومتابعة ما مت ب�ش�أنها.
�4إعداد تقرير احلوكمة وتقدميه ملجل�س الإدارة.

ت�شكيل اللجنة ودورية ون�صاب اجتماعاتها:

تت�شكل اللجنة ويعني رئي�سها بقرار من جمل�س الإدارة وتت�ألف من ثالثة �أع�ضاء على الأقل بحيث يكون غالبية �أع�ضاء اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني وعلى �أن
ت�ضم رئي�س املجل�س  ،ويجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو ممثلني من الإدارة �أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور االجتماعات.
جتتمع اللجنة ق بدعوة من رئي�سها مرتني يف العام على الأقل �أو كلما دعت احلاجة لذلك �أو بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة �أو على طلب �إثنني من �أع�ضائها،
وتقدم تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة  ،ويكون �إجتماعها قانونيا بح�ضور ع�ضوين على الأقل ،وتتخذ تو�صياتها بالأغلبية .وحتتفظ مبحا�ضر اجتماعات موثقة.

هـ) جلنة الت�سهيالت:
دور اللجنة:
1 .1منح وتعديل وجتديد وهيكلة الت�سهيالت الإئتمانية التي تتجاوز �صالحيات اللجنة املنبثقة عن الإدارة التنفيذية (جلنة الإدارة للت�سهيالت) التي ير�أ�سها
مدير عام البنك  ،و�ضمن حدود يحددها لها جمل�س �إدارة البنك .ويخت�ص جمل�س الإدارة باتخاذ القرار مبا يزيد عن �صالحيات اللجنة.
�2 .2إتخاذ القرار املنا�سب ح�صرا بخ�صو�ص الت�سهيالت التي مت التو�صية باملوافقة عليها من قبل اللجنة املنبثقة عن الإدارة التنفيذية (جلنة الإدارة
للت�سهيالت).
3 .3للمجل�س تفوي�ض بع�ض �أو جميع �صالحيات هذه اللجنة يف تعديل �شروط �أو هيكلة الت�سهيالت للجنة الإدارة للت�سهيالت مع �ضرورة �إطالع جلنة جمل�س
الإدارة للت�سهيالت على ما مت اتخاذه من قرارات �ضمن هذه ال�صالحيات.
4 .4ال يدخل �ضمن �صالحيات هذه اللجنة ما يلي:
	•املوافقة على منح الت�سهيالت لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
	•�شطب الديون (�إعدام الديون).
5 .5رفع التقارير الدورية ملجل�س االدارة حول تفا�صيل الت�سهيالت التي مت املوافقة عليها من قبلها.
6 .6تعترب قرارات اللجنة �أ�صولية بح�ضور �أع�ضاء اللجنة لإجتماعاتها والت�صويت على قراراتها �شخ�صي ًا ،ويف حال تعذر احل�ضور ال�شخ�صي ميكن للع�ضو
�إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو �أو الهاتف وله احلق يف الت�صويت والتوقيع على حم�ضر االجتماع على �أن يتم توثيق ذلك ح�سب الأ�صول.
7 .7يتم تقييم نتائج �أعمال هذه اللجنة من قبل جمل�س �إدارة البنك.

ت�شكيل اللجنة ودورية ون�صاب اجتماعاتها:

تت�شكل اللجنة ويعني رئي�سها بقرار من جمل�س الإدارة وتت�ألف من خم�سة �أع�ضاء من املجل�س غري امل�ستقلني ويجـوز �أن يكون �أحد �أع�ضائها م�ستقال  -على �أن
ال يكون ع�ضوا يف جلنة التدقيق  -ويكون الن�صاب القانوين الجتماعات اللجنة بح�ضور �أربعة �أع�ضاء على الأقل وتتخذ قراراتها ب�أغلبية عدد �أع�ضائها بغ�ض
النظر عن عدد احلا�ضرين منهم  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س اللجنة.
يجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو ممثلني من الإدارة �أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور االجتماعات.
جتتمع اللجنة مرة كل ا�سبوع وحتتفظ مبحا�ضر اجتماعات موثقة.
يكون املدير العام هو �أمني �سر اللجنة.
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و) جلنة الإدارة واال�ستثمار :
دور اللجنة:

تتوىل اللجنة النظر فيما يلي و�إتخاذ القرار ب�ش�أنه:

�أوال  :يف جمال الإدارة:
	•طلبات امل�صاريف الإدارية ،وعقود امل�شرتيات ،والعطاءات ،والتوريدات ،والتربعات ،وعموما كافة االرتباطات والعقود التي تزيد عن ال�صالحيات املوكلة
للإدارة التنفيذية العليا واملحددة �ضمن نظام وجدول �صالحيات االرتباط وال�صرف املعتمدمن جمل�س الإدارة ،وتتخذ القرارات الإدارية واملالية ب�ش�أنها.
	•طلبات  /عرو�ض بيع العقارات اململوكة للبنك فيما يتجاوز ال�صالحيات املوكلة للإدارة التنفيذية العليا مبوجب جدول ال�صالحيات املعتمد.
	•�إعتماد ت�سعري العقارات اململوكة للبنك �سنويا �أو عندما يتطلب الأمر ذلك.

ثانيا  :يف جمال اال�ستثمار:
املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة لال�ستثمار مبوجب جدول ال�صالحيات املرفق يال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة فيما يتجاوز �صالحيتها وتتخذ
القرار ب�ش�أنها وي�شمل ذلك:
	•ا�ستثمارات البنك بالدينار الأردين يف �أدوات ال�سوق النقدي و�سوق ر�أ�س املال.
	•ا�ستثمارات البنك بالعمالت الأجنبية يف �أدوات ال�سوق النقدي و�سوق ر�أ�س املال ،وعمليات تداول العمالت.
ويخت�ص جمل�س الإدارة باتخاذ القرار مبا يزيد عن �صالحيات اللجنة يف �أي من البنود الواردة �أعاله ،وترفع اللجنة التقارير الدورية ملجل�س االدارة حول
تفا�صيل الطلبات والعمليات التي مت املوافقة عليها من قبلها.

ت�شكيل اللجنة ودورية ون�صاب اجتماعاتها:

	•تت�شكل اللجنة ويعني رئي�سها بقرار من جمل�س الإدارة وتت�ألف من خم�سة �أع�ضاء من املجل�س غري امل�ستقلني ويجوز �أن يكون �أحد �أع�ضائها م�ستقال  -على �أن
ال يكون ع�ضوا يف جلنة التدقيق  -ويكون الن�صاب القانوين الجتماعات اللجنة بح�ضور ثالثة �أع�ضاء على الأقل من بينهم رئي�س اللجنة.
	•تتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية عدد �أع�ضائها احلا�ضرين و�إذا ت�ساوى عدد الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س اللجنة .ويجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو
ممثلني من الإدارة �أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور االجتماعات.
	•جتتمع اللجنة مرة كل ا�سبوعني وعندما ت�ستدعي احلاجة وحتتفظ مبحا�ضر اجتماعات موثقة.
	•يكون املدير العام هو �أمني �سر اللجنة.

ز) جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات :
دور اللجنة:

تتوىل اللجنة املهام التالية وتكون مرجعيتها تعليمات حاكمية و�إدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها رقم ( )2016/65تاريخ 2016/10/25ال�صادرة عن
البنك املركزي الأردين و�أية تعديالت تطر�أ عليها:
.1

.2
.3
.4
.5
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1اعتماد الأهداف اال�سرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املنا�سبة مبا يف ذلك اللجان التوجيهية على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا
وعلى وجه اخل�صو�ص (اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات) ومبا ي�ضمن حتقيق وتلبية الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك وحتقيق �أف�ضل قيمة م�ضافة من
م�شاريع وا�ستثمارات موارد تكنولوجيا املعلومات ،وا�ستخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والت�أكد من مدى حتقق ذلك ،مثل ا�ستخدام نظام بطاقات
الأداء املتوازن لتكنولوجيا املعلومات ( )IT Balanced Scorecardsواحت�ساب معدل العائد على اال�ستثمار ( )Return On Investment) (ROIوقيا�س �أثر
امل�ساهمة يف زيادة الكفاءة املالية والت�شغيلية.
2اعتماد الإطار العام لإدارة و�ضبط ومراقبة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات يحاكي �أف�ضل املمار�سات الدولية املقبولة بهذا اخل�صو�ص وعلى وجه
التحديد ( ، )COBIT) (Control Objectives for Information and related Technologyيتوافق ويلبي حتقيق �أهداف ومتطلبات تعليماتنا من خالل
حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية ب�شكل م�ستدام ،وحتقيق م�صفوفة �أهداف املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة  ،ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات .
3اعتماد م�صفوفة الأهداف امل�ؤ�س�سية ،و �أهداف املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها واعتبار معطياتها حدً �أدنى ،وتو�صيف الأهداف الفرعية الالزمة
لتحقيقها.
4اعتماد م�صفوفة للم�س�ؤوليات ( )RACI Chartجتاه العمليات الرئي�سية حلاكمية تكنولوجيا املعلومات والعمليات الفرعية املنبثقة عنها من حيث :اجلهة
�أو اجلهات �أو ال�شخ�ص �أو الأطراف امل�س�ؤولة ب�شكل �أويل (، )Responsibleوتلك امل�س�ؤولة ب�شكل نهائي ( ، )Accountableوتلك امل�ست�شارة (،)Consulted
وتلك التي يتم �إطالعها ( )Informedجتاه كافة العمليات يف املرفق املذكور م�سرت�شدين مبعيار ( )Enabling Processes 5 COBITبهذا اخل�صو�ص .
5الت�أكد من وجود �إطار عام لإدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع الإطار العام الكلي لإدارة املخاطر يف البنك وبحيث ي�أخذ بعني االعتبار
ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات.
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6اعتماد موازنة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق والأهداف اال�سرتاتيجية للبنك.
7اال�شراف العام واالطالع على �سري عمليات وموارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات للت�أكد من كفايتها و م�ساهمتها الفاعلة يف حتقيق متطلبات و�أعمال
البنك.
8الإطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا املعلومات و�إتخاذ ما يلزم من �إجراءات ملعاجلة الإنحرافات.
9التو�صية للمجل�س باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح �أية �إنحرافات.

ت�شكيل اللجنة ودورية ون�صاب اجتماعاتها:

	•تت�شكل اللجنة ويعني رئي�سها بقرار من جمل�س الإدارة  ،ويحدد املجل�س �أهدافها ويفو�ضها ب�صالحيات من قبله ،وذلك وفق ميثاق يو�ضح ذلك.
	•تت�ألف اللجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س الإدارة ويف�ضل �أن ت�ضم يف ع�ضويتها �أ�شخا�ص من ذوي اخلربة �أو املعرفة اال�سرتاتيجية يف تكنولوجيا
املعلومات ،وللجنة اال�ستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بخرباء خارجيني وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س بغر�ض تعوي�ض النق�ص بهذا املجال من جهة
ولتعزيز الر�أي املو�ضوعي من جهة �أخرى ،وللجنة دعوة �أي من �إداريي البنك حل�ضور اجتماعاتها لال�ستعانة بر�أيهم مبن فيهم املعنيني يف التدقيق الداخلي
و �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا (مثل مدير تكنولوجيا املعلومات) �أو املعنيني يف التدقيق اخلارجي.
	•تنتخب اللجنة �أحد �أع�ضائها ليكون ع�ضوا مراقبا يف جلنة الإدارة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات.
	•تقوم اللجنة برفع تقارير دورية للمجل�س ،علما ب�أن تفوي�ض املجل�س �صالحيات للجنة ال يعفيه ككل من حتمل م�س�ؤولياته بهذا اخل�صو�ص.
	•جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل �أو كلما دعت احلاجة لذلك �أو بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة �أو على طلب �إثنني من
�أع�ضائها ،وتقدم تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة  ،ويكون �إجتماعها قانونيا بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء ،وحتتفظ مبحا�ضر اجتماعات موثقة,

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.
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.
وت�ستند 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
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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 Testingتتم وفق منهجية معتمدة من جمل�س �إدارة البنك ،والت�أكد من دقة الإجراءات املتبعة
لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال (. )ICAAP
وترفع ادارة التدقيق الداخلي تقاريرها للجنة التدقيق مبجل�س الإدارة وللمدير العام ب�شكل متزامن.
�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 للخاطر .وذلك وفقا لأف�ضل املعايري العاملية .وترفع تقاريرها اىل جلنة املخاطر واالمتثال مبجل�س الإدارة،
وتكون مهام دائرة �إدارة املخاطر كما يلي كحد �أدنى:
1 .1مراجعة �إطار �إدارة املخاطر ( )Risk Management Frameworkيف البنك قبل �إعتماده من املجل�س.
2 .2تنفيذ �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات عمل لإدارة كافة �أنواع املخاطر.
3 .3تطوير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�ضبط كل نوع من �أنواع املخاطر.
4 .4رفع تقارير للمجل�س من خالل جلنة �إدارة املخاطر ون�سخة للإدارة التنفيذية العليا تت�ضمن معلومات عن منظومة املخاطر ( )Risk Profileالفعلية لكافة
�أن�شطة البنك باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقبولة ( ،)Risk Appetiteومتابعة معاجلة الإنحرافات ال�سلبية.
5 .5التحقق من تكامل �آليات قيا�س املخاطر مع �أنظمة املعلومات الإدارية امل�ستخدمة.
6 .6درا�سة وحتليل كافة �أنواع املخاطر التي يواجهها البنك.
7 .7تقدمي التو�صيات للجنة �إدارة املخاطر عن تعر�ضات البنك للمخاطر وت�سجيل حاالت الإ�ستثناءات من �سيا�سة �إدارة املخاطر.
8 .8توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك ،لإ�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح.
�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.
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.
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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 �آية 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.
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.
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�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 الإجراءات على الت�أكد من ت�أمني البنك احلماية املطلوبة له�ؤالء املوظفني لطم�أنتهم من عدم تع ّر�ضهم للتهديد �أو معاقبتهم
�صحة خماوفهم.
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 الهينة 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.
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:
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 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 جلاناملجل�س وتاريخ التعيني يف املجل�س� ،أي ع�ضويات يف جمال�س �إدارة �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل املكاف�آت والرواتب التي ح�صل عليها ،و�أية قرو�ض ممنوحة له
من البنك و�أي عمليات بني البنك والع�ضو �أو �شركاته �أو الأطراف ذوي ال�صلة به.
 ملخ�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�شريعاتال�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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الفروع العاملة

(ATM) (ITM) ∫ƒe ‹óÑ©dG ´ôa

(ATM) ∫Gõf »M ´ôa

5629416 ¢ùcÉa , 5629415 ∞JÉg

4383905 ¢ùcÉa , 4383906 ∞JÉg

¿ÉªY á≤£æe ´hôa

(ATM) áaô°ûŸG Iôî°üdG ´QÉ°T ´ôa

(ATM) ∫ƒe áµe ´ôa

(ATM) »°ù«FôdG ´ôØdG

4386830 ¢ùcÉa ,4386827 ∞JÉg

5517836 ¢ùcÉa , 5517967 ∞JÉg

5694105 ¢ùcÉa , 5629400 ∞JÉg

(ATM) ∫ƒe ¿É°ùM ƒHCG ´ôa

(ATM) á«HGôdG ´ôa

(ATM) ‹óÑ©dG ´ôa

4164590 ¢ùcÉa , 4164585 ∞JÉg

5511479 ¢ùcÉa , 5510839 ∞JÉg

5662374 ¢ùcÉa , 5653491 ∞JÉg

§°SƒdG á≤£æe ´hôa

(ATM) Ú∏HÉ≤ŸG ´ôa

(ATM) ¿ÉªY πÑL ´ôa

4203715 ¢ùcÉa , 4203723 ∞JÉg

4611391 ¢ùcÉa , 4641317 ∞JÉg

(ATM) á©≤ÑdG ´ôa

(ATM) ΩÉª◊G êôe ´ôa

(ATM) äGóMƒdG ´ôa

5716832 ¢ùcÉa , 5731053 ∞JÉg

4750220 ¢ùcÉa , 4777174 ∞JÉg

(ATM) (ITM) ∫ƒe »à«°S ´ôa

(ATM) …QÉéàdG õcôŸG ´ôa

5825426 ¢ùcÉa ,5824318 ∞JÉg

4611381 ¢ùcÉa , 4624312 ∞JÉg

(ATM) Iô≤°U …OGh ´ôa

(ATM) »∏©dG ´ÓJ ´ôa

5679146 ¢ùcÉa ,5679241 ∞JÉg

5518451 ¢ùcÉa , 5532168 ∞JÉg

(ATM) ¥ƒHGO ´ôa

(ATM) Ú°ù◊G πÑL ´ôa

5521337 ¢ùcÉa , 5412312 ∞JÉg

5658663 ¢ùcÉa , 5658664 ∞JÉg

(ATM) á«°VÉjôdG áæjóŸG ´ôa

(ATM) Góæ∏Y ƒHCG ´ôa

5162358 ¢ùcÉa , 5162165 ∞JÉg

4161841 ¢ùcÉa , 4162756 ∞JÉg

(ATM) Gó∏N ´ôa

(ATM) ∑ƒeÒdG ´ôa

5370925 ¢ùcÉa , 5370835 ∞JÉg

4750230 ¢ùcÉa , 4779102 ∞JÉg

(ATM) áµe ´QÉ°T ´ôa

(ATM) Ò°ùdG …OGh ´ôa

4726101 ¢ùcÉa , 4725090 ∞JÉg

(ATM) ÉHOCÉe ´ôa
05/3253569 ¢ùcÉa , 05/3253568 ∞JÉg

(ATM) â«ŸG ôëÑdG/ ∫ƒe IQÉª°S ´ôa
05/3561244 ¢ùcÉa , 05/3561242 ∞JÉg

(ATM) á«∏gC’G ¿ÉªY á©eÉL ´ôa
05/3500048 ¢ùcÉa , 05/3500029 ∞JÉg

(ATM) §∏°ùdG ´ôa
05/3558994 ¢ùcÉa , 05/3558995 ∞JÉg

∫Éª°ûdG á≤£æe ´hôa

5532152 ¢ùcÉa , 5532156 ∞JÉg

5810102 ¢ùcÉa , 5858864 ∞JÉg

(ATM) óHQEG ´ôa

(ATM) ≥fhôdG ´ôa

(ATM) á¡«Ñ÷G ´ôa

02/7247880 ¢ùcÉa , 02/7243665 ∞JÉg

5850327 ¢ùcÉa , 5850392 ∞JÉg

5346761 ¢ùcÉa , 5346763 ∞JÉg

(ATM) ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa

(ATM) »Hƒæ÷G í∏jƒ°U ´ôa

(ATM) √ôªY ´ôa

02/7248498 ¢ùcÉa , 02/7248496 ∞JÉg

5356830 ¢ùcÉa , 5356259 ∞JÉg

5516561 ¢ùcÉa , 5535292 ∞JÉg

(ATM) ∑ƒeÒdG á©eÉL ´ôa

(ATM) ∫ƒe ÉjÒdÉL ´ôa

(ATM) (ITM) ¿hóÑY ´ôa

02/7255315 ¢ùcÉa ,02/7256065 ∞JÉg

064017872 ¢ùcÉa , 064017870 ∞JÉg

5924194 ¢ùcÉa , 5924195 ∞JÉg

(ATM) ø°ü◊G ´ôa

(ATM) øjR ´ôa

(ATM) Ò°üf ƒHCG ´ôa

02/7022198 ¢ùcÉa ,02/7020208 ∞JÉg

5810927 ¢ùcÉa , 5810734 ∞JÉg

5235226 ¢ùcÉa , 5235223 ∞JÉg

(ATM) ¥ôØŸG ´ôa

ˆG óÑY ∂∏ŸG õcôe ´ôa

(ATM) ÉcQÉe ´ôa

02/6235902 ¢ùcÉa , 02/6235901 ∞JÉg

4626995 ¢ùcÉa , 4626990 ∞JÉg

4889530 ¢ùcÉa , 4889531 ∞JÉg

(ATM) ¢TôL ´ôa

(ATM) GÎÑdG á©eÉL ´ôa

(ATM) ¿hó∏N øHG ´ôa

02/6340921 ¢ùcÉa , 02 /6340914 ∞JÉg

5713079 ¢ùcÉa , 5711283 ∞JÉg

4613901 ¢ùcÉa , 4613902 ∞JÉg

Üƒæ÷G á≤£æe ´hôa

(ATM) QÉÑZ ôjO ´ôa

(ATM) ÊÉ°ù«ª°ûdG ´ôa

5853705 ¢ùcÉa , 5853854 ∞JÉg

5685358 ¢ùcÉa , 5685403 ∞JÉg

(ATM) áÑ≤©dG ´ôa

(ATM) πjÉà°S ∞j’ êÉJ ´ôa

QÉ°†ÿG ¥ƒ°S ´ôa

5936903 ¢ùcÉa , 5936901 ∞JÉg

4127593 ¢ùcÉa , 4127588 ∞JÉg

(ATM) ¿GôgR ´ôa

(ATM) IQƒæŸG áæjóŸG ´ôa

03/2016188 ¢ùcÉa , 03/2015190 ∞JÉg

(ATM) ∑ôµdG ´ôa
03/2396002 ¢ùcÉa , 03/2396102 ∞JÉg

4612110 ¢ùcÉa , 4611838 ∞JÉg

5533560 ¢ùcÉa , 5533561 ∞JÉg

(ATMp) ‹Éª°ûdG »ª°TÉ¡dG ´ôa

(ATM) á«Øjƒ°üdG ´ôa

5052460 ¢ùcÉa , 5051845 ∞JÉg

5851931 ¢ùcÉa , 5851028 ∞JÉg

AÉbQõdG á≤£æe ´hôa

ÉHOCÉe / QƒaQÉc •
óHQEG / Îæ°S »à«°S •
¿hóÑY / »MhQ á«dó«°U •

(ATM) AÉbQõdG ´ôa

Gó∏N / »MhQ á«dó«°U •

05/3998677 ¢ùcÉa , 05/3997088 ∞JÉg

GRÓH ¿hGôc ¥óæa •

(ATM) áØ«°UôdG ´ôa

â«ŸG ôëÑdG / GRÓH ¿hGôc ¥óæa •

05/3744152 ¢ùcÉa ,05/3744151 ∞JÉg

â«ŸG ôëÑdG / ¿ƒà∏«g ¥óæa •

Iô◊G á≤£æŸG ´ôa

‹óÑ©dG OQÉØ«dƒH •

05/3826195 ¢ùcÉa , 05/3826196 ∞JÉg

Ωƒ«æ«∏«ŸG ¥óæa •

(ATM) Iójó÷G AÉbQõdG ´ôa

»°ùæéjôdG ¥óæa •

05/3864557 ¢ùcÉa , 05/3864556 ∞JÉg

âfƒeÒa ¥óæa •

(ATM) ∫ÓW øH Ú°ùM ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa

¿G …Gó«dƒ¡dG ¥óæa •

05/3938503 ¢ùcÉa , 05/3938470 ∞JÉg

áÑ≤©dG / »µ°ùæÑªc ¥óæa •

(ATM) ∫Gƒ÷G ´ôØdG

IóÑjƒ∏dG πÑL •

0790524103 ¢ùcÉa , 0791995682 ∞JÉg

ƒÑæjôdG ´QÉ°T •

¿OQC’G êQÉN ´hôØdG

∫ÉªYÓd Ú°ùM ∂∏ŸG ™ª› •
∫Ó≤à°S’G ≈Ø°ûà°ùe •
π≤æàe ‹BG ±Gô°U RÉ¡L •

(ATM) ˆG ΩGQ ´ôah á«ª«∏bE’G IQGOE’G

AÉbQõdG /Ò°UÉæŸG äÉbhôfi á£fi •

+970 2 2406443 ¢ùcÉa , +970 2 2406447 ∞JÉg

¿ÉªY πÑL / ájô°üÑdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd •

(ATM) ¢ù∏HÉf ´ôa

á¡«ÑL / ájô°üÑdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd •

+97092 377181 ¢ùcÉa ,+97092 376413 ∞JÉg

(ATM) ÚæL ´ôa

»∏YÉØàdG ‹B’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG ™bGƒe
¿OQC’G – (ITM)

+97042437535 ¢ùcÉa ,+97042437533 ∞JÉg

(ATM) º◊ â«H ´ôa
+97022747472 ¢ùcÉa ,+97022 747272 ∞JÉg

‹óÑ©dG OQÉØ«dƒH •

¢UÈb ´ôa

óHQEG / Îæ°S »à«°S óHQEG •

+357 25 582339 ¢ùcÉa , +357 25 875555 ∞JÉg

Ú£°ù∏a – ‹B’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG ™bGƒe

¿OQC’G - ‹B’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG ™bGƒe

¢ù∏HÉf / Éjó«aQ •

(IQÉ«°ùdG ∫ÓN øe) áeÉ©dG IQGOE’G •
ÊÉ°ù«ª°ûdG / …ƒØ«°ùdG •
ÚeCÉà∏d »Hô©dG ¥ô°ûdG ácô°T •
¥ƒ°ùà∏d ƒeRƒc •
á«Øjƒ°üdG / ∫ƒe ácÈdG •
∫ƒe ƒ«æ«aCG •
∫ƒe hÎæ°S •

¿OQC’G ١١١٩١ ¿ÉªY (٩٧٧٦) : ójôH ¥hóæ°U
(٩٦٢ ٦) ٥٦٩٥٦٠٤ : ¢ùcÉa - (٩٦٢ ٦) ٥٦٢٩٤٠٠ : ∞JÉg
SWIFT: JKBAJOAM - E-mail:info@jkbank.com.jo - http://www.jkb.com

∫ƒe QGƒgC’G •
IQƒæŸG áæjóŸG / QƒaQÉc •
Ò°üf ƒHCG / QƒaQÉc •
∫ƒe QÉàîŸG / QƒaQÉc •
ágõædG / QƒaQÉc •

�شـركــة �إجــارة لـلـتـمـويــل الـتـ�أجـيــري

شركة مملوكة

ال�شركة الإدارية املتخ�ص�صة لال�ستثمار واال�ست�شارات املالية(�سند كابيتال)

شركة مملوكة

شركة تابعة

شركة فيزا العالـمية

شركة ماستركارد العاملية

�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع

وكيل رئي�سي
وي�سرتن يونيون
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