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اﻧﺴﺠﺎﻣ ًﺎ ﻣﻊ ﺷﻌﺎره اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ " أﻛﺜـــﺮ ﻣﻦ ﺑﻨــﻚ "،
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺗﻐﻨﻴﻪ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.
وﻗﺪ ارﺗﺄت إدارة اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻋﻦ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻛﻨﻮز اردن اﻟﺒﺘﺮا ،وﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﻛﻠﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺘﺮا
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إدارة وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ،أن
ﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻮردﻳﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺧﻼل
ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﺑﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

Mario Santana 2006

اﻟﺒﺘﺮا ...ﻛﻨﺰ اردن
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺘﺮا دون أدﻧﻰ ﺷﻚ ﺟﻮﻫﺮة ﺗﺎج اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﺛﺮﻳﺔ
واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اردن .وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺒﺘﺮا ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻮدﻳﺎن
ﺟﻨﻮب اردن ،وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺪم اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮرة
ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻤﺎﺋﻞ إﻟﻰ ا½ﺣﻤﺮار ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ
إﺳﻤﻬﺎ "اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻮردﻳﺔ" .وﻗﺪ أﺳﺮت اﻟﺒﺘﺮا ﺧﻴﺎل اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻔﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎء ا¿ﺛﺎر .إن اﻟﻮان
اﻟﻤﺒﻬﺮة ﻟﻮدﻳﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﻔﻮرة ﻳﺪوﻳ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ
واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺨﻼﺑﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ،ﻗﺪ
ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺰﻳﺠ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻧﺒﺎط
)ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻴﻼدي
اﻟﺜﺎﻧﻲ( ،إﻻ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ًا ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻀﺎرة ادوﻣﻴﺔ،
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ وا½ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎ½ﺿﺎﻓﺔ ﻃﺒﻌ ًﺎ إﻟﻰ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ.

اﻟـﺘـــﺮاث واﻟـﻬـﻮﻳـــــﺔ :

ﺣـﻤـﺎﻳـــﺔ اﻟـﻤـﺎﺿــﻲ
وﺗـﻤـﻜـﻴـــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
ﺗﺘﻘﺪم أﺳﺮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا
ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮاﻛﺘﻬﻢ ودﻋﻤﻬﻢ ﻟﺒﺮاﻣﺠﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﺛﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺘﺮا ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﺎم .٢٠١٤
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا وﻃﻮال
اﻟﺨﻤﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻼ ﻛﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮن ﺗﺮاث
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺘﺮا اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﺛﺮي واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ .ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﺒﻊ ﺷﻐﻔﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻫﻤﺎ إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﺜﺮواﺗﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وﻋﻈﻤﺘﻬﺎ ،واﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ اﻟﺠﺎزم ﺑﺄن
إدراﻛﻨﺎ ﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاث ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺣﻴﺎة اﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت .وﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻜﻤﻦ "اﻟﻬﻮﻳﺔ".
إن اﻟﺸﻌﻮب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺘﻮارث وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺛﻖ وﺗﻔﺴﺮ وﺗﻨﺸﺮ
ﺗﺮاﺛﻬﺎ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻛﺎ´ﺛﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﻟﻌﻤﺎرة وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻓﻜﺎر واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ،واﻟﻠﺬان
ﻳﺸﻜﻼن ﻣﻌ ًﺎ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﻌﺮف اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﺗﻨﻤﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ إﺣﺴﺎس ا»ﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻄﺮق ﺧﻼﻗﺔ
ﻣﺒﺪﻋﺔ .إن ﻟﻬﺬا ا»دراك أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﺘﻼﺣﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا ﻧﻬﺠﺎ ﺷﻤﻮﻟﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺘﺮا
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ودﻋﻢ اﻋﻤﺪة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ إدارة اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻫﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،اﻟﺰوار ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ .ﻫﺬا ﺑﺎ»ﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام وا»ﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ
واﻋﺮاف واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ دوﻟﻴ ًﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
ﺗﻘﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺘﺮا ﻛﻤﺜﺎل ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻲ اردن اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎ»ﺑﺪاع
وا»ﻧﺠﺎز ا»ﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻻﺗﺰال ﻫﺬه ا»ﻧﺠﺎزات ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﻬﺎم ﻟﻨﺎ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎت ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ وا»رﺗﻘﺎء ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ واﺛﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
وﻟﻬﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌ ًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث.
إن ﻣﻔﺘﺎح ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰ أﺳﺮة اﻟﺒﻨﻚ اردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺮؤﻳﺘﻨﺎ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اردﻧﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺈدارﺗﻪ وﻛﻮادره ﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎح وﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻘﺪم.

داﻧـــــﺎ ﻓـــــﺮاس
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا
إن اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮا واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ،دﻓﻊ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺤﻴﺔ
ﻣﻦ اردﻧﻴﻴﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف ﺑــ "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا" وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .١٩٨٩وﻗﺪ
وﺻﻔﺘﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪة أﻳﺴﺮ ﻋﻘﺮاوي ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  ،١٩٩٤ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب "اﻟﺮؤى
اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﺣﻴﺚ أدرﻛﻮا ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ
واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إدراج
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮة اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ازدﻳﺎد
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ" .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻤﺮ اﻟﺴﻴﻖ وﻫﻮ ﻣﻦ أول اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وأﻧﺠﺤﻬﺎ .وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ رﻋﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻻ ﻳﺰال ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ أردﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺗﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺆول Äدارة اﻟﺒﺘﺮا ،ﻣﻊ اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﻖ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )اﻟﻤﻠﻤﻮس وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس( ،اﺛﺮي
واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﺘﺮا واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ .إن
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮا ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ أﺳﺎس أي ﻋﻤﻞ أو ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻮم ﺑﻪ .إن
اﻟﻤﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻗﺪ

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﺠ ًﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎور
أﺣﺪﻫﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اردﻧﻴﻴﻦ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ وداﺋﺮة اÏﺛﺎر وﺳﻠﻄﺔ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﺘﺮا اﻟﺘﻨﻤﻮي
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،وﻟﺘﺎرﻳﺨﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ٢٩
ﻣﺸﺮوﻋ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺘﺮا واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺤﺎور أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮا ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻀﻤﻨﺖ دراﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺠﺎرﻓﺔ ﺳﻮاء ﻟﻠﺰوار أو
ﻟﻶﺛﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻧﺒﺎط ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻬﺮة
ﺑﺮﻋﻮا ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم إدارة ﻓﻌﺎل Äﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻴﺎه ﻏﺮاض
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ ،اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺰﻳﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺮﻋﻮا
ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺼﺎد اﻟﻤﺎﺋﻲ ،ﻓﺤﻔﺮوا اﻟﺨﺰاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺨﺮ
ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎه اﻟﺴﻴﻮل وأﻗﺎﻣﻮا اﻟﺴﺪود واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺘﻌﺪدة،
إﻻ أن ﻗﺮوﻧ ًﺎ ﻣﻦ اÄﻫﻤﺎل واﻟﺘﻌﺮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ وإﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻞ واﻟﺨﺮاب .ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻮام  ٢٠٠١-١٩٩٦ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﻤﺮاﺣﻞ Äﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻤﺮ اﻟﺴﻴﻖ ﺑﻬﺪف ﺗﺠﺪﻳﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ
وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ إﻧﺤﺪار ﻣﻤﺮ اﻟﺴﻴﻖ اﺻﻠﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  ٤٠٫٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎم واﻧﻘﺎض وإﻋﺎدة
وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ،
ﺑﺎÄﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ أرﺑﻌﺔ ﺳﺪود إﺿﺎﻓﻴﺔ.

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

وﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺠﺎرﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ اﻟﺮﻛﺎم اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻴﻖ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪة ﺳﻨﻮات ،واﻟﺬي
أﻋﺎق اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ،
ﺑﺎÄﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح ﺳﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﺪود ﻓﻲ وادي
اﻟﺠﺮة .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺠﺎرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﻟﻜﻦ وﻣﻨﺬ
أن ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة واﺣﺪة.

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

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

وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺟﻮد داﺋﻢ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺘﺮا ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﻜﻮن
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﻢ وﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ .وﺗﺨﻄﻂ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻜﺒﺎر
واﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﺣـﻤـﺎﻳــــــﺔ اﻟـﺒـﺘـــــﺮا
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺘﺮا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺷﻬﺮة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﺠﺘﺬب ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻤﻠﻴﻮن زاﺋﺮ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ ،أي أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أي ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎﺣﻲ آﺧﺮ ﻓﻲ اردن .إن اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
اﻟﺒﺎرز ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎم  ،١٩٨٥ﺟﺎء ﻛﻨﻌﻤﺔ
وﻧﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .ﻧﻌﻤﺔ ن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺤﻔﺰاً رﺋﻴﺴﻴ ًﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وراﻓﺪاً ﻗﻮﻳ ًﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اردن ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ازداد ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح،
ازداد دﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وا°زدﻫﺎر .إﻻ أن اﻟﺒﺘﺮا وﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اردن ﺟﺬﺑ ًﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎح ،ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ
أﻗﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ،ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ اﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺳﻬﻠﺔ ا°ﻳﺬاء ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻬﺎ ،واﻟﻀﺮر اﻟﺬي
ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺎرف ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺂﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻟﻤﺎء واﻟﺮﻳﺎح اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻫﻤﺎ
ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﺂﻛﻞ آﺛﺎرﻫﺎ ﻃﻮال اﻟﻔﻲ ﺳﻨﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﻮاء ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ واﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺒﺘﺮا
ﺳﺘﻮاﺟﻪ أﺿﺮاراً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﻬﺎ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
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م ّثل عام  2014بداية رحلة العودة لالقت�صاد العاملي ،وبدا وك�أنه يطوي ال�سنوات
ال�سبع العجاف التي عا�شها العامل منذ عام  2008حيث مل ي�شهد �أي �أزمات
حادة على غرار ما حدث يف ال�سنوات ال�سابقة� ،إ ّال �أنه ال ميكن اعتباره عام ًا
ي�شف متام ًا من تبعات الأزمة االقت�صادية واملالية
�أف�ضل .فاالقت�صاد العاملي مل َ
وال يزال ،با�ستثناء الواليات املتحدة وبريطانيا ،حتت �ضغط تباط�ؤ النمو الذي
�أ�صاب معظم الدول الأوروبية ،مما دفع البنك املركزي الأوروبي م�ؤخر ًا �إىل
�إطالق (برنامج التي�سري الكمي) على غرار ما قامت به الواليات املتحدة يف عام
 2009باعتباره احلل الأف�ضل لتحفيز االقت�صاد واملحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار
وخف�ض كلفة االقرتا�ض .كما �أن االنخفا�ض املفاجئ لأ�سعار النفط يف الن�صف
الثاين من العام ع ّر�ض اقت�صادات الدول املنتجة مل�شاكل جديدة يف ظل موا�صلة
زيادة الإنتاج مع �ضعف منو الطلب مما �أ ّثر على برامج النمو.
وتدل جممل امل�ؤ�شرات و�سل�سلة التوقعات �أن االقت�صاد العاملي ال زال بحاجة
لفرتة �أطول للتعايف� ،إذ يوا�صل �صندوق النقد الدويل تعديل توقعاته باجتاه
�سلبي لدول ( )BRICSواليابان وبع�ض بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط فيما ا�ستثنى
الواليات املتحدة بعد �أن حقق اقت�صادها التوقعات� .أما دول الإحتاد الأوروبي
فلم يكفها ما تعانيه من و�ضع اقت�صادي �سيء لتجد نف�سها حتت �ضغوط الأزمة
الأوكرانية ،وزادها ارتباك ًا �إ�شارات التمرد على �شروط الدائنني التي �أطلقتها
احلكومة اليونانية اجلديدة الأمر الذي يهدد ا�ستقرار منطقة اليورو برمتها.
حملي ًا� ،أظهر الإقت�صاد الأردين خالل عام  2014قدر ًا من التح�سن يف معظم
م�ؤ�شراته ،بالرغم من الظروف التي �سادت يف املنطقة وانعكا�ساتها ال�سلبية على
االقت�صاد .فقد ا�ستقر معدل النمو االقت�صادي مع حت�سن طفيف و�سجل %3.1
وانخف�ض العجز يف املوازنة العامة بن�سبة تقارب  %20نتيجة ارتفاع الإيرادات
املحلية واملنح اخلارجية ،كما توا�صل انخفا�ض العجز يف احل�ساب اجلاري
مليزان املدفوعات لل�سنة الثالثة على التوايل ،وحافظ �سعر �صرف الدينار مقابل
الدوالر الأمريكي على م�ستواه ،كما �سجل امل�ؤ�شر القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم يف
بور�صة عمان ارتفاع ًا متوا�ضع ًا بن�سبة  %5تقريب ًا .ومع موا�صلة عملية الإ�صالح
االقت�صادي التدريجي وفق الربنامج الوطني للإ�صالح االقت�صادي الذي يراجع
�صندوق النقد الدويل �أداءه ب�شكل دوري ،حت�سن منظور االقت�صاد الأردين يف
نظر وكاالت الت�صنيف الدولية من �سلبي �إىل م�ستقر وهو ما ي�ساعد يف تخفي�ض
كلفة االقرتا�ض الداخلي واخلارجي� ،إ�ضافة �إىل حت�سني �صورة االقت�صاد الأردين
�أمام امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات الدولية.
يف اجلانب الآخر من ال�صورة ف�إن االقت�صاد املحلي واملالية العامة لي�سا بحالة
جيدة عموم ًا ،فقد زادت املديونية ال�صافية بحوايل  1.5مليار دينار لتتجاوز
ن�سـبة  %80من الناجت املحلي الإجمايل مع تزايد ن�سبة املديونية بالعملة الأجنبية،
وظل معدل الفقـر والبطالة يراوح يف مكانه .وفيما عدا حترير �أ�سعار املحروقات،
مل يحدث تقدم ملمو�س يف جمال �إ�صالح �سيا�سة الدعم ال�شامل والإنفاق على

�شبكة الأمان االجتماعي والذي ي�شكل عبئ ًا ثقي ًال على املوازنة العامة� ،إ�ضافة
�إىل �أن ح�صة كبرية من احتياطيات البنك املركزي تت�شكل من �سندات ب�ضمان
احلكومة الأمريكية وقرو�ض دولية ومنح خارجية .وبالن�سبة النخفا�ض �أ�سعار
النفط فهو ي�ساعد يف تخفيف عجز املوازنة والت�ضخم قلي ًال ،ويف تخفي�ض
نفقات توليد الكهرباء وتخفي�ض خ�سائر �شركة الكهرباء الوطنية .ولكن مع هذا
االنخفا�ض فهناك زيادة يف الإنفاق معظمه يف بند النفقات اجلارية.
ومع �أن قانون املوازنة العامة ل�سنة  2015ت�ضمن م�ؤ�شرات مالية تعرب عن جناح
احلكومة بتنفيذ بع�ض جوانب برنامج الإ�صالح االقت�صادي واتخاذ الإجراءات
الهادفة لإعادة املالية العامة �إىل م�سارها ال�صحيح� ،إال �أن كلفة هذا النجاح
كانت زيادة ال�ضرائب والر�سوم ورفع �أ�سعار الكهرباء بهدف زيادة الإيرادات
مما �شكل عبئ ًا على املواطنني وعلى القطاعات االقت�صادية مع غياب �سيا�سة
وا�ضحة لتحفيز الن�شاط االقت�صادي وت�شجيع اال�ستثمار .وبر�أينا� ،إن الإ�صالح
االقت�صادي ال�شامل ال يتحقق بانتهاء الربنامج احلايل وال بغريه و�إمنا يتحقق
بربنامج �إ�صالح وطني يعتمد الت�شاركية بني جميع �أطراف الإنتاج يف القطاعني
العام واخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين وي�سعى لإحداث تغيريات هيكلية
مبنظور م�ستقبلي وتتم على مراحل تراعي حالة االقت�صاد والظروف ال�سائدة
حملي ًا ويف املنطقة.
على �صعيد �أداء البنك و�أعماله خالل عام  ،2014فقد توا�صلت جهودنا وتركزت
اهتماماتنا على حت�سني جودة املحفظة الإئتمانية وترتيب وهيكلة بع�ض القرو�ض
الكبرية التي كانت ت�ضغط على املركز املايل للبنك وت�ستدعي حتويل ح�صة من
�أرباحنا ل�صالح املخ�ص�صات .وي�أتي على ر�أ�س هذه القرو�ض تلك املمنوحة
لل�شركة الأردنية للتعمري وعدد من �شركاتها التابعة .حيث كنا قد تر ّوينا وعملنا
جهدنا لإيجاد احللول املنا�سبة لتمكني ال�شركة من موا�صلة ن�شاطها� ،إال �أن �أمور
ال�شركة �ساءت ووجدنا �أن الأفق م�سدود فقمنا ،وب�شكل ودي ،بتملك فلل وقطع
�أرا�ضي مرهونة بقيمتها العادلة لت�سوية مديونية �شركة التعمري .ويعمل البنك
حالي ًا على تطوير الفلل وبيعها وعمليات الت�سويق داخل الأردن وخارجه تتم على
قدم و�ساق ومت بيع عدد من تلك الفلل .ون�شعر �أنه �إذا طر أ� حت�سن يف الأو�ضاع
املحلية والظروف االقت�صادية ف�إن ذلك �سي�ساعد يف ت�سريع بيع هذه الفلل .ويف
هذا ال�صدد ،ف�إننا ال نزال عند قناعتنا ب�أهمية م�شروع الأندل�سية و�أنه ميثل
�إ�ضافة نوعية وعالمة م�شرقة على طريق النه�ضة العمرانية يف بلدنا.
كما تعاملنا خالل العام مع عدد �آخر من القرو�ض غري املنتظمة وتو�صلنا �إىل
ترتيبات مع املقرت�ضني هدفها املحافظة على ا�ستمرارية م�شاريعهم ويف نف�س
الوقت تعزيز ال�ضمانات وحماية حقوق البنك.
وعلى �صعيد م�شاريع تطوير البنية الداخلية ورفع كفاءة �إدارة �أعمال البنك ،فقد
مت �إجناز وت�شغيل النظام البنكي اجلديد ( )BANKSبداية �شهر حزيران ،و�سارت
عملية االنتقال من النظام القدمي �إىل النظام اجلديد بكل �سال�سة ودون �أية
معوقات مع توفري �إ�ضافات وحت�سينات ملمو�سة �سواء جلهة اال�ستخدام الداخلي
للنظام �أو جلهة تعامالت العمالء .والعمل جار على تطبيق النظام اجلديد يف
فروع فل�سطني ويف فرع قرب�ص ،ليرتافق ذلك مع �إجناز خطة التو�سع يف فل�سطني
وافتتاح فرعي بيت حلم وجنني� ،إ�ضافة �إىل عملية تطوير خدمات فرع قرب�ص
وتنويع عملياته امل�صرفية مبا يلبي االحتياجات املتزايدة لعدد من عمالء البنك.

2 014

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

13

من ناحية �أخرى ،وبهدف تنفيذ تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك ال�صادرة
عن البنك املركزي الأردين بتاريخ  ،2014/9/30فقد مت اتخاذ كل الإجراءات
التنفيذية ل�ضمان العمل بالتعليمات �ضمن املهل املحددة ،ومن �أهم بنود هذه
التعليمات وجوب زيادة عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل ( )11ع�ضو ًا و�أن يكون
من بينهم �أربعة �أع�ضاء م�ستقلني ،و�سيعر�ض هذا الأمر على الهيئة العامة
للم�ساهمني لإقراره.
عملن�ا خلال ع�ام  2014عل�ى تعزي�ز التوا�ص�ل م�ع بن�ك برق�ان وبن�وك املجموع�ة،
وت�سير عملي�ات تن�س�يق الأعم�ال عل�ى م�س�توى العملي�ات البنكي�ة واخلط�ط
اال�ستراتيجية و�إدارة املخاط�ر عل�ى �أف�ض�ل �ص�ورة ،ونتاب�ع باهتم�ام فر��ص
اال�س�تفادة م�ن جم�االت العم�ل الت�ي يوفره�ا تو�س�ع ن�ش�اطات بن�وك املجموع�ة يف
الإقلي�م وخارج�ه .وال ب�د هن�ا م�ن الإ�ش�ادة مب�س�توى التع�اون ال�س�ائد بين �أع�ض�اء
املجموعة على كافة امل�ستويات والتقدير اخلا�ص الذي يحظى به البنك مل�ساهماته
ودوره يف تنمي�ة �أعم�ال املجموع�ة وحتقي�ق �أهدافه�ا.
على �صعيد النتائج املالية� ،أظهرت بيانات املركز املايل للبنك لل�سنة املنتهية
يف � 2014/12/31إرتفاع �إجمايل موجودات البنك يف نهاية العام �إىل 2609.7
مليون دينار مقابل  2552.5مليون يف عام  2013بنمو قدره  ،%2.24حيث
بلغت الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة بال�صايف  1306.3مليون دينار .يف جانب
املطلوبات� ،سجلت ودائع العمالء والت�أمينات النقدية منو ًا جيدا وبلغت 1752.5
مليون دينار يف نهاية العام .وقد بلغ ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة  62.9مليون دينار
فيما بلغ الربح العائد مل�ساهمي البنك بعد ال�ضريبة واملخ�ص�صات  46.5مليون
دينار� .أما جمموع حقوق امللكية فقد ارتفع بن�سبة  %6.75وبلغ  437مليون دينار.
وقد حافظت معدالت العوائد وم�ؤ�شرات الأداء على م�ستوياتها املرتفعة �ضمن
الن�سب املعيارية الدولية.
وكمح�صلة لل�سيا�سات احل�صيفة التي يعتمدها البنك يف �إدارة املوجودات
واملطلوبات وموا�صلة الأداء املايل املتوازن ،ارتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال بنهاية
عام  2014لتبلغ  %16.68مقارنة مع ن�سبة  %16.43بنهاية العام  .2013وت�ؤكد
هذه الن�سبة املتانة املالية للبنك باعتباره ( ،)Well Capitalizedوقدرته على
التوا�ؤم مع التعليمات املتوقع �أن ي�صدرها البنك املركزي الأردين خالل عام
 2015بخ�صو�ص بازل  .3وت�شري نتائج االختبارات ال�ضاغطة وعملية التقييم
الداخلي لر�أ�س املال التي يجريها البنك ب�شكل دوري �إىل قوة القاعدة الر�أ�سمالية
للبنك وقدرته على امت�صا�ص �أية خ�سائر حمتملة وحتمل �آثار معظم �سيناريوهات
الأو�ضاع ال�ضاغطة ،ومواجهة املخاطر االئتمانية وال�سوقية والت�شغيلية واملخاطر
الأخرى التي قد يتعر�ض لها مع �إمكانية ا�ستمرار النمو يف موجودات البنك مبا
يحقق الأهداف املو�ضوعة.

�آفاق 2015
من املتوقع �أن ي�ستمر مناخ عدم اليقني الذي تعمل يف ظله قيادات القطاع
اخلا�ص ،وذلك بالنظر لكرثة و�سرعة املتغريات الإقليمية التي ي�صعب التنب�ؤ
بنتائجها يف جمال تطورات الأو�ضاع يف املنطقة املفتوحة على جميع االحتماالت.
فحتى هذه اللحظة ،ال يوجد ما ي�شري �إىل �أي تقدم �أو حت�سن يف ال�صورة العامة،
وال نرى �أي حمفزات مالية �أو ا�ستثمارية ،وال جند ما ي�شجع امل�ستثمرين للقدوم
للأردن �أو قيام م�ستثمرين حمليني بتفعيل االقت�صاد ،وعلينا �أن نكون حذرين
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وواعني للم�ستقبل وكيفية الت�صرف خا�صة يف حال حدوث تطورات �إقليمية �سلبية
�أكرث مما �سيدفع امل�ستثمرين ملزيد من التحوط وجتنب اال�ستثمار يف املنطقة.
�إننا و�إذ نعول وب�شدة على عنا�صر القوة يف الدولة التي تدعو �إىل اطمئنان القطاع
اخلا�ص و�أهمها توفر �إدارة قادرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية،
وتبني برنامج �إ�صالح اقت�صادي ،والتمتع بحالة من اال�ستقرار والأمن ،ومرونة
النظام ال�سيا�سي ،وال�صورة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن بقيادة جاللة امللك
يف نظر العامل� ،إال �أننا ال نقلل من �أثر جوانب ال�ضعف املزمنة والتي تدور حول
�صغر حجم ال�سوق املحلي ،وا�ستمرار عجز املوازنة العامة واعتمادها الزائد
على امل�ساعدات واملنح اخلارجية ،وتدين معدل االكتفاء الذاتي ،و�شدة الت�أثر
بالعوامل والظروف اخلارجية التي ال تخ�ضع لل�سيطرة ،واالختالالت التي يعاين
منها �سـوق العمل ،وارتفاع ن�سبة البطالة والفقر ،وقلة املوارد الطبيعية وخا�صة
فيما يتعلق باملياه والبرتول والغاز.
و�أخذا بعنا�صر القوة وال�ضعف يف الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ف�إننا منيل �إىل
التفا�ؤل ولكن بحذر �شديد ،ا�ستعداد ًا للتعامل مع جميع ال�سيناريوهات املحتملة
وندعوا للتعامل بنظرة �شمولية كاملة لالقت�صاد بحيث يكون هناك دفع باجتاه
اال�ستفادة من الفر�ص ولي�س اجللو�س لتعداد ما �أهدر منها منذ بدء ما �سمي
حركات الربيع العربي �سواء ما تعلق باجلانب ال�سياحي وتقدمي الأردن كبديل
مل�صر و�سوريا ولبنان� ،أو يف جمال تن�شيط جتارة الرتانزيت �أو دعم ال�صناعات
الأردنية لتحل حمل ال�صناعات التي توقفت يف �سوريا .ويف ظل ا�ستمرار الأو�ضاع
الإقليمية على حالها دون وجود �أفق حللول منظورة ،ف�إن بع�ض الفر�ص ال زالت
قائمة ونحتاج للتعاطي معها �إىل �سيا�سات مدرو�سة وم�شاركة فاعلة من قبل
جميع الأطراف تتجاوز الإجراءات الروتينية واملعاجلة ال�سطحية نحو مبادرات
وحلول ا�ستثنائية لق�ضايا التنمية وم�ساعدة القطاعات الإقت�صادية على عبور
هذه املرحلة .ونح�سب �أن الر�سالة امللكية ال�سامية للحكومة واملت�ضمنة توجيهات
جاللته لإعداد الر�ؤية التنموية الع�شرية للأردن � ،2025إمنا ت�شكل خارطة طريق
مل�سار االقت�صاد الأردين ومفتاح التغيري الذي ي�سهم يف تعزيز منعة االقت�صاد
الوطني وحتقيق التنمية ال�شاملة.
يف اخلتام ،نقدم �أجزل ال�شكر و�أوفاه مل�ساهمينا ولعمالئنا الكرام لإخال�صهم
و�صادق تعاملهم ،كما نتوجه بوافر االمتنان واملودة ل�شركائنا الإ�سرتاتيجيني
�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة (كيبكو) وجمموعة بنك برقان الهتمامهم
الدائم مب�صالح البنك وبتعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية بيننا وبينهم ملا فيه
الإرتقاء ب�أداء املجموعة وامل�صلحة امل�شرتكة .وكل ال�شكر والثناء للبنك املركزي
الأردين ممث ًال مبعايل املحافظ ونائبيه وكافة �إدارات و�أجهزة البنك ملا يبذلونه
من جهود �صادقة وتعاون بنّاء ول�سعيهم املو�صول يف اجلهد الوطني العام وتعزيز
متانة اجلهاز امل�صريف .ونتقدم بوافر ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س هيئة الأوراق
املالية و�أع�ضاء الهيئة وجميع منت�سبيها ،لأدائهم وحر�صهم على تر�سيخ التعامل
وفق �أعلى معايري ال�شفافية والإف�صاح .وال يفوتني �أن �أتوجه بكل التقدير وبالغ
الثناء واملودة جلميع �إخواين و�أبنائي العاملني بالبنك وال�شركات التابعة ،من
م�س�ؤولني وموظفني على �أدائهم الرفيع ومثابرتهم ودورهم يف حتقيق جناح
البنك وموا�صلة تقدمه وازدهاره.

عب ــد الكريــم الكباريت ــي
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة حول احلاكمية امل�ؤ�س�سية و�إدارة املخاطر واالمتثال لعام 2014

�إطار احلاكمية امل�ؤ�س�سية
ي�ؤمن البنك الأردين الكويتي ب�أن وجود حاكمية م�ؤ�س�سية جيدة ي�ؤدي �إىل �إدارة جيدة للبنك ،وي�ساعد على حتقيق �أهداف البنك الإ�سرتاتيجية و�إدارة عمليات البنك
ب�شكل �آمن ،ي�ضمن حماية م�صالح املودعني ،وي�ؤكد امل�س�ؤولية الواجبة جتاه امل�ساهمني و�أ�صحاب العالقة الآخرين ،مع االلتزام التام بالت�شريعات وتعليمات اجلهات
الرقابية و�سيا�سات البنك الداخلية .وعليه ،تبنى جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية والذي مت �إعداده وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية بهذا
اخل�صو�ص .وي�ؤكد جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي التزامه والتزام الإدارة التنفيذية العليا وكافة موظفي البنك بتطبيق تعليمات احلاكمية بهدف الو�صول �إىل
حتقيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية املتمثلة بعدالة 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.
وملزيد من ال�شفافية فقد مت �إرفاق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية �ضمن هذا التقرير ،وهو متوفر على موقع البنك االلكرتوين .www.jkb.com/node/185
وا�ستناد ًا �إىل تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم  2014/58ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين ومبراعاة تعليمات البنك املركزي الكويتي ومتطلبات التوافق
مع دليل احلاكمية املطبق لدى بنك برقان ،مت �إجراء تعديل للدليل احلايل وو�ضع الرتتيبات والإجراءات الالزمة لتحقيق االلتزام بالتعليمات ،مبا يف ذلك تعديل هيكل
ال�صالحيات الإدارية واملالية وو�ضع ال�سيا�سات واملواثيق املطلوبة ومبا ين�سجم مع تعليمات احلاكمية ،و�سيتم عر�ضها على جمل�س الإدارة لإقرارها �أ�صولي ًا .علما ب�أن
البنك �سيعمل على تنفيذ التعليمات املتعلقة بت�شكيلة جمل�س الإدارة ومالءمة �أع�ضائه و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وذلك �ضمن املهل املحددة لها بالتعليمات.
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.

جمل�س الإدارة وجلان املجل�س
جمل�س الإدارة
يحكم تكوين جمل�س الإدارة قانون ال�شركات
الأردين وقانون البنوك .ويتكون جمل�س
�إدارة البنك من ت�سعة �أع�ضاء يتم انتخابهم
ملدة � 4سنوات .وبنا ًء على تعليمات احلاكمية
امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم � ،2014/58سيتم
تعديل عدد الأع�ضاء لي�صبح �أحد ع�شر ع�ضو ًا
يف االجتماع القادم للهيئة العامة للم�ساهمني.
مت انتخاب جمل�س الإدارة احلايل يف  7ني�سان
 2013وقام 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.
يتمثل الدور الرئي�سي ملجل�س الإدارة يف
م�س�ؤوليته عن �سالمة الو�ضع املايل للبنك،
وعن قيام البنك بتلبية م�س�ؤولياته املختلفة
جتاه كافة اجلهات ذات العالقة ،ويقوم بو�ضع
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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.

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

 .1جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
تتوىل اللجنة الإ�شراف على �إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية بالبنك وحتديثه
ومراقبة تطبيقه .والت�أكد من �أن الهيكل التنظيمي للبنك يلبي متطلبات
احلاكمية امل�ؤ�س�سية .كما تقوم بر�سم ا�سرتاتيجية البنك واعتماد ال�سيا�سات
العامة و�إقرارها من جمل�س الإدارة والإ�شراف على تنفيذها.

�أع�ضاء جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س اللجنة
ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
الدكتور جعفر عبد ح�سان (لغاية )2014/11/14

 .2جلنة الت�سهيالت واال�ستثمار
تتوىل اللجنة النظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�سهيالت
وجلنة الإدارة للإ�ستثمار والتي تزيد عن حدود �صالحيتهما.

�أع�ضاء جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار
ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س اللجنة
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي (لغاية )2014/4/19
الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س (اعتبار ًا من )2014/4/20
ال�سيد فاروق عارف العارف

 .3جلنة املخاطر واالمتثال
تتوىل اللجنة مراجعة �إطار عمل �إدارة املخاطر بالبنك وا�سرتاتيجية �إدارة
املخاطر ،وتهيئة الظروف املنا�سبة التي ت�ضمن التعرف على املخاطر ذات الأثر
اجلوهري و�إدارتها ،ومواكبة التطورات التي ت�ؤثر على �أعمال البنك .كما تقوم
مبراجعة تقارير دائرة �إدارة املخاطر ودائرة االمتثال ورفع تو�صياتها �إىل جمل�س
الإدارة ب�ش�أنها ومبا يو�ضح مدى التزام البنك بدرجة املخاطر املقبولة املعتمدة.

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

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

�أع�ضاء جلنة التدقيق
ال�سيد طارق حممد عبدال�سالم ،رئي�س اللجنة
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي
الدكتور جعفر عبد ح�سان (لغاية )2014/11/14

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

�أع�ضاء جلنة الرت�شيح واملكاف�آت
ال�سيد م�سعود جوهر حيات ،رئي�س اللجنة
ال�سيد طارق حممد عبدال�سالم
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي
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�إجتماعات املجل�س واللجان
يو�ضح اجلدول التايل عدد اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه بالإ�ضافة �إىل عدد االجتماعات التي ح�ضرها كل ع�ضو خالل عام  ،2014وقد ح�ضر �أع�ضاء
جمل�س الإدارة اجتماع الهيئة العامة للم�ساهمني املنعقد بتاريخ : 2014/4/20

�إجمايل عدد االجتماعات املنعقدة خالل عام 2014

جمل�س الإدارة جلنة التحكم جلنة املخاطر جلنة التدقيق جلنة الرت�شيح جلنة الت�سهيالت
واال�ستثمار
واملكاف�آت
واالمتثال
امل�ؤ�س�سي
6

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي /رئي�س املجل�س
ال�سيد في�صل حمد العيار /نائب الرئي�س
الدكتور جعفر عبد ح�سان
ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم
ال�سيد فاروق عارف العارف *
الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي *
ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

*ع�ضو م�ستقل

لي�س ع�ضو ًا يف اللجنة

6
5
5
5
6
6
5
6
4

2

49

2

4

عدد االجتماعات التي ح�ضرها �أع�ضاء جمل�س الإدارة
2

49

2

1

4

3
4

4

1
2

4
2

4

2

49
34
15

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

�سيا�سة الأجور واملكاف�آت
لدى البنك الأردين الكويتي �سيا�سة �شاملة للأجور واملكاف�آت ،ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا ب�سيا�سات تقييم الأداء التي يعتمدها جمل�س الإدارة ،بحيث تقا�س الزيادات
ال�سنوية للموظفني �أو املكاف�آت املالية وفق ًا مل�ستوى الإجناز الذي يحقق م�صالح
البنك وتقدمه امل�ستدام يف كافة اجلوانب .كما حتر�ص هذه ال�سيا�سة على تعزيز
ا�ستقاللية اجلهات الرقابية ،بحيث ال يرتبط حتديد �أجور �أو مكاف�آت موظفيها
مب�ستوى �أرباح البنك.
وتنظم �سيا�سة الأجور واملكاف�آت� ،أ�س�س ا�ستحقاق الزيادات ال�سنوية على
الرواتب ،و�أثر الرتقية والرتفيع على الأجر ،و�أنواع العالوات التي ت�صرف
للموظفني ،و�شروط ا�ستحقاقها ،كما ت�ضع �إطار �سلم الرواتب و�أ�س�س مراجعته،
وكل ذلك بهدف احلفاظ على بيئة عمل تناف�سية وعادلة.
مت بيان الرواتب والعالوات وبدالت التنقل واملكاف�آت التي تقا�ضاها كل من �أع�ضاء
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الإدارة التنفيذية العليا بالبنك يف عام  ،2014وذلك �ضمن بيانات الإف�صاح
املطلوبة مبوجب املادة ( )4من تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري
املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية والإي�ضاحات حول
البيانات املالية والتي ت�شكل جزء ال يتجز�أ من هذا التقرير.

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.
•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
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البنك عدد ًا من �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والتي يقع على عاتق الإدارة
التنفيذية م�س�ؤولية متابعة تطويرها وحتديثها ،حيث تعمل �إدارة البنك وب�شكل
م�ستمر على مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة وقدرتها على
حتقيق الأهداف املرجوة منها والعمل على تعزيزها.
ويف هذا الإطار ،فقد اعتمد جمل�س الإدارة �سيا�سة لل�ضبط والرقابة الداخلية
تطرقت �إىل كافة اجلوانب املتعلقة ب�أنظمة الرقابة الداخلية من حيث تعريفها
ومقوماتها وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية عنها.

التدقيق الداخلي
تقوم فل�سفة التدقيق الداخلي على تقدمي خدمات توكيدية وا�ست�شارية م�ستقلة
ومو�ضوعية ملجل�س �إدارة البنك و�إدارته التنفيذية تهدف �إىل �إ�ضافة قيمة �أو
تطوير لعمليات ،وم�ساعدة �إدارة 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 دائرة التدقيق الداخلي �إداري ًا وب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س الإدارة
ووظيفي ًا �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،وترفع تقاريرها ونتائج
�أعمالها �إىل رئي�س جمل�س الإدارة و�إىل جلنة التدقيق.
مت �إعداد ميثاق التدقيق الداخلي وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية وتالي ًا �أهم
مالمح امليثاق-:
• تتمتع دائرة التدقيق الداخلي باال�ستقاللية التامة وال تقوم ب�أية �أعمال
تنفيذية.
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• لدائرة التدقيق الداخلي حق احل�صول على �أية معلومة واالت�صال ب�أي
موظف داخل البنك وتتمتع بكافة ال�صالحيات التي متكنها من �أداء املهام
املوكلة �إليها ب�أف�ضل وجه.
• يوفر البنك لدائرة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر الب�شرية
امل�ؤهلة �أكادميي ًا وعملي ًا ،كما يوفر ملوظفيها الدورات التدريبية الالزمة يف
اخلارج والداخل.
• تعمل دائرة 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.

ي�شمل نطاق عمل التدقيق الداخلي كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات البنك
مبا يف ذلك فروعه اخلارجية وال�شركات التابعة له ،وبال�شكل الذي ميكن الدائرة
من تقييم مدى مالئمة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات �إدارة املخاطر
والتحكم امل�ؤ�س�سي و�إجناز كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة بها ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك تقوم دائرة التدقيق الداخلي بعدة مهام �أهمها ما يلي:
• تنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية �إ�ستناد ًا �إىل �أولويات خطة التدقيق
املبني على املخاطر واملعتمد �ضمن �إ�سرتاتيجية الدائرة التي يتم املوافقة
عليها من جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
• 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 وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية و�أف�ضل املمار�سات.
وقد مت �إدخال مفهوم �ضبط اجلودة بهدف تقدمي توكيد معقول �إىل جميع
الأطراف ذات العالقة بخ�صو�ص �أن�شطة التدقيق الداخلي و�أنها �ضمن املعايري
املتعارف عليها دولي ًا وذلك على ال�صعيدين املحلي واخلارجي.

�إدارة املخاطر

تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها البنك من خالل دائرة خماطر م�ستقلة
ترتبط برئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وترفع تقاريرها الدورية للجنة
جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال.
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.
• وجود �إ�سرتاتيجية و�سيا�سات و�إجراءات مالئمة لإدارة املخاطر تظهر حجم
املخاطر التي ميكن للبنك التعامل معها ومبا ي�ضمن املتانة املالية.
• وجود �أنظمة ت�ساعد على �إدارة املخاطر املختلفة التي ميكن �أن يواجهها
البنك.
تتمثل �أهداف دائرة �إدارة املخاطر مبا يلي:
• حتقيق املتانة املالية ومبا ينعك�س �إيجاب ًا على حت�سني الت�صنيف االئتماين
للبنك.
• 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 والتي تعترب 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.
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دائرة �إدارة املخاطر م�س�ؤولة بدورها املذكور �أعاله و�ضمن هيكل تنظيمي موثق
ومعتمد من جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال عن املخاطر االئتمانية
وال�سوقية والت�شغيلية و�أمن املعلومات وا�ستمرارية العمل وال�سيولة (�ضمن �إطار
املوجودات واملطلوبات) والتوا�ؤم مع مقررات بازل .كما متثل دائرة �إدارة املخاطر
يف اللجان املختلفة لإدارة العمل بالبنك والتي لها عالقة ب�أعمال �إدارة املخاطر.
تتلخ�ص مهام دائرة �إدارة املخاطر كحد �أدنى مبا يلي:
• مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.
• 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.
• 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.
• التحقق من تكامل �آليات قيا�س املخاطر مع �أنظمة املعلومات الإدارية
امل�ستخدمة.
• درا�سة وحتليل كافة �أنواع املخاطر التي يواجهها البنك.
• تقدمي التو�صيات للجنة �إدارة املخاطر واالمتثال عن تعر�ضات البنك
للمخاطر وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات من �سيا�سة �إدارة املخاطر.
• توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك ،ال�ستخدامها لأغرا�ض
الإف�صاح.
• تعمل �إدارة املخاطر على ن�شر الوعي باملخاطر لدى موظفي البنك فيما
يتعلق بالأ�ساليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق مفهوم ال�شمولية ب�إدارة
املخاطر.
• تقييم كفاية ر�أ�س املال وربطها مع خماطر البنك واالختبارات ال�ضاغطة
وذلك �ضمن �سيا�سة التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ،التي تعد من قبل
�إدارة املخاطر ،وترفع للجنة جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال ،ومن ثم
تعتمد من جمل�س الإدارة.

مراقبة االمتثال
تتمثل خماطر عدم االمتثال يف العقوبات القانونية �أو اخل�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 تعنى 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.
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 .2قيام املجل�س باتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم اال�ستقامة واملمار�سة
املهنية ال�صحيحة ،وبال�شكل الذي يجعل االمتثال للقوانني والأنظمة
والتعليمات هـدفـ ـ ً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 لها.
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 .
• �إتباع وحدة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لرئي�س جمل�س
الإدارة مبا�شرة ،وذلك لتوفري �أق�صى درجات اال�ستقاللية والدعم لهذه
الوحدة لتنفيذ �أعمالها.
• اعتماد املبد أ� امل�ستند �إىل ت�صنيف العمالء ح�سب خماطرهم و�ضمن �آلية
عمل معتمدة.
• ا�ستخدام نظام �آيل ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
• امل�ساهمة يف توفري التدريب الكايف ملوظفي البنك جلعلهم قادرين على
التعامل مع �أية عمليات م�شبوهة.

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

�سيا�سة الإبالغ
لدى البنك �سيا�سة معتمدة و�إجراءات للإبالغ  Whistleblowingبهدف 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 املخاطر.
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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 �أو �شفوي ً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.

عالقة البنك بامل�ساهمني
يقوم البنك بتطوير عالقات �إيجابية مبنية على ال�شفافية مع كافة امل�ساهمني.
ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع كافة امل�ساهمني وبخا�صة
�صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�شجيع على
القيام بعمليات الت�صويت .لدى البنك قاعدة عري�ضة من امل�ساهمني تبلغ
 13.848م�ساهم ًا كما يف  ،2014/12/31وامل�صدر الرئي�سي للمعلومات بالن�سبة
للم�ساهمني يتمثل يف التقرير ال�سنوي والذي ي�شمل تقرير رئي�س جمل�س الإدارة
والقوائم املالية املدققة وملحق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية �إ�ضافة �إىل �إجنازات
البنك يف العام ال�سابق وخطة العمل للعام الالحق ،كما يتم ن�شر القوائم املالية
ربع ال�سنوية ون�صف ال�سنوية غري املدققة وقائمة الدخل وتقرير رئي�س جمل�س
الإدارة.
كما يتم �إيداع جمموعة القوائم املالية الكاملة وتقرير جمل�س الإدارة لدى هيئة
الأوراق املالية وبور�صة عمان وتزويد مراقب ال�شركات بن�سخة عنها ،ويتم عر�ض
هذه التقارير على موقع البنك  www.jkb.comعلى �شبكة الإنرتنت ،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.
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ن�سب توزيع م�ساهمي البنك كما يف 2014/12/31
الأ�شخا�ص

عدد الأ�سهم اململوكة

الأ�سهم

العدد

%

%

العدد

�إىل 500

10.608

76.603

2.083.051

2.083
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1.214.889
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� 1001إىل 5000

1.152

8.319

2.337.941

2.338

� 5001إىل 10.000

163

1.177

1.189.094

1.189

� 10.001إىل 100.000

176

1.271

5.123.888

5.124

� 100.001إىل 500.000

26

0.188

5.485.975

5.486

 500.001ف�أكرث

9

0.065

82.565.162

82.565

الإجمايل

13.848

100

100.000.000

100

حركة �سعر �سهم البنك مقابل م�ؤ�شر بور�صة عمان خالل عام 2014
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
¿ƒfÉc
∫hC’G

øjô°ûJ
ÊÉãdG

øjô°ûJ
∫hC’G

∫ƒ∏jCG

ÜCG

“Rƒ

( á£≤f ∞dCG ) ô°TDƒŸG

¿GôjõM

QÉjCG

¿É°ù«f

( QÉæjO ) º¡°ùdG ô©°S

QGPCG

•ÉÑ°T

¿ƒfÉc
ÊÉãdG

25

مناق�شات وحتليالت الإدارة

ا�ستمر الإقت�صاد الأردين خالل عام  2014بالتكيف مع التحديات الناجمة
من عدم الإ�ستقرار الأمني يف الدول املجاورة .وبالرغم من الظروف الإقليمية
ال�صعبة فقد حت�سن �أداء االقت�صاد الأردين مع موا�صلة عملية الإ�صالح
االقت�صادي وفق الربنامج الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل
وتتم متابعته ب�شكل دوري .وقد �أظهرت معظم م�ؤ�شرات االقت�صاد الوطني حت�سن ًا
ملمو�س ًا ،فبلغ معدل النمو االقت�صادي  ،%3.1وانخف�ض العجز يف املوازنة العامة
بن�سبة تقارب  %20نتيجة ارتفاع الإيرادات املحلية واملنح اخلارجية ب�أ�سرع من
منو النفقات اجلارية .كما انخف�ض العجز يف احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات
لل�سنة الثالثة على التوايل لي�صبح يف حدود  %7.5من الناجت املحلي الإجمايل،
فيما ارتفع احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية بن�سبة تناهز
 %20تعادل م�ستوردات �أكرث من �ستة �أ�شهر ،مع ا�ستقرار �سعر �صرف الدينار
املثبت بالدوالر الأمريكي وتراجع الدولرة نتيجة للثقة بالدينار .وي�ؤمل �أن تثمر
الإجراءات الإ�صالحية التي قامت بها احلكومة و�أكدتها يف م�شروع قانون املوازنة
لعام  ،2015مزيد ًا من النتائج الإيجابية على �صعيد حتقيق م�ؤ�شرات الأداء
االقت�صادي وت�صويب االختالالت املالية وحتريك عجلة الن�شاط االقت�صادي.
و�ستبقى هذه الإجنازات وامل�ؤ�شرات الإيجابية حماطة مبجموعة من املخاطر التي
ت�ؤثر على ا�ستمرار وترية النمو االقت�صادي ،ويف مقدمتها ارتفاع حجم املديونية
وبقاء معدالت البطالة حول  ،%12وا�ستمرار تدفق الالجئني ال�سوريني ونفقات
ا�ست�ضافتهم املتزايدة مما يزيد من ال�ضغط على موازنة احلكومة� ،إ�ضافة
للو�ضع الأمني غري امل�ستقر يف العراق و�سوريا الذي ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط التجارة
اخلارجية �سواء الإ�سترياد �أو الت�صدير �أو جتارة الرتانزيت.

�أما �إجمايل الودائع لدى القطاع امل�صريف فقد و�صل يف نهاية العام � 2014إىل
حوايل  30265مليون دينار مقابل نحو  27593مليون دينار يف نهاية 2013
بزيادة بلغت  2672مليون دينار وبنمو �شكل ما ن�سبته  .%9.68وارتفعت ودائع
القطاع اخلا�ص �إىل نحو  27070.3مليون يف نهاية  2014من  25586.6مليون
دينار يف العام ال�سابق بن�سبة منو  .%5.48و�شكلت الودائع لأجل  %54.4من
�إجمايل ودائع القطاع امل�صريف بينما �شكلت ودائع حتت الطلب وودائع التوفري
 %29.69و %13.84على التوايل .وقد بلغت ح�صة البنك الأردين الكويتي من
�إجمايل ودائع العمالء لدى القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%5.35

الأداء املايل للبنك
بالرغم من ا�ستمرار الأزمة االقت�صادية العاملية والأو�ضاع ال�سيا�سية يف املنطقة،
متكن البنك الأردين الكويتي من حتقيق نتائج مالية جيدة ،و�إجنازات ملمو�سة
يف �أعمال البنك الرئي�سية .وفيما يلي عر�ض لأهم بنود قائمة املركز املايل املوحد
وقائمة الدخل املوحد لعام :2014

قائمة املركز املايل املوحد
املوجودات :بلغ جمموع املوجودات كما يف  2014/12/31حوايل 2609.7
مليون دينار مقارنة مع  2552.5مليون دينار يف العام ال�سابق حمقق ًا منو ًا بن�سبة
.%2.24

القطاع امل�صريف الأردين
�أ�سهمت ال�سيا�سة احل�صيفة للبنك املركزي الأردين يف احلفاظ على اال�ستقرار
النقدي يف اململكة خالل ال�سنوات املا�ضية .وكان من �أبرز اخلطوات التي اتخذها
البنك املركزي تخفي�ض �أ�سعار الفائدة الرئي�سية على �أدوات ال�سيا�سة النقدية
مرتني يف عام � ،2014إ�ضافة لتخفي�ضها مرتني يف عام  ،2013مبجموع 125
نقطة �أ�سا�س وذلك بهدف حتفيز الن�شاط االقت�صادي وت�شجيع البنوك على
التو�سع يف عمليات الإقرا�ض .وجاءت هذه التخفي�ضات يف ظل ارتفاع �إحتياطيات
اململكة من العمالت الأجنبية والتي و�صلت �إىل م�ستويات مريحة مع نهاية عام
.2014
�أما بالن�سبة للبنوك العاملة يف الأردن فقد �سجلت ن�سب منو جيدة يف معظم
م�ؤ�شراتها املالية ،وخ�صو�ص ًا املوجودات والت�سهيالت االئتمانية والأرباح
الت�شغيلية .وكان لل�سيا�سة الرقابية الفاعلة التي انتهجها البنك املركزي والنهج
الت�شاركي الذي يتبعه مع البنوك يف م�شروعات الأنظمة والتعليمات ذات العالقة
بالعمل امل�صريف �أثر �إيجابي على القطاع امل�صريف ب�شكل عام.
بلغ ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة العاملة يف
اململكة نحو  19314مليون دينار بنهاية عام  2014مقابل  18939مليون دينار
بنهاية العام املا�ضي ،2013بزيادة قدرها  375مليون دينار بنمو قدره .%1.98
و�شكلت القرو�ض وال�سلف  %86.3من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة،
بينما �شكلت ح�سابات اجلاري مدين  .%10.95وقد بلغت ح�صة البنك الأردين
الكويتي من �إجمايل ت�سهيالت القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%6
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الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة :بلغ ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
بال�صايف حوايل  1306.3مليون دينار يف نهاية عام  2014مقابل  1328.2مليون
دينار يف نهاية عام  2013بانخفا�ض قدره  ،%1.65ويعود ذلك �إىل قيام البنك
بتملك موجودات خمتلفة مقابل ديون مت ت�سويتها ونقلها �إىل بند املوجودات
الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل حتويل جزء من الديون غري العاملة �إىل خارج قائمة
املركز املايل .وبافرتا�ض ا�ستثناء تلك العمليات ف�إن ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية
املبا�شرة بال�صايف يكون قد حقق منو ًا حقيقي ًا بن�سبة  .%3.6وقد زاد �إجمايل
القرو�ض املمنوحة للأفراد بن�سبة  %17.16عما كان عليه يف نهاية عام ،2013
كما ارتفعت قرو�ض ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة  .%19.36وتعك�س
هذه النتائج جناح البنك يف تنمية حمفظته االئتمانية وتوزيعها على خمتلف
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القطاعات االقت�صادية والرتكيز على توجيه االئتمان نحو ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة والأفراد بهدف حت�سني الربحية وتوزيع املخاطر.

قائمة الدخل املوحد
نتائج الت�شغيل :بلغ �إجمايل الدخل لعام  2014حوايل  124.1مليون دينار
مقابل  123مليون دينار يف عام  2013وبن�سبة منو قدرها .%1
املطلوبات� :إرتفع جمموع املطلوبات يف نهاية عام  2014بن�سبة  %1.38عن
العام ال�سابق لي�سجل  2172.8مليون دينار.

�أرباح الت�شغيل :بلغت �أرباح الت�شغيل املتحققة يف عام  2014حوايل  63مليون
دينار مقابل  66مليون دينار يف العام ال�سابق.

ودائع العمالء والت�أمينات النقدية� :شكلت ودائع العمالء والت�أمينات
النقدية  %80.66من �إجمايل املطلوبات .وت�شتمل ودائع العمالء على ح�سابات
التوفري واحل�سابات اجلارية والودائع لأجل والت�أمينات النقدية اخلا�صة بالعمالء
من الأفراد وال�شركات .وبلغ �إجمايل ودائع العمالء والت�أمينات النقدية يف نهاية
العام حوايل  1752.5مليون دينار مقابل  1669.9مليون يف عام .2013

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت :بلغ �صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
للعام حوايل  101.2مليون دينار مقارنة مع  107.2مليون دينار لعام .2013

حقوق امللكية :ارتفع جمموع حقوق امللكية وبلغ حوايل  437مليون دينار كما يف
 31كانون �أول  2014مقارنة مع  409.3مليون دينار كما يف  31كانون �أول 2013
بن�سبة منو قدرها  .%6.75وبلغت ح�صة م�ساهمي البنك من جمموع حقوق
امللكية حوايل  431.8مليون دينار.

م�صروفات الت�شغيل� :سجلت م�صروفات الت�شغيل ،والتي تت�ضمن تكلفة
العاملني واملكاتب واال�ستهالك وامل�صروفات الإدارية الأخرى وخم�ص�صات
متنوعة (با�ستثناء خم�ص�ص تدين الت�سهيالت واملوجودات امل�ستملكة) زيادة
عن العام ال�سابق فبلغت  44.9مليون دينار مقابل  40.4مليون دينار يف العام
 .2013هذه الزيادة تعود �إىل ارتفاع الإيجارات و�أ�سعار اخلدمات ،وافتتاح فروع
جديدة ونقل بع�ض الفروع �إىل مواقع �أف�ضل بالإ�ضافة �إىل �إطفاء جزء من تكلفة
النظام البنكي اجلديد.

م�صروف خم�ص�صات تدين الت�سهيالت املبا�شرة :وا�صلت �إدارة البنك
�سيا�ستها يف تعزيز خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة حتوط ًا
لل�ضعف املحتمل يف بع�ض احل�سابات بالإ�ضافة �إىل ت�أثر بع�ض القطاعات
بالتداعيات الراهنة واملحتملة على االقت�صاد الوطني ،حيث مت اقتطاع مبلغ
 14٫4مليون دينار من �أرباح عام  2014مقابل  16٫6لعام  2013لتلك الغاية.
هذا وقد وا�صلت �إدارة البنك جهودها يف املتابعة احلثيثة لهذه احل�سابات ،وقد
�أثمر ذلك با�سرتداد مبلغ  11٫7مليون دينار خالل الن�صف الأول من العام
 2014مت ت�سجيلها ك�إيرادات.

توقعات عام 2015
بعد مرور �سبع �سنوات على الأزمة املالية ،ما زال االقت�صاد العاملي يواجه حتديات
كبرية .ويقدر �صندوق النقد الدويل منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي لي�صل �إىل
 %3.5يف العام  2015ب�إنخفا�ض مبقدار  %0.3عن التقديرات ال�سابقة .ويعود
الرتاجع ب�شكل رئي�سي �إىل الآثار ال�سلبية من ال�ضغوط االنكما�شية يف االحتاد
الأوروبي واليابان وتباطوء النمو يف ال�صني وعدة �أ�سواق نا�شئة .بالإ�ضافة �إىل
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الن�شاط ال�ضعيف يف الدول امل�صدرة للنفط ب�سبب الهبوط احلاد يف �أ�سعار
النفط والغاز .على �صعيد �آخر ،ف�إن الواليات املتحدة الأمريكية بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الدول امل�ستوردة للنفط ارتفعت توقعات منوها االقت�صادي خالل العام
.2015
حملي ًا ،تدل امل�ؤ�شرات الأولية على �أن عام � 2015سي�شهد ا�ستمرار ًا للتوجهات
الإ�صالحية مع ارتفاع حمدود يف معدل النمو االقت�صادي بحيث ال يقل عن
 %4بالأ�سعار الثابتة وبقاء معدل الت�ضخم دون  ،%3كما يتوقع انخفا�ض العجز
يف امليزان التجاري نظر ًا لنمو ال�صادرات الوطنية من جهة وانخفا�ض قيمة
امل�ستوردات النفطية من جهة �أخرى ،وت�سجيل انتعا�ش ملمو�س يف بور�صة عمان
وا�ستمرار تدفق اال�ستثمارات العربية مع ا�ستقرار حواالت املغرتبني ومقبو�ضات
ال�سياحة الواردة .ويف جمال الطاقة �سيكون هناك توجه قوي نحو م�صادر
الطاقة البديلة من ال�شم�س والرياح حيث �أعطيت �إ�شارة الإنطالق ال�ستثمارات
كبرية ،ف�ض ًال عن �إطالق م�شروع �إنتاج الكهرباء با�ستخدام ال�صخر الزيتي الذي
يتوفر يف الأردن بكميات كبرية.
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�أن�شطة و�إجنازات �إدارات البنك يف عام 2014

متكن البنك الأردين الكويتي خالل العام  2014من حتقيق الأهداف املو�ضوعة
من قبل الإدارة العليا ،مع االلتزام بتطبيق ال�سيا�سات احل�صيفة للحفاظ على
املكت�سبات والإجنازات التي حتققت خالل ال�سنوات املا�ضية ،والعمل على تعزيز
دور البنك الأردين الكويتي على ال�ساحة امل�صرفية .كما عملت دوائر اخلدمات
امل�ساندة على تقدمي الدعم الفني والإداري والرقابي الالزم لدوائر البنك
لتمكينها من �أداء مهامها وفق �أف�ضل املمار�سات ومعايري اجلودة العالية التي
اعتمدها البنك لإدارة �أعماله.
توج عام  2014بح�صول البنك على جوائز يف �أربعة جماالت رئي�سية وهي � :أف�ضل
تطبيق نظام بنكي� ،أف�ضل بنك جتزئة� ،أف�ضل بنك يف �إدارة الرثوات� ،أف�ضل بنك
يف امل�س�ؤولية االجتماعية للعام  .2014وكان البنك قد ر�شح لهذه اجلوائز من قبل
(� )Global Banking and Finance Reviewأحد �أبرز املواقع الإلكرتونية العاملية
التي تنفرد بن�شر كافة �أخبار قطاع اخلدمات امل�صرفية واملالية .وقد �صممت
هذه اجلوائز تقدير ًا للم�ؤ�س�سات الأكرث بروز ًا يف جمتمعاتها املحلية والعاملية يف
نواحي حمددة يف القطاع امل�صريف .كما فاز البنك بجائزة �أف�ضل م�ساهم يف
جمال تطوير البطاقات املدفوعة م�سبق ًا.
وفيما يلي نبذة عن �إجنازات دوائر البنك خالل عام :2014

املجموعة امل�صرفية:
الت�سهيالت االئتمانية
ا�ستطاعت �إدارة الت�سهيالت خالل عام � 2014أن حتافظ على حتقيق نتائج جيدة
من ناحية جودة الأ�صول والإيرادات والأرباح ،وهو ما ي�شكل دلي ًال وا�ضح ًا على
قدرة البنك يف مواجهة كافة التحديات والظروف اال�ستثنائية التي متر باملنطقة
والتي �أثرت ب�شكل ملمو�س على القطاعات االقت�صادية املختلفة وذلك بف�ضل
ا�سرتاتيجيته الناجحة و�إدارته املتوازنة للمخاطر �إىل جانب التزامه بتطبيق
�أف�ضل معايري العمل امل�صريف لتقدمي �أف�ضل اخلدمات البنكية .وقد بلغ ر�صيد
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة (بال�صايف)  1306٫3مليون دينار كما يف
.2014/12/31
وعلى الرغم من ا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار التي ت�شهدها املنطقة وتبعات
هذه احلالة على االقت�صاد الأردين ،يوا�صل البنك التزامه بالعمل وفق ال�سيا�سة
القائمة واملتمثلة بزيادة احلر�ص على رفع م�ستوى جودة ونوعية حمفظة
الت�سهيالت االئتمانية لديه ،مع املحافظة على ح�صته ال�سوقية يف ال�سوق
امل�صريف الأردين وال�سعي لزيادتها ،وموا�صلة العمل على تو�سيع قاعدة العمالء
من خالل حتديد الفر�ص والقطاعات مقبولة املخاطر لتحقيق النمو املطلوب
واملدرو�س والذي يعزز ال�صورة الإيجابية التي يحققها البنك �أمام العمالء
وامل�ساهمني ومبا ي�ساهم يف حتقيق الأهداف االقت�صادية واالجتماعية املن�شودة.
عمل البنك خالل العام  2014على ا�ستقطاب �أف�ضل ال�شركات الرائدة يف ال�سوق
املحلي وزيادة الرتكيز على قاعدة عمالء ال�شركات الكربى املميزين وحثهم على
اال�ستغالل الأمثل للحدود االئتمانية املمنوحة لهم ومنحهم �أ�سعار فائدة تتنا�سب
واملخاطر املقبولة ،مع زيادة الرتكيز على �ضمان جودة اخلدمة املقدمة والتي
يتميز بها البنك الأردين الكويتي.
ويف هذا ال�سياق ال بد من الت�أكيد على ا�ستمرار البنك الأردين الكويتي بتفعيل
دوره يف جمال �إقرا�ض ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،حيث عمل البنك على
مراجعة وتطوير براجمه التمويلية بال�شكل الذي ميكنه من خدمة هذه ال�شريحة
املهمة ب�صفتها رافد ًا وداعم ًا �أ�سا�سي ًا لالقت�صاد الأردين واملجتمع املحلي.

ولتعزيز مركز البنك يف جمال الن�شاط االئتماين ولتمكني هذه ال�شركات من
احل�صول على التمويل الالزم ب�أ�سعار فائدة منا�سبة متا�شي ًا مع توجهات البنك
املركزي الأردين ،فقد �سعى البنك للح�صول على التمويل ذو الكلف املنخف�ضة،
واال�ستفادة من الت�سهيالت املقدمة من البنك املركزي الأردين املوجهة لدعم
هذا القطاع الهام ،وب�شكل خا�ص القطاعات ال�صناعية وال�سياحية وم�شاريع
الطاقة املتجددة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار العمل باتفاقيات التمويل اخلا�صة
بربنامج متويل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ب�ضمان م�ؤ�س�سة ( ،)OPICوتفعيل
الإتفاقيات املوقعة مع ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض.
ونظر ًا ملا تقوم به ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من دور كبري يف خدمة االقت�صاد
الأردين ،فقد �أوىل البنك �أهمية كبرية لهذه ال�شركات ،حيث �سيتم خالل العام
 2015ف�صل �إدارة متويل ال�شركات ال�صغرية عن ال�شركات املتو�سطة ليتم
التعامل مع كل منها ب�شكل منف�صل ،وهو الأمر الذي ي�ؤكد �إميان البنك املطلق
ب�أهمية هذه ال�شريحة و�ضرورة توفري برامج متويلية متكاملة ومنا�سبة لها.
كذلك وا�صلت �إدارة الت�سهيالت خالل العام  2014مهامها يف متويل امل�شاريع
الهامة وامل�شاركة بها مع الرتكيز على امل�شاريع الإ�سرتاتيجية الرئي�سية التي
تدعم البنية التحتية ومتويل عقود توريد مل�ؤ�س�سات ا�سرتاتيجية حكومية و�شبه
حكومية بالإ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص مع العمل على ممار�سة دور �أ�سا�سي يف
متويل م�شاريع الطاقة عموم ًا وم�شاريع الطاقة البديلة امل�ستقبلية.
ومن ناحية �أخرى �شهد عام  2014منو ًا ممتاز ًا يف ن�شاط البنك مبجال الت�سهيالت
غري املبا�شرة حيث تخطت االعتمادات املفتوحة والكفاالت امل�صدرة املليار دوالر.
�أما بالن�سبة للديون الغري عاملة ،فقد وا�صل البنك بذل اجلهود ملعاجلة العديد
من هذه الديون ورفع كفاءة التح�صيل ،بحيث تبقى ن�سبة الديون غري العاملة
�ضمن امل�ستويات واملعايري املقبولة ،حيث بلغت ن�سبة الت�سهيالت االئتمانية غري
العاملة من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  %7٫8يف نهاية عام 2014
مقارنة مع  7.4يف نهاية عام  ،2013وقد جنح البنك يف ت�صويب و�ضع العديد
من هذه احل�سابات و�إعادتها �إىل م�سارها �ضمن الديون العاملة.
كما �شهد هذا العام تعاون ًا ملحوظ ًا فيما بني البنوك املحلية لدرا�سة وهيكلة مديونية
بع�ض ال�شركات املمنوحة ت�سهيالت م�صرفية من بع�ض البنوك املحلية ،بال�شكل الذي
ميكنها من اال�ستمرار يف �أعمالها وبالتايل خدمة مديونيتها القائمة لدى البنوك
الدائنة لها وذلك من خالل ترتيب قرو�ض جتمع بنكي خا�صة بهذه ال�شركات.

ت�سهيالت التجزئة والأفراد
حققت دائرة منتجات التجزئة والأفراد منو ًا كبري ًا يف املحفظة االئتمانية التي
تقع �ضمن مهام الدائرة بن�سبة  %26.6خالل العام  2014نتيجة طرح منتجات
متنوعة ومناف�سة تلبي احتياجات العمالء التمويلية.
ومن خالل الدرا�سات الدورية التي تتم لواقع ال�سوق والبنوك املناف�سة ،يتم
ب�صورة م�ستمرة تطوير املنتجات واخلدمات القائمة وا�ستحداث منتجات جديدة
ومبتكرة مبا يلبي احتياجات وتوقعات العمالء على اختالف �شرائحهم وفئاتهم
وميولهم ،مبا ي�ضمن حتقيق مزيد من النمو يف املحفظة مع املحافظة على ن�سب
خماطر وتعرث متدنية ومرونة و�سرعة �أكرب يف اتخاذ القرارات .

وقام البنك خالل العام ب�إطالق مركز خدمة عمالء البطاقات ،حيث ميكن
للعمالء احل�صول على كافة اخلدمات التي تتعلق بالبطاقات ال�صادرة عن
البنك ،كافة �أيام الأ�سبوع وحتى ال�ساعة العا�شرة لي ًال.
ومت يف العام  2014ا�ستكمال �إجراءات ترخي�ص البنك لقبول البطاقات احلاملة
للعالمة التجارية من �شركة فيزا العاملية وت�شغيلها من خالل �شركة ال�شرق
الأو�سط خلدمات الدفع ( ،)MEPSوبذلك يكون البنك الأردين الكويتي �أحد �أهم
املناف�سني الرئي�سني يف �أعمال البطاقات يف ال�سوق املحلي.
كما وا�صل البنك عملية التو�سع يف �شبكة فروعه و�أجهزة ال�صراف الآيل ،وذلك
للمحافظة على امل�ستوى الرفيع خلدمات البنك املقدمة لعمالئه احلاليني،
وال�ستقطاب عمالء جدد من خمتلف القطاعات االقت�صادية.
ولتعزيز موقع البنك يف هذا املجال ،فقد �شهد عام  2014عمليات حتديث فروع
قدمية ونقل فروع ملواقع �أخرى وافتتاح فروع جديدة ،حيث مت افتتاح فرع �سمارة
مول يف منطقة البحر امليت والفرع الرابع يف حمافظة الزرقاء ،ونقل فرع الزرقاء
القدمي �إىل موقعه اجلديد على �شارع الأوتو�سرتاد ،كما مت اختيار مواقع جديدة
لنقل وتو�سعة فروعنا يف املقابلني ،مرج احلمام ،ومبنى �شركة زين ،كما قامت
�إدارة الفروع باختيار مواقع جديدة منا�سبة لنقل فروعنا يف املفرق ،الكرك،
والبقعة .ومت الرتكيز خالل العام على �إعداد التقارير التي تقوم بقيا�س مدى
�إلتزام الفروع مبعايري اجلودة املحددة لدى البنك �إىل جانب الزيارات الدورية
للفروع وعمل الدرا�سات واملقارنات لتقييمها ،والت�أكد من �إلتزامها مبعايري جودة
اخلدمة املقدمة للعمالء.
هذا وا�ستمرت فروع البنك املنت�شرة بتقدمي خدمات �صرف �أرباح جمموعة من
ال�شركات امل�ساهمة بالإ�ضافة لتوفري خدمات �صرف رديات �شركات �أخرى.
وعلى �صعيد حواالت الوي�سرتن يونيون ،مت احل�صول على رخ�صة وكيل رئي�سي
من ال�شركة ،ومت تطبيق النظام يف  2014/3/13بنجاح ،ويتم تقدمي �أف�ضل
اخلدمات للعمالء يف هذا املجال.
وفيما يخ�ص وحدة الت�أمني امل�صريف فقد مت العمل على تعديل �إجراءات عمل
هذه الوحدة مبا يخ�ص �صالحيات طباعة �شهادات الت�أمني ،وذلك لت�سريع عملية
تنفيذ قرو�ض ال�سيارات واملركبات املمولة من البنك ومن الغري ،بالإ�ضافة �إىل
حو�سبة �أعمال الت�أمني امل�صريف و�أخذ املوافقة للربط ما بني الفروع ووحدة
الت�أمني امل�صريف من خالل املوقع الإلكرتوين لت�سريع �إجراءات العمل ورفع
الكفاءة .كما مت �إطالق منتج ت�أمني احلوادث لعمالء البنك املحولة رواتبهم
وحاملي البطاقات االئتمانية .هذا بالإ�ضافة لال�ستمرار يف تدريب عدد من
املوظفني للح�صول على رخ�صة مزاولة �أعمال الت�أمني امل�صريف.
ومت تفعيل فريق املبيعات امليداين ،و�إعادة �إطالق حملة �إ�صدار بطاقات
ما�سرتكارد الدوارة بالإ�ضافة للم�شاركة يف حملة «�سمارت باي» للبيع بالتق�سيط
عن طريق البنك ،وتنفيذ جمموعة من القرو�ض ال�سكنية وال�شخ�صية،
واال�ستمرار بت�سويق م�شروع فلل الأندل�سية.
ا�ستطاعت الوحدة البنكية اخلا�صة �أن حتافظ على ن�سب عائد جيدة لعمالئها
وكذلك النمو يف املحافظ اال�ستثمارية على خمتلف �أنواعها ،كما ومت التو�سع يف
�أعمال اال�ستثمار امل�صريف من خالل درا�سة وتقدمي �أف�ضل العرو�ض والفر�ص
اال�ستثمارية يف القطاعات املختلفة ،وتنفيذ عدة �صفقات �إ�سرتاتيجية للعمالء،
�إ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية املختلفة لهم.
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ومت خالل العام  2014عقد عدة اجتماعات مع �إدارات البنكية اخلا�صة للبنوك
ال�شقيقة �ضمن جمموعة بنك برقان وذلك لتعزيز �سبل التعاون.

ويف جمال التعاون مع جمموعة بنك برقان ،فقد �سعت الدائرة �إىل زيادة حجم
التعامل مع هذه البنوك واملتواجدة يف كل من الكويت ،تركيا ،اجلزائر ،تون�س،
العراق ومالطا ،وب�شكل يتما�شى مع توجه املجموعة الرامي �إىل تعزيز �أوا�صر
التعاون فيما بني البنوك مبا يعظم املكت�سبات امل�شرتكة وي�سهم يف خدمة العمالء.

ا�ستطاعت دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية خالل عام � 2014أن
حتقق 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 ،وذلك على الرغم من التقلبات والتحديات التي ت�شهدها الأ�سواق املالية
يف خمتلف دول العامل وانخفا�ض فر�ص اال�ستثمار املتاحة وزيادة حجم املخاطر
املرتبطة بها ،بالإ�ضافة �إىل االنخفا�ض الكبري يف �أ�سعار النفط العاملية وما ترتب
عليه من �إنعكا�سات �سلبية على حجم امل�شاريع التنموية يف الدول امل�صدرة للنفط
وب�شكل خا�ص دول اخلليج.

ويف جمال �إدارة املوجودات واملطلوبات ،متكنت الدائرة من حتقيق م�ستويات
�أداء جيدة خالل عام  2014بالرغم من التحديات التي واجهت عمل البنوك
ب�شكل عام ب�سبب ت�أثريات الأزمة املالية العاملية .فقد ا�ستطاعت الدائرة من
خالل االلتزام بال�سيا�سة اال�ستثمارية وتوجيهات الإدارة العليا وتعليمات البنك
املركزي الأردين ،املحافظة على جودة املوجودات ونوعيتها وحت�سني العائد عليها
وكذلك تنوع م�صادر الأموال لتتواءم 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 التي �أفرزتها الأزمة العاملية .وقد �ساهمت
كل هذه الأمور يف حت�سني الربحية واملحافظة على ن�سبة خماطر مقبولة.

اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية

ويعود الف�ضل يف حتقيق هذه الإجنازات �إىل النهج الذي �إتبعته دائرة اخلزينة
واال�ستثمار والعالقات الدولية �ضمن ال�سيا�سة اال�ستثمارية املتحفظة املدرو�سة
للبنك وتوجيهات الإدارة العليا وكذلك املتابعة الدقيقة لكافة املتغريات
االقت�صادية واملالية املحلية والدولية.
فقد متكنت الدائرة خالل عام  2014من �إدارة حمفظتي الأ�سهم وال�سندات
املحلية والأجنبية للبنك بكفاءة عالية ومت حتقيق �أرباح جيدة من عمليات
البيع وال�شراء للأ�سهم املحلية والأجنبية ومن الأرباح املوزعة من ال�شركات
التي ي�ساهم البنك فيها .وكان للبنك كذلك دور هام يف تدعيم وتطوير �أدوات
ال�سوق الر�أ�سمايل املحلية من خالل امل�شاركة الفاعلة يف الإ�صدارات احلكومية
و�إ�صدارات �أ�سناد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية.
كما �سعت الدائرة �إىل املحافظة على جودة املحافظ اال�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 للدخول يف تلك اال�ستثمارات .
تابعت الدائرة خالل عام  2014تقدمي خدماتها اال�ستثمارية واال�ست�شارية
املختلفة لعمالء البنك على الرغم من توقف �سوق الإ�صدارات الأولية لل�شركات
امل�ساهمة العامة واخلا�صة و�ضعف �أداء بور�صة عمان ب�شكل عام .ومتكنت
الدائرة من �إ�ستقطاب عدد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف القطاعني العام
واخلا�ص لتقدمي خدمات اال�ست�شارات املالية ،وخدمة وكالة الدفع والت�سجيل
واحلافظ الأمني لأ�سناد القرو�ض وكذلك خدمة �أمانة اال�ستثمار ل�صناديق
اال�ستثمار املحلي امل�شرتك.
ويف جمال العالقات الدولية فقد وا�صلت الدائرة خالل عام  2014العمل على
تعزيز �شبكة عالقاتها مع البنوك املرا�سلة بكفاءة وفاعلية والعمل على 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 الأمر الذي �ساهم
يف تعزيز �إيرادات البنك وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة للعمالء .كما قامت
الدائرة بفتح قنوات ات�صال وح�سابات مع جمموعة جديدة من البنوك املرا�سلة
وذلك بهدف تعزيز تواجد البنك يف كافة �أنحاء العامل وب�شكل يخدم م�صالح
البنك وعمالئه.

كما متكنت دائرة اخلزينة واال�ستثمار من املحافظة على ن�سبة �سيولة جيدة
من خالل احتواء املحفظة اال�ستثمارية على �أدوات مالية (�أ�سهم و�سندات)
تت�صف ب�سرعة التحويل �إىل نقد وب�أقل خ�سارة ممكنة بالإ�ضافة �إىل املوائمة بني
موجودات البنك ومطلوباته ،وكذلك الإلتزام بن�سبة ال�سيولة القانونية املحددة
من قبل البنك املركزي الأردين ،وكذلك العمل �ضمن خطة طوارىء ال�سيولة
عند احلاجة.

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

دائرة �إدارة املخاطر
يف �إطار تنفيذ ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر املنبثقة عن الإ�سرتاتيجية العامة
للبنك ،واملعتمدة من جمل�س الإدارة وخطط العمل املو�ضوعة ،تقوم دائرة
�إدارة املخاطر بتنفيذ �أعمالها ومبا يتواءم مع مقررات بازل املختلفة و�أف�ضل
املمار�سات الدولية يف �إدارة املخاطر ،مع الأخذ بعني الإعتبار ما ينا�سب بيئة
البنك ،مع مراعاة تنفيذ ما ي�صدر من تعليمات من ال�سلطات الرقابية التي تعمل
حتت مظلتها فروع البنك يف البلدان املختلفة والبنك الأم� .شاركت الدائرة يف
كافة م�سارات تطبيق النظام البنكي اجلديد  ،BANKSكما متار�س دائرة �إدارة
املخاطر دورها امل�ستمر يف ن�شر التوعية ب�أهمية �إدارة املخاطر داخل البنك .كما
عملت الدائرة على العديد من امل�شاريع واملهام املختلفة ،ومن �ضمنها التن�سيق
مع بنك برقان للتوا�ؤم مع تعليمات البنك املركزي الكويتي فيما يتعلق بالتحكم
امل�ؤ�س�سي .وقد متثلت �أبرز �إجنازات الدائرة مبا يلي:

�إدارة �أمن املعلومات وا�ستمرارية العمل:
عملت الدائرة على �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 ،وذلك

بالتعاون مع الدوائر الأخرى املعنية ،كدائرة تكنولوجيا املعلومات ودائرة عمليات
البطاقات .وقد مت مراجعة وتعديل �سيا�سات �أمن املعلومات املعتمدة �سابق ًا لدى
البنك �ضمن متطلبات معيار ( )ISO27001للتوا�ؤم مع متطلبات (.)PCI-DSS
قامت الدائرة خالل العام  2014ب�إجناز العديد من عمليات التقييم للمخاطر،
�أهمها النظام البنكي اجلديد ونظام البطاقات اجلديد �أي�ض ًا ،كما �أعدت
فحو�صات �إخرتاق خارجية لل�شبكة وتابعت ت�صحيح �أي ثغرات تظهر خالل
الفحو�صات ،وكذلك فحو�صات الإخرتاق لعناوين البنك العديدة املن�شورة على
�شبكة الإنرتنت.
و�ضمن هذا الإطار ،قامت الدائرة مبراجعة تقييم املخاطر لدى البنك ،وكذلك
�أثر توقف الأعمال وتعديل خطة ا�ستمرارية العمل ،ومت عمل عدد من الفحو�صات
خلطط ا�ستمرارية العمل والت�أكد من فعاليتها كما مت حتديث �إجراءات اال�ستجابة
ال�سريعة للحوادث.

�إدارة املخاطر الت�شغيلية:
توا�ؤم ًا مع التغيريات احلا�صلة بالبيئة الرقابية للبنك بعد تطبيق النظام البنكي
اجلديد ،فقد ركزت الدائرة على �إدارة املخاطر الت�شغيلية من خالل التعرف،
التقييم وال�سيطرة ،وحماولة التخفيف من هذا النوع من املخاطر با�ستخدام
النظام الآيل  ، CARE WEBكما با�شرت 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 .وا�ستمرت الدائرة يف التح�سني
على امل�ؤ�شرات الرئي�سية للمخاطر ومراقبتها ،ول�ضمان التوا�ؤم مع الطرق
املتقدمة من مقررات بازل  2قامت الدائرة بتدعيم قاعدة البيانات التاريخية
للخ�سائر وو�ضع التو�صيات الالزمة لعدم تكرار هذه الأحداث.

املخاطر ال�سوقية:
�ضمن �إطار التعرف والقيا�س وال�سيطرة على املخاطر ال�سوقية لدى البنك،
يتم �إعداد تقارير رقابية وحتليلية دورية يومية� ،شهرية وربع ال�سنوية ،مبا فيها
الإف�صحات املختلفة املطلوبة ،معتمدة يف ذلك على ال�سيا�سات املختلفة التي مت
مراجعتها وتعديلها ومبا يتواءم مع التطورات احلا�صلة يف الأ�سواق املالية العاملية
وعلى الظروف االقت�صادية ،ومن هذه ال�سيا�سات ال�سيا�سة اال�ستثمارية� ،سيا�سة
�إدارة املوجودات واملطلوبات� ،سيا�سة �إدارة خماطر ال�سيولة وخطة الطوارئ
اخلا�صة بال�سيولة� ،سيا�سة �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة� ،سيا�سة املخاطر
ال�سوقية ،وو�ضع ومراقبة ال�سقوف املختلفة على �سبيل املثال للبلدان� ،أنواع
التوظيفات ،الأطراف املقابله ،واملخاطر املقبولة.

بـ ــازل:
حتر�ص الدائرة على القيام مبتابعة وحتليل التو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل
باعتبارها �أف�ضل املمار�سات الدولية يف �إدارة املخاطر ،والتو�صية بالعمل على
تطبيق ما يالئم البيئة التي يعمل �ضمنها البنك .وفيما يخ�ص مقررات بازل ،3
قامت الدائرة بالوفاء مبتطلبات البنك املركزي الكويتي بهذا اخل�صو�ص واحت�ساب
ن�سب كفاية ر�أ�س املال ون�سب ال�سيولة ح�سب بازل ،والعمل على �إعداد البنك للتوا�ؤم
مع هذه املقررات فور �صدور التعليمات اخلا�صة من البنك املركزي الأردين.
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و�ضمن �إطار التح�سني امل�ستمر على �أعمال الدائرة ومبا يتواءم مع التطورات
املحيطة ،قامت الدائرة ب�إجراء املراجعة لل�سيا�سات املو�ضوعة ،ومنها �سيا�سة
القدرة على حتمل املخاطر� ،سيا�سة �إختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ،و�سيا�سة
التقييم الداخلي ملدى كفاية ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت املالئمة ،كما مت �إعداد
التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال وذلك �ضمن عملية درا�سة وتخطيط ر�أ�س مال
البنك وبالتوا�ؤم مع الركن الثاين من مقررات بازل  2وتعليمات البنك املركزي
الأردين بهذا اخل�صو�ص ،و�إعداد تقارير بنتائج �إختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة
ح�سب متطلبات ال�سلطات الرقابية يف الأردن ،فل�سطني ،والكويت .كما تقوم
الدائرة باحت�ساب ن�سب كفاية ر�أ�س املال ح�سب متطلبات ال�سلطات الرقابية
بالأردن والكويت وعمل التحليالت الالزمة بهذا اخل�صو�ص .بالإ�ضافة لذلك،
ا�ستمرت الدائرة ب�إعداد العديد من التحليالت املالية ومنها الدرا�سات التحليلية
املقارنة لقطاع البنوك.

املخاطر االئتمانية:
قامت الدائرة وبالتن�سيق مع الدوائر املعنية مبراجعة ال�سيا�سة االئتمانية
والتعديل عليها مبا يتواءم مع ا�سرتاتيجية البنك للفرتة القادمة وكذلك تنفيذ ًا
لقرارات جمل�س الإدارة بخ�صو�ص عملية املنح االئتماين ،وت�صنيفات قطاعات
الأعمال املختلفة والدور املطلوب من دائرة �إدارة املخاطر كجهة م�ستقلة يف
درا�سة الطلبات االئتمانية وللقطاعات املختلفة ،وكذلك تعديل ال�سيا�سة ومبا
يتواءم مع مقررات بازل املختلفة.
وتدعيم ًا لإدارة خماطر االئتمان �ضمن �أف�ضل املمار�سات الدولية والتوا�ؤم مع
مقررات بازل ،با�شر البنك مب�شروع «تطبيق نظام الت�صنيف االئتماين الداخلي»
( .)Moody’sوترجمة للتوجهات اال�سرتاتيجية يف زيادة ح�صة البنك من
حمفظة التجزئة ،قامت الدائرة وبالتعاون مع دائرة ت�سهيالت الأفراد بتطبيق
نظام ت�صنيف ائتماين لعمالء التجزئة.
كما بد�أت الدائرة و�ضمن م�شروع م�شرتك مع بنك برقان برتجمة مفهوم
( )Enterprise Risk Managementمن خالل البدء مب�شروع التح�سني على
البيانات امل�ستخدمة يف �إدارة املخاطر.

دائرة �إدارة ورقابة 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 باحت�ساب
خم�ص�صات الت�سهيالت ملواجهة �أي انخفا�ض بقيمتها ،وكذلك �إعداد تقارير
الرتكزات االئتمانية ومراقبتها� ،إ�ضافة ملهام رقابية ائتمانية وتنفيذية �أخرى.
كما مت خالل العام  2014التح�سني على عملية �أر�شفة ملفات العمالء وتدعيم
�أ�ساليب الأمان وا�ستمرارية العمل يف الدائرة.

دائرة متابعة ومعاجلة االئتمان
تابعت الدائرة خالل عام  2014ن�شاطها يف حت�صيل املديونيات امل�ستحقة على
العمالء للبنك من خالل تكثيف االت�صاالت والتفاو�ض مع املدينني والكفالء،
ومتكنت من جدولة وهيكلة عدد من املديونيات املتعرثة خارج �إطار املحاكم .وقد
بلغ جمموع التح�صيالت النقدية من احل�سابات التي تقع �ضمن مهام وواجبات
الدائرة حوايل  5.6مليون دينار ،بزيادة  %198عن عام  ،2013ومت �إخراج ما
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يقارب  1.9مليون دينار من الديون غري العاملة وحتت املراقبة املوكل متابعتها
للدائرة.

دائرة مراقبة االمتثال
وا�صلت دائرة مراقبة االمتثال خالل العام � 2014أداء مهامها الهادفة �إىل
الت�أكد من امتثال البنك و�سيا�سته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات
واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة ،ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية،
مبا يحقق حماية البنك من خماطر عدم االمتثال ،واملتمثلة مبخاطر العقوبات
القانونية ،الرقابية ،اخل�سائر املادية� ،أو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها
البنك جراء عدم االمتثال للقواعد والأنظمة.
هذا وا�ستمرت الدائرة و�ضمن م�س�ؤولياتها لتعزيز بيئة االمتثال ،والإجراءات
الواجب القيام بها للتوافق مع هذه القوانني ،مبتابعة جميع القوانني والتعليمات
ذات العالقة بالعمل امل�صريف وو�ضع الإدارة ب�صورة هذه القوانني �أو ًال ب�أول مع
�إطالع موظفي البنك على التعديالت التي تتم بهذا اخل�صو�ص ،والتعليمات
ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ،ويف مقدمتها البنك املركزي ،ومبا ي�ساعد يف
حتقيق االمتثال لها.
وقد قامت الدائرة خالل العام بتنفيذ املهام املوكلة �إليها �ضمن املحاور التالية:
• متابعة تعديالت �سيا�سة االمتثال و�سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال مبا يتفق
مع التعديالت التي متت �سواء على م�ستوى التعليمات املحلية �أو متطلبات اجلهات
الدولية ،ويف مقدمتها التو�صيات ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل (.)FATF
• مراقبة خماطر االمتثال التي ميكن �أن يتعر�ض لها البنك وحتليلها لتحديد
خماطر االمتثال وو�ضع و�سائل ال�سيطرة الالزمة بهدف التقليل �أو جتنب �أو
احلد من الآثار ال�سلبية التي قد تنتج عن هذه املخاطر.
•

العمل على زيادة الوعي امل�صريف وتثقيف املوظفني يف املوا�ضيع املتعلقة
باالمتثال ،وذلك ب�إ�صدار الن�شرات التثقيفية بهذا اخل�صو�ص ،بالإ�ضافة �إىل
التن�سيق مع دائرة التدريب لتوعية موظفي البنك حول جوانب االمتثال وزيادة
�إدراكهم للجوانب املتعلقة مبكافحة عمليات غ�سل الأموال و�إطالعهم على �آخر
امل�ستجدات يف هذه املجاالت.

• ا�ستلمت وحدة �شكاوى العمالء خالل العام � 113شكوى منها � 18شكوى تتعلق
باخلدمات الإلكرتونية و� 4شكاوي تتعلق بالبطاقات االئتمانية و � 49شكوى
تتعلق بتعامل ال�سلوك املهني و � 40شكوى تتعلق بالعقود و�شروط التعامل
و�شكويني حول �أ�سعار الفوائد والعموالت ،ومت التعامل مع جميع ال�شكاوى فور ًا.
علم ًا ب�أنه مت تزويد العمالء بتو�ضيحات خطية حول موقف البنك من ال�شكاوى
املقدمة مع ت�صويب �أو�ضاع تعامالتهم يف احلاالت التي تتطلب ذلك ،كما مت
�إ�صدار تنبيهات للموظفني بخ�صو�ص التعامل مع العمالء وتو�ضيح �إجراءات
العمل الكفيلة ب�ضمان عدم تكرار هذه ال�شكاوى م�ستقب ًال ،م�شريين يف ذات
الوقت �إىل �أن ن�سبة ال�شكاوى انخف�ضت عن العام املا�ضي بحوايل .%40
• موا�صلة تنفيذ الإجراءات التي تقت�ضيها �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب املعتمدة لدى البنك ل�ضمان عدم الدخول يف �أي عالقة مع
�أ�شخا�ص قد يكونوا مدرجني �ضمن القوائم الدولية ،واتخاذ الإجراءات
حلماية البنك من تعر�ضه لأية عمليات غ�سل الأموال ،معتمدين يف ذلك على

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

33

النظام الآيل املتوفر لدى البنك ،بالإ�ضافة للتن�سيق مع اجلهات الرقابية
و�إدامة االت�صاالت معها مبا ي�ساعد البنك يف الوفاء مبتطلبات االمتثال
لتعليمات تلك اجلهات.
• وفيما يتعلق مبتطلبات قانون «الإلتزام ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية (،»)FATCA
وبهدف االلتزام به وتطبيقه يف جميع فروع البنك الداخلية واخلارجية
وال�شركات التابعة له ،ومن خالل التن�سيق امل�ستمر مع جمموعة بنك برقان
فيما يتعلق مبراحل التنفيذ ،فقد قام البنك خالل عام  2014مبا يلي:
� .1إعداد وا�ستحداث �سيا�سات و�إجراءات عمل خا�صة بالقانون ،حيث
يتم من خاللها تطبيق القانون وااللتزام به.
 .2ا�ستحداث �آلية عمل لتنفيذ التقارير املطلوبة �آلي ًا وحتويلها �إىل
م�صلحة ال�ضرائب الأمريكية.
 .3التعاقد على توريد وت�شغيل نظام �آيل لغايات تطبيق متطلبات القانون،
مع الت�أكد من ت�ضمني النظام البنكي ( )BANKSجميع البيانات
الالزمة للتوافق مع هذا القانون.

التدقيق الداخلي
قامت �إدارة التدقيق بتنفيذ خطة التدقيق ال�سنوية املقررة واملعتمدة من قبل
جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة .وت�سعى الدائرة من خالل تنفيذ
الواجبات املناطة بها ومن خالل خطتها املبينة على �أ�سا�س منوذج تقييم
املخاطر �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 (دوائر
وفروع داخلية وخارجية وال�شركات التابعة) وتزويد جلنة التدقيق بنتائج تلك
الزيارات بالإ�ضافة �إىل تدقيق بع�ض الأن�شطة اجلديدة �إ�ستناد ًا لتعليمات
ال�سلطات الرقابية ومتابعة املالحظات الواردة يف تقارير ال�سلطات الرقابية
والتدقيق اخلارجي �إ�ضافة للتدقيق الداخلي ،وكذلك مت تنفيذ العديد من
املهمات اخلا�صة غري املربجمة.
كما وا�صلت الدائرة مراجعة العديد من جوانب عمل البنك وعملت على تزويد
الإدارة بالتقارير والك�شوفات املتعلقة بالأن�شطة الأكرث �أهمية ب�شكل دوري
و�إخ�ضاعها للمراجعة والتدقيق.
وقامت الدائرة خالل عام  2014بزيادة وتكثيف التن�سيق مع كل من جمموعة
(كيبكو) وجمموعة بنك برقان بهدف تطوير الأعمال من خالل امل�شاركة يف
االجتماعات الدورية ملدراء التدقيق الداخلي لديهما ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية
التن�سيق والتعاون واالطالع على �آخر امل�ستجدات املتعلقة مبنهجيات وو�سائل
التدقيق .وقد مت حتديث برامج عمل التدقيق و�أوراق العمل اخلا�صة بالفروع
و�إعدادها لبع�ض الدوائر والأن�شطة املختلفة و�ضمان التوافق مع املعايري الدولية
و�أف�ضل املمار�سات وميثاق �أخالقيات العمل ،وكذلك مت �إعادة هيكلة الدائرة
وامل�سميات الوظيفية و�إعداد الو�صف الوظيفي املنا�سب.

تكنولوجيا املعلومات
متيز عام  2014بعدة �إجنازات لدائرة تكنولوجيا املعلومات متثلت يف تطبيق
جمموعة من الأنظمة ملواكبة النمو والتطور امل�ستمر بالبنك� ،ضمن خطط تعزيز
البنية التحتية وتطوير وحت�سني البيئة الت�شغيلية ،ل�ضمان �أعلى م�ستويات الكفاءة
يف الأداء وتلبية متطلبات منو الأعمال امل�ستمر.
قامت الدائرة با�ستبدال نظام �إدارة ال�صرافات الآلية وبطاقات ال�سحب الآيل
القدمي ( )CORTEXبنظام ( )SmartVistaوهو نظام م�ستخدم يف عدد كبري
من البنوك يف العامل ،ويحتوي على العديد من الوظائف التي متكن البنك من
رفع م�ستوى خدمة العمالء من خالل توفري و�سائل �إدارة وحتكم �أف�ضل يف كل
من �إدارة ال�صرافات و�إ�صدار البطاقات ،مراقبة احلركات امل�شبوهة ،و�سهولة
الربط مع الأنظمة الأخرى.
كما قامت الدائرة بتطبيق النظام البنكي اجلديد ( )BANKSبدي ًال للنظام
البنكي القدمي والذي امتدت خدمته لأكرث من  20عام ًا ،والنظام اجلديد نظام
متكامل يغطي كافة احتياجات البنك يف كل من النظام امل�صريف الأ�سا�سي
( ،)Core Bankingنظام الإنرتنت ،نظام الدائرة التجارية ،نظام اخلزينة،
ونظام تقارير مكافحة غ�سيل الأموال ،و�أ�صبحت جميعها تعمل �ضمن نظام واحد
بد ًال من تطبيق عدد من الأنظمة املتفرقة ،مما ي�سهل عمليات تطوير و�صيانة
النظام .كما مت مع النظام البنكي تطبيق نظام  Data Warehouse & BIلتخزين
و�إدارة البيانات وا�ستخراج التقارير املختلفة ومتطلبات البنك املركزي من
التقارير.
هذا وتلبية ملتطلبات البنك املركزي الأردين فقد مت اعتماد الربط مع نظام
 eFAWATEERcomلدفع الفواتري من خالل النظام البنكي.
وقد �ساعدت البنية التحتية احلديثة من خوادم وبيئة تخزين يف تنفيذ جميع
امل�شاريع املطلوبة من جهة الأعمال ،وكان للبيئة االفرتا�ضية ( )VMWareالتي
تبناها البنك الف�ضل الأكرب مب�ساندة وجتهيز الأنظمة املطلوبة وب�سرعة قيا�سية.
وكذلك مت جتهيز مركز البيانات ب�أف�ضل �أجهزة الأمن واحلماية التي تراقب
ومتنع حدوث �أي اخرتاقات �أو خمالفات قد ت�ؤثر على الأنظمة وعلى ح�سابات
العمالء .كما مت جتهيز مركز بيانات رديف يواكب �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ومت حتديث البنية التحتية لفرع قرب�ص .وحتديث �أجهزة ال�صراف الآيل مبا
يخ�ص عدة �أنظمة .كما مت البدء بالعديد من امل�شاريع كتطبيق نظام BANKS
يف فل�سطني وقرب�ص ،بالإ�ضافة مل�شروع مركزي البيانات الأ�صيل والبديل يف
فل�سطني ،م�شروع الربط مع  eFAWATEERcomلدفع الفواتري من خالل نظام
الإنرتنت ،وم�شروع نظام عالقات العمالء ومركز االت�صال.

الدائرة املالية
قامت الدائرة خالل عام  2014ب�إجناز املهام والأعمال املوكلة �إليها يف �إجراء
الرقابة املالية على خمتلف العمليات يف البنك ل�ضمان دقتها ،مالئمتها وان�سجامها
مع معايري املحا�سبة الدولية واملعايري الدولية للتقارير املالية ،بالإ�ضافة �إىل
التعليمات الإدارية والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ذات ال�صلة.
وا�صلت الدائرة �إجناز العديد من الدرا�سات والتحليالت اخلا�صة و�ضمن
نطاق عملها وبال�شكل الذي يخدم متخذي القرار يف البنك� ،ضمن الإطار الذي
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ي�ضمن تقدمي املعلومات بامل�ستوى املطلوب و�ضمن �أف�ضل احللول املتبعة يف مثل
هذه التحليالت من �إجراء التحليل �أفقي ًا،عمودي ًا� ،سيولة ،ربحية وجودة ،هذا
بالإ�ضافة �إىل �إجناز التقارير والبيانات املالية املطلوبة للجهات الرقابية والبنك
الأم يف الكويت.
�أما على ال�صعيد اال�سرتاتيجي للبنك ،فقد مت خالل الربع الثاين من العام،
�إجناز تعديل اخلطة طويلة الأمد للأعوام � ،2019-2015ضمن ر�ؤية وا�ضحة
متكاملة للأعوام اخلم�سة القادمة ،ومبا حتويه من �أطر كمية ونوعية قابلة
للتطبيق والقيا�س ،هذا وقد جاء �إجناز املوازنة التقديرية لعام  2015على
اعتبارها ال�سنة الأوىل من اخلطة اال�سرتاتيجية ،كرتجمة لهذه الر�ؤية.

الدائرة القانونية
وا�صلت الدائرة جهودها الهادفة �إىل حماية حقوق وم�صالح البنك وم�ساهميه
من خالل مهامها اال�ست�شارية ،التنفيذية ،والق�ضائية ،وقد متكنت الدائرة خالل
العام  2014من حت�صيل مبلغ  8.397مليون دينار من الديون القائمة املتخذة
بها �إجراءات قانونية ،على نحو �أدى �إىل تخفي�ض ن�سبة الديون غري العاملة
ح�صلت الدائرة مبلغ � 944ألف دينار من الديون
واملخ�ص�صات املقابلة لها ،كما َّ
املعدومة حيث ت�صب هذه التح�صيالت يف الإيرادات.

�إدارة املوارد الب�شرية
حر�صت �إدارة املوارد الب�شرية على �إجناز جمموعة من امل�شاريع الريادية خالل
العام ،التي من �ش�أنها امل�ساهمة الفاعلة يف توجهات البنك اال�سرتاتيجية لتطوير
الأعمال ،وتعزيز البنية امل�ساندة املتينة التي يحتاجها البنك لتلبية تطلعاته
امل�ستقبلية واحلفاظ على التقدم والتميز والنمو امل�ستدام .ونهجت الإدارة �أ�سلوب
امل�شاركة مع باقي دوائر البنك ،للت�أكد من توحيد م�سار اجلهود وان�سجامها مع
احتياجات البنك على املدى القريب واملتو�سط ،ويف ذات الوقت الت�أكد من
اجلاهزية لتحقيق االحتياجات بعيدة املدى .ونظمت م�شاريع الإدارة �ضمن
«خطة حتول» مدرو�سة مت اعتمادها يف العام ال�سابق ،و�أجنز معظمها خالل
هذا العام .ومن �أهمها تطبيق النظم اجلديدة لإدارة الوظائف وتقييمها وت�سكني
املوظفني عليها.
مت خالل عام � 2014إطالق جمموعة من الأنظمة الإلكرتونية احلديثة ،التي من
�ش�أنها رفع كفاءة و�سرعة الأعمال املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية و�أهمها ،نظام
�إدارة الرواتب ،والنظام الإلكرتوين اخلا�ص بطلبات الإجازة واملغادرة ،والنظام
الإلكرتوين خلدمات املوظفني من خالل �أجهزة الهاتف املتنقل الذكية ،والنظام
الإلكرتوين للتعامل �آلي ًا مع طلبات املوظفني املتعلقة باالمتيازات االئتمانية
وطلبات العالوات والبدالت وغريها ،ونظام طلبات التوظيف الإلكرتوين،
وحتديث امتحان القابلية.
وتتمة ملا �أجنز يف العام  ،2013مت تطبيق نظام تقييم �أداء املوظفني (الإدارة
بالأهداف) على كافة موظفي البنك .حيث بد�أت تظهر انعكا�سات تطبيق
النظام با�ستبقاء ذوي الأداء اجليد �إىل املتميز من خالل منحهم زيادات
جمزية .وبهدف تعزيز قيم بيئة العمل التناف�سية ،مت �إطالق نظام املكاف�آت
الفورية خالل العام.
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ويف مبادرة جديدة لتطوير م�ستويات املوظفني اللغوية ،مت �إخ�ضاع  239موظف
المتحان حتديد م�ستوى اللغة الإجنليزية متهيد ًا للعمل على تطوير م�ستوياتهم
خالل العام  ،2015كما �أمت  39موظف بنجاح تطوير م�ستوياتهم يف اللغة
الإجنليزية خالل العام .2014
�أما عن ن�شاطات التدريب ،فقد كان التدريب الفاعل لكافة املوظفني على النظام
البنكي اجلديد ،مع تدريبهم على مهارات التعامل مع التغيري واحلفاظ على
التميز يف خدمة العمالء ،الأثر امللمو�س يف �سال�سة �إطالق النظام البنكي اجلديد
يف منت�صف العام .وتلى ذلك �إعادة الرتكيز على تنمية املهارات امل�صرفية من
خالل الدورات الداخلية واخلارجية .كما وقامت الدائرة ب�إعداد دورة تدريبية
عالية امل�ستوى لتنمية املهارات القيادية ،ا�ستفاد منها مدراء الدوائر وجمموعة
من مدراء الفروع.

دائرة الت�سويق والعالقات العامة
ا�ستمرت الدائرة خالل عام  2014بتنفيذ خطط عملها الت�سويقية �ضمن
ا�سرتاتيجية حمددة ومدرو�سة ،وذلك لتحقيق �أهداف البنك الت�سويقية لدى
العمالء واجلمهور .حيث با�شرت الدائرة بحمالتها الت�سويقية حلزمة البطاقات
ال�صادرة من البنك الأردين الكويتي والتي ت�شمل ما�سرت كارد ،فيزا� ،أمرييكان
�إك�سرب�س وحملة ت�سويقية خا�صة مبنتج �شهادات الإيداع ،وحملة «حولها واربحها
« اخلا�صة بحواالت «وي�سرتن يونيون».
وتابعت الدائرة عملها برتتيب امل�شاركة يف معار�ض وم�ؤمترات عديدة ،كما قامت
�أي�ض ًا بالتح�ضري واملتابعة والرتتيب الفتتاح فرع الزرقاء ،احل�صن � /إربد ،ال�سلط،
و�سمارة مول  /البحر امليت ،بالإ�ضافة لإقامة حفل �إفطار رم�ضاين يف العقبة،
مبنا�سبة افتتاح فرع العقبة بحلته اجلديدة بعد التو�سعة� .إ�ضافة �إىل امل�شاركة
واملتابعة للت�صاميم املقرتحة للفرع اجلديد يف العبديل مول.
كما و�أ�شرفت الدائرة على �إ�صدار معظم مطبوعات ومن�شورات البنك.
على �صعيد تعزيز توا�صل البنك مع عمالئه ،مت تفعيل �صفحة البنك على موقع
التوا�صل الإجتماعي « ،»facebookومتابعته يومي ًا بحيث يتم ن�شر �أخبار البنك،
�إعالنات عن املنتجات واحلمالت اجلديدة ،م�سابقات ،معلومات عامة ون�صائح
�أمنية ،بالإ�ضافة �إىل متابعة ا�ستف�سارات العمالء على هذا املوقع.

امل�س�ؤولية االجتماعية
متثل امل�س�ؤولية املجتمعية �إحدى مرتكزات ر�سالة البنك الأردين الكويتي ،وقد
قام البنك خالل عام  2014مبوا�صلة م�ساهماته بدعم املجتمع وامل�شاركة
بالعديد من الفعاليات وامل�شاريع املتعلقة باجلوانب ال�صحية ،وحماية البيئة
والثقافة والتعليم ،وما ي�سهم يف تطوير االقت�صاد الوطني.
متثلت �أهم الإجنازات يف ا�ستمرار مبادرات البنك بدعم فعاليات متعددة
لل�صندوق الأردين الها�شمي وحملة الرب والإح�سان ،كما مت تقدمي الدعم املادي
للعديد من اجلمعيات اخلريية واجلهات املعنية بالعمل الإن�ساين ،وم�شاريع تنمية
وت�أهيل املجتمعات الريفية الأقل حظ ًا ،كما وا�صل البنك تقدمي الدعم النقدي
ال�سنوي والرعاية لأحدى بيوت قرى الأطفال (  ،) SOSهذا بالإ�ضافة لكفالة
بيت جديد يف قرى الأطفال ملدة عام ،هذا وتابع البنك خالل العام تربعه
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املادي لبنك املالب�س اخلريي التابع «للهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية» حيث
تطوع عدد من املوظفني للم�ساعدة يف عملية الفرز وتوزيع املالب�س والهدايا
على الفقراء واملحتاجني .وقام البنك ومنذ بداية تدفق الالجئني ال�سوريني �إىل
اململكة بامل�شاركة مع عدد من املنظمات غري احلكومية املحلية والدولية لتوزيع
امل�ساعدات النقدية لتحقيق �أهدافهم النبيلة.
و�شارك البنك الأردين الكويتي يف رعاية حفل «مو�سيقى للبرتا» والتي نظمته
اجلمعية الوطنية حلماية البرتا ،حيث كان احلفل املو�سيقي من وحي تاريخ
وتراث مدينة البرتا ،و�صمم خ�صي�ص ًا لدعم برامج التعليم والتوعية التي تقوم
اجلمعية بتنفيذها ،لتمكني ال�شباب وتعزيز ارتباطهم برتاثهم وم�ساعدتهم على
اكت�ساب مهارات متعددة ،بالإ�ضافة �إىل دعم املدينة الوردية كمعلم �سياحي
�أردين مهم.
ا�ستمر البنك بدعم برنامج التعليم اجلامعي الذي تديره م�ؤ�س�سة �صندوق الأمان
مل�ستقبل الأيتام� ،إ�ضافة لتقدمي م�ساعدة مالية مبا�شرة لعدد من الطلبة املتفوقني
من خالل حتمل تكاليف درا�ستهم يف اجلامعات الأردنية.
ومت للعام ال�سابع على التوايل وبالتعاون مع �إدارة املوارد الب�شرية ،رعاية برنامج
«درب» الوطني لتدريب طالب اجلامعات والذي يقوم على تنفيذه �صندوق امللك
عبداهلل الثاين بالتعاون مع م�ؤ�س�سة لوياك (الأردن) ،والذي يهدف �إىل ت�أهيل
ال�شباب من اجلن�سني لتمكينهم ومنحهم فر�ص ًا �أف�ضل يف �سوق العمل.
وت�شجيع ًا منه للحركة الثقافية والفنية يف اململكة ،ف�إن البنك يتيح مل�ؤ�س�سات
املجتمع املدين واجلمعيات ،فر�ص اال�ستخدام املجاين مل�سرحه ،لإقامة �أن�شطتها
وفعالياتها .فيما وا�صل دعم الكتاب والأدباء الأردنيني من خالل اقتناء �أعداد
من م�ؤلفاتهم و�إنتاجاتهم الفكرية.
وت�أكيد ًا منه على تر�سيخ املمار�سات البيئية ال�سليمة ،ف�إن البنك يقوم وبا�ستمرار
يف كل عام بامل�شاركة يف دعم م�سابقة امللكة علياء للم�س�ؤولية االجتماعية والتي
تعنى بالثقافة البيئية ،كما �شارك بدعم حملة النظافة الوطنية ال�سنوية والتي
نظمتها جمعية البيئة الأردنية ،وا�ست�ضاف �أن�شطة اجلمعية على م�سرح البنك.
و�ضمن ن�شاطات ومبادرات البنك من الناحية ال�صحية ،فقد �شارك موظفو
البنك يف حملة التربع بالدم التي نظمها بالتعاون مع بنك الدم الوطني ،لتقدمي
الدعم للمر�ضى واملحتاجني للدم من �أبناء املجتمع الأردين .كما ي�شارك عدد
كبري من موظفي البنك يف برنامج �أ�صدقاء مركز احل�سني لل�سرطان ،حيث يقدم
كل منهم تربع ًا �شهري ًا من راتبه للمركز .كما قام البنك مب�ساعدة املركز يف
توزيع من�شورات توعوية �صحية ب�إرفاقها مع ك�شوف احل�سابات .
و�أ�صبح البنك الأردين الكويتي �أول �شركة يف القطاع اخلا�ص يبادر بدعم
احللول اجلديدة واملبتكرة والتي �صممت للقيادة الأكرث �أمان ًا وملعابري �أف�ضل
حلماية امل�شاه ،حيث قام البنك برعاية جتديد (كاندرين) الأر�صفة التقليدية
وا�ستبدالها بالبال�ستيكية امللونة والتي ت�ضاء لي ًال �إهداء منه �إىل العا�صمة عمان.

�أهم امل�ؤ�شرات والن�سب املالية لعامي  2014و 2013

(املبالغ ب�آالف الدنانري)

2014

2013

�أهم بنود الدخل
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

101.193
124.104
62.895
46.545
0.465

�إجمايل الدخل
�صايف الأرباح قبل ال�ضريبة وحقوق غري امل�سيطرين
�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة وحقوق غري امل�سيطرين
ح�صة ال�سهم من �صايف الربح  /دينار

107.199
123.013
66.034
47.496
0.475

�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

2.552.466

2.609.715
1.306.259
1.752.537
431.784

404.526

539.784

420.430

1.328.188
1.669.925

�أهم الن�سب املالية
العائد على معدل املوجودات

%1.81
%11.05
%16.68
%16.74

العائد على معدل حقوق امللكية
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
ن�سبة الرفع املايل

%1.91
%12.03
%16.43
%16.04

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

%44.40
%36.20

%37.71
%32.86

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

%7.83
%55.68

ن�سبة تغطية الديون غري العاملة
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�أع�ضاء الإدارة التنفيذية

املديـــر العــام

•

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

نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية

•

ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل

رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال

•

ال�سيد �شاهر عيد عبد احلليم �سليمان

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار

•

ال�سيد وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

•

ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة

•

ال�سيد هيثم �سميح « بدر الدين » البطيخي

رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات

•

ال�سيد عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

•

ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

•

ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

•

ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س �إدارة املخاطر

•

ال�سيد حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

•

ال�سيد عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة االمتثال

•

ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمة

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

•

ال�سيد داود عادل داود عي�سى

 بالإ�ضافة �إىل ال�سيد �إبراهيم ف�ضل حممود الطعاين رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي الذي يتبع للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق ولرئي�س جمل�س الإدارة. �أع�ضاء الإدارة التنفيذية الذين انتهت خدمتهم خالل عام :2014 ال�سيد �أ�سامة فتحي عبداهلل من�صور ،رئي�س �إدارة التحول  -لغاية 2014/3/31 -ال�سيد �إبراهيم نور �سرور ب�شارات ،رئي�س العمليات  -لغاية 2014/11/10
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خطة العمل لعام 2015

�ش��هد الع��ام  2014تطبيق��اً ناجح��اً وممي��زاً لأنظمة عاملية تكنولوجي��ة منها النظام البنكي اجلدي��د ( )BANKSونظام �إدارة
ال�صراف��ات الآلي��ة والبطاق��ات ( ،)Smart Vistaوال��ذي يعت�بر ا�س��تثماراً كب�يراً يف البني��ة التحتي��ة للبن��ك� ،س��يمكننا م��ن
االنط�لاق بق��وة نح��و حتقي��ق مزي��د من الإجن��ازات التي تعود بقيمة م�ضافة على امل�س��اهني مع تق��دمي �أف�ضل اخلدمات
واملنتجات امل�صرفيه للعمالء وبالتايل تعزيز املركز الريادي واملميز للبنك �ضمن القطاع امل�صريف.
وفيما يلي �أهم البنود التي ت�ضمنتها خطة عمل البنك لعام :2015
1 .1املحافظ��ة عل��ى دور البنك الري��ادي يف مواكبة التط��ور التكنولوجي
يف التطبيق��ات الإلكرتوني��ة لرف��ع كف��اءة اخلدم��ة املقدم��ه للعمالء
وتق��دمي جترب��ة م�صرفيه مبتكرة .حيث �س��يتم تطبي��ق نظام جديد
لإدارة عالق��ات العم�لاء ،نظام �إ�صدار البطاقات يف الفروع ب�ش��كل
�آين ،و�إطالق خدمة �أجهزة ال�صراف التفاعلية ك�س��ابقة يف ال�س��وق
الأردين ،وتطبي��ق نظ��ام �آيل لإدارة ومتابعة �س�ير العم��ل ،بالإ�ضافه
�إىل تطبيق النظام البنكي اجلديد يف فروع فل�سطني وقرب�ص.
2 .2التو�س��ع اال�س�تراتيجي لف��روع البن��ك و�أجه��زة ال�ص��راف الآيل يف
اململك��ة ،حيث �س��يتم افتتاح فروع جديدة ومنها ف��رع العبديل مول،
والذي يتميز بحداثة الت�صميم واخلدمات الإلكرتونية التي تتنا�سب
مع متطلبات العمالء لتجربة م�صرفية فريدة.
3 .3اال�س��تمرار بالرتكي��ز على قط��اع التجزئة من خالل ط��رح منتجات
وخدمات م�صرفية جديدة ومبتكرة ،تلبي �إحتياجات العمالء �ضمن
�أعل��ى معاي�ير اجل��وده يف تق��دمي اخلدم��ة ،والت��ي من �ش���أنها تعزيز
املرك��ز التناف�س��ي للبن��ك وزي��ادة ح�صت��ه ال�س��وقية وتو�س��يع قاعدة
العمالء.
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6 .6ف�ص��ل دائ��رة املن�ش���آت ال�صغ�يرة عن املتو�س��طة و�ضمه��ا �إىل دائرة
ت�س��هيالت التجزئه والأفراد ،والتوجه �إىل طرح حزمة من املنتجات
واخلدمات التمويلية التي تلبي �إحتياجات هذه ال�شريحة.
7 .7تطوي��ر البني��ه التحتي��ة للبنك يف فروع فل�س��طني ،م��ن خالل جتهيز
مرك��ز البيان��ات الرئي�س��ي يف مدين��ة رام اهلل واملرك��ز الردي��ف يف
مدينة جنني ،و�س��يتم العمل على رفد دوائر الإدارة الإقليمية يف رام
اهلل بالكوادر امل�ؤهلة ال�س��تكمال ا�س��تقالليتها ،كما �سيتم العمل على
افتتاح فرعني جديدين يف جنني وبيت حلم.
8 .8احلفاظ على امل�س��توى املميز من الكفاءة ،مبا يخدم النمو امل�ستدام
لأعمال البن��ك و�إجنازاته .وخا�صة يف جمال التدريب التخ�ص�صي،
تطوير املوظفني ،ا�ستبقاء الكفاءات ،ودميومة ثقافة الأداء.
9 .9تعزي��ز العالق��ات اال�س�تراتيجية الت��ي ترب��ط البن��ك م��ع جمموع��ة
بنك برقان و�ش��ركة م�ش��اريع الكويت القاب�ضة (كيبكو) وال�ش��ركات
التابع��ة ،وا�س��تثمار املزي��د من الفر���ص التي توفرها ه��ذه العالقات
على ال�صعيد الإقليمي والدويل.
1010تعزيز عالقات العمل بني البنك و�شركاته التابعة (ال�شركة املتحدة
لال�س��ثمارات املالي��ة و�ش��ركة �إج��ارة للت�أج�ير التمويل��ي) وحتقي��ق
التكامل يف اخلدمات املقدمة ملختلف �شرائح العمالء.

4 .4الرتكي��ز ب�ش��كل كب�ير لال�س��تفادة م��ن خط��وط االئتم��ان املمنوح��ة
للبن��ك م��ن اجله��ات الداعم��ة واملمول��ة م��ن �أج��ل تعزي��ز وتنمي��ة
حمفظة الت�سهيالت التجارية واملتو�سطة ،مع ا�ستمرار التزام دائرة
ت�سهيالت ال�شركات الكربى ودائرة متويل امل�شاريع بالعمل املتوا�صل
لتلبي��ة االحتياجات املتزايدة واملتنوعة للعمالء وم�س��اندتهم لتطوير
�أعمالهم ،ومبا ي�سهم يف حتريك عجلة االقت�صاد الأردين.

1111تعزي��ز دور البن��ك الرائد يف جم��ال امل�س���ؤولية االجتماعية وخدمة
املجتمع املحلي بالرتكيز على امل�شاريع التي تعنى بالتنمية امل�ستدامة
مبا يخ�ص مبادرات ال�صحه ،التعليم ،والتمكني لقطاع ال�شباب.

5 .5التو�سع يف �أعمال الدائرة البنكية اخلا�صة من خالل فتح �آفاق جديدة
للتعاون مع امل�ؤ�س�سات املالية العاملية لتوفري منتجات ا�ستثمارية تلبي
�إحتياجات العمالء من ناحية درجة املخاطر والعوائد بالإ�ضافة �إىل
التطوير امل�ستمر لن�شاط اخلدمات اال�ست�شارية املالية املتخ�ص�صة.

1212موا�صل��ة العم��ل على تطوي��ر البيئة الرقابية والتعام��ل وفق مفاهيم
احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية ،وااللت��زام ب�أف�ض��ل املعاي�ير واملمار�س��ات
امل�صرفي��ة الدولي��ة ،وتعليم��ات اجله��ات الرقابية ومق��ررات جلنة
بازل املختلفة.
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القوائم املالية املوحدة
للعام  2014مع تقرير
مدقق احل�سابات امل�ستقل

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون االول  2014و 2013

قائمـ ـ ـ ـ ــة (�أ)
دينار
�إي�ضاح

املوجـ ـ ــودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
ممتلكات ومعدات بال�صايف
موجودات غري امللمو�سة بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

4
5
6
7
8
9
10
11
12
 /19د
13

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية :
حقوق م�ساهمي البنك :
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
الإحتياطي القانوين
الإحتياطي الإختياري
احتياطي تقلبات دورية
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
�صايف احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة
الأرباح املدورة
جمموع حقوق م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

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

2013
368.043.325
256.730.022
3.562.725
1.328.188.339
78.264.937
27.273.622
341.127.753
14.657.605
3.197.186
3.945.011
127.475.223
2.552.465.748

14
15
16
17
18
� /19أ
 /19د
20

340.190.210
1.669.839.041
82.697.561
11.725.398
9.223.890
13.789.069
3.077.201
42.216.269
2.172.758.639

374.832.240
1.601.864.631
68.060.691
8.000.000
9.016.943
15.029.541
2.000.625
64.326.714
2.143.131.385

21
 /22أ�
 /22ب
 /22ج
 /22د
23
24

100.000.000
71.918.373
132.234.517
227.597
12.982.394
6.043.831
108.377.609
431.784.321
5.171.606
436.955.927
2.609.714.566

100.000.000
65.622.654
119.698.801
185.805
12.141.495
5.107.767
101.769.877
404.526.399
4.807.964
409.334.363
2.552.465.748

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )49ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.

42

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

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2014و 2013

43

قائمـ ـ ـ ـ ــة (ب)
دينار

�إي�ضاح

2014

2013

الفوائد الدائنة

26

134.198.963

141.959.136

ينزل  :الفوائد املدينة

27

45.701.374

46.783.633

88.497.589

95.175.503

12.695.494

12.023.302

101.193.083

107.198.805

�أرباح عمالت �أجنبية

29

3.013.354

3.084.005

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

30

()3.804.029

()1.102.954

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

9

2.178.069

1.603.609

ارباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

31

869.243

�إيرادات �أخرى

32

20.654.238

12.229.921

124.103.958

123.013.386

33

22.058.983

22.888.277

 11و12

3.194.382

1.785.618

م�صاريف �أخرى

34

19.804.760

13.970.813

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

7

14.355.560

16.551.074

خم�ص�صات متنوعة

18

1.795.476

1.783.095

61.209.161

56.978.877

62.894.797

66.034.509

16.133.101

18.616.674

46.761.696

47.417.835

�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت

28

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

�إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات

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

 / 19ب

الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)

-

يعود �إىل :
م�ساهمي البنك

46.545.475

47.496.368

حقوق غري امل�سيطرين

216.221

()78.533

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

35

-/465

-/475

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )49ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر أ� معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.

قائمة الدخل ال�شامل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2014و 2013

قائمـ ــة (ج)
دينار

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

2014

2013

46.761.696

47.417.835

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

859.868

3.066.725

47.621.564

50.484.560

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

47.257.922

50.441.257

حقوق غري امل�سيطرين

363.642

43.303

47.621.564

50.484.560

املجموع

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )49ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.

44

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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45

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

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2014و 2013

قائم ـ ـ ـ ـ ـ ــة (د)
دينار

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

�إي�ضاح

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

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

تقلبات
دورية

الإختيـ ـ ـ ــاري

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

الأربــاح
املــدورة

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

حقـ ـ ـ ـ ــوق
غري امل�سيطرين

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014
الر�صيد يف بداية ال�سنة

185.805

12.141.495

5.107.767

101.769.877

404.526.399

4.807.964

409.334.363

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

-

-

-

-

-

-

46.545.475

46.545.475

216.221

46.761.696

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

-

-

-

-

-

712.447

-

712.447

147.421

859.868

-

-

-

-

-

223.617

()223.617

-

-

-

-

املحول �إىل االحتياطيات

22

-

6.295.719

12.535.716

41.792

الأرباح املوزعة

25

-

-

-

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

119.698.801 65.622.654 100.000.000

9

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

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

132.234.517 71.918.373 100.000.000

-

-

-

-

936.064

46.321.858

47.257.922

363.642

47.621.564

840.899

-

()19.714.126

-

-

-

-

-

-

()20.000.000

()20.000.000

-

()20.000.000

227.597

12.982.394

6.043.831

108.377.609

431.784.321

5.171.606

436.955.927

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

�إي�ضاح

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

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

الإختيـ ـ ـ ــاري

تقلبات
دورية

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

الأربــاح
املــدورة

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

حقـ ـ ـ ـ ــوق
غري امل�سيطرين

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2013
77.560

12.115.732

1.599.529

94.804.778

374.085.142

5.043.451

379.128.593

106.476.193 59.011.350 100.000.000
-

-

-

-

-

-

47.496.368

47.496.368

()78.533

47.417.835

-

-

-

-

-

2.944.889

-

2.944.889

121.836

3.066.725

-

-

-

-

-

563.349

()563.349

-

-

-

-

-

-

-

-

3.508.238

46.933.019

50.441.257

املحول �إىل االحتياطيات

22

-

6.611.304

13.222.608

108.245

25.763

-

()19.967.920

-

الأرباح املوزعة

25

-

-

-

-

-

-

185.805

12.141.495

5.107.767

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

9

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

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

119.698.801 65.622.654 100.000.000

50.484.560

43.303
-

-

()20.000.000( )20.000.000

()278.790

()20.278.790

404.526.399

4.807.964

409.334.363

101.769.877

 من �أ�صل الأرباح املدورة مبلغ  6.527.456دينار كما يف  31كانون الأول  2014مقابل  3.945.011دينار كما يف  31كانون الأول  2013مقيد الت�صرف به لقاءموجودات �ضريبية م�ؤجلة �إ�ستناد ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين .
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  4.559.536دينار كما يف  31كانون الأول  2014مقابل  5.264.697دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2013ال ميكن الت�صرف بهوفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقاء �أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ،)9والذي ميثل فروقات �إعادة التقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل بال�صايف بعد ما حتقق منه فع ًال من خالل عمليات البيع.
 يحظر الت�صرف باحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة اال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين . يحظر الت�صرف ب�إحتياطي تقييم املوجودات املالية ال�سالب وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين .ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )49ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر أ� معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2014و 2013

قائمـ ـ ـ ـ ـ ــة (هـ)
دينار

اي�ضاح
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل  -قائمة (ب)
تعديالت :
ا�ستهالكات واطفاءات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
�صايف ايرادات الفوائد
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك واملطالبات املحتملة
(ارباح) بيع موجودات الت ملكيتها للبنك
(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات
(�أرباح) بيع موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
خ�سائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خ�سائر تدين �أ�سهم وعقارات م�ستملكة
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات :
(الزيادة) النق�ص يف االر�صدة وااليداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
النق�ص يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) يف املوجودات االخرى
الزيادة (النق�ص) يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�شهر
الزيادة يف ودائع العمالء
الزيادة (النق�ص) يف تامينات نقدية
(النق�ص) الزيادة يف مطلوبات �أخرى
�صايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
�صايف النقدية التدفقات من عمليات الت�شغيل قبل نهاية اخلدمة والق�ضايا و�ضريبة الدخل املدفوعة
نهاية اخلدمة املدفوع
ق�ضايا مدفوع
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل

 11و12
7
18
18

31
30
13
29

18
18
 /19أ�

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار :
(الزيادة) يف موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
(الزيادة) النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
(الزيادة) يف ممتلكات ومعدات واملوجودات غري امللمو�سة
�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) عمليات اال�ستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
الزيادة (النق�ص) يف حقوق غري امل�سيطرين
الزيادة (النق�ص) يف �أموال مقرت�ضة
ارباح موزعة على امل�ساهمني
�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
�صايف (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

36

2014

2013

62.894.797

66.034.509

3.194.382
14.355.560
()8.479.269
1.628.256
167.220
()59.659
()869.243
3.562.281
1.928.384
383.092
78.705.801

1.785.618
16.551.074
()6.018.838
1.624.549
158.546
()3.673.458
()12.004
2.067.820
103.749
3.276.280
81.897.845

()8.246.910
7.573.529
21.935.114
()32.233.491
4.781.421
67.974.410
14.636.870
()29.843.003
46.577.940
125.283.741
()1.540.678
()47.851
()19.971.136
103.724.076

10.317.368
74.042.722
23.630.336
()21.167.596
()175.428.290
234.583.564
()81.085.910
18.619.274
83.511.468
162.886.700
()1.296.546
()197.190
()18.423.485
142.969.479

()123.659.021
()810.678
()8.857.043
()133.326.742

()92.872.147
225.867
()5.339.121

147.421
3.725.398
()19.304.239
()15.431.420
()383.092
()45.417.178
268.980.181
223.563.003

()97.985.401
()156.954
()27.966.000
()19.349.046
()47.472.000
()3.276.280
()5.764.202
274.744.383
268.980.181

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )49ت�شكل جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
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البنك الأردين الكويتي

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 -1معلومات عامة

 ان البنك االردين الكويتي �شركة م�ساهمة عامة حمدودة �أردنية ت�أ�س�ست حتت رقم ( )108بتاريخ  25ت�شرين االول  1976مبوجب قانون ال�شركات الأردين رقم ()13ل�سنة  1964ومركزه الرئي�سي يف مدينة عمان يف منطقة العبديل � ،شارع �أمية بن عبد �شم�س هاتف � +962 )6( 5629400ص.ب 9776 .عمان  1191 -اململكة
الأردنية الها�شمية .
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة والبالغ عددها �ستة وخم�سون فرعا وخارجها وعددها ثالثة وال�شركاتالتابعة له وعددها �شركتني .
 ان البنك االردين الكويتي هو �شركة م�ساهمة عامة حمدودة مدرجة ا�سهمه يف �سوق عمان املايل . مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته رقم ( )2015/1بتاريخ  18كانون الثاين  2015و 23ني�سان  2015للأحداث الالحقة وهيخا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.
� -2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية

�أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة

 مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة وفق ًا لتعليمات البنك املركزي االردين والرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�سابخم�ص�ص التدين لعدد من عمالء الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  ،يف حني مت �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري
املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد أ� التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلواملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة  .كما تظهر بالقيمة العادلة
املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
 ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2013ب�إ�ستثناء �أثر تطبيق
ما يرد يف االي�ضاح (� - 49أ) حول القوائم املالية املوحدة .

�أ�س�س توحيد القوائم املالية

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

ميتلك البنك كما يف  31كانون االول  2014و  2013ال�شركات التابعة التالية :
ا�سـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�شرك ـ ـ ـ ـ ــة
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات
املالية
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

را�س املال املدفوع

ن�سبة ملكية البنك

دين ـ ـ ـ ـ ــار

%

طبيعة عمل ال�شركة

مكان عملها

تاريخ التملك

8.000.000

50/22

و�ساطة مالية

عمان

2002

20.000.000

100

ت�أجري متويلي

عمان

2011

�إن �أهم املعلومات املالية لل�شركات التابعة للعام  2014كما يلي :

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
ا�سـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�شرك ـ ـ ـ ـ ــة

�إجمايل املوجودات
دين ـ ـ ـ ـ ــار

�إجمايل املطلوبات
دين ـ ـ ـ ـ ــار

للعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2014
�إجمايل الإيرادات
دين ـ ـ ـ ـ ــار

�إجمايل امل�صاريف
دين ـ ـ ـ ـ ــار

ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
1.397.483
2.510.180
12.898.265
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
3.143.522
12.550.834
36.202.223
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 .

963.167
1.575.036

معلومات القطاعات

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل

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

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

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

القيمة العادلة
ان �أ�سعار الإغالق (�شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية املوحدة يف ا�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها ا�سعار �سوقية.
48

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

2 014

2 014

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

49

يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أداة مايل م�شابهة لها. مناذج ت�سعري اخليارات. يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة االمد والتي ال ي�ستحق عليها فوائد مبوجب خ�صم التدفقات النقدية ومبوجب �سعر الفائدة الفعالة ،ويتم �إطفاء اخل�صم/العالوة �ضمن ايرادات الفوائد املقبو�ضة /املدفوعة يف قائمة الدخل املوحدة.
تهدف طرق التقييم اىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات املالية،
ويف حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة لتحديد فيما اذا كانت هنالك م�ؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها
افرادي ًا او على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي :
 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف�أة:ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعرالفائدة 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 الدين يف قائمةالدخل 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 حدثا ما قد�أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين والتقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي االردين فيما عدا
الرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�ساب خم�ص�ص التدين لعدد من عمالء الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة ومبوجب تعليمات البنوك املركزية التي تعمل من خاللها فروع
البنك وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف قائمة الدخل املوحدة .
 يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين �أو وفقا لتعليمات ال�سلطاتالرقابية يف الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع �أو �شركات تابعة �أيهما �أ�شد.
 يتم �شطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم حتويل �أي فائ�ض يف املخ�ص�صالإجمايل اىل قائمة الدخل املوحدة ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات الأخرى .
 يتم حتويل الت�سهيالت الإئتمانية والفوائد املعلقة اخلا�صة بها و املغطاة مبخ�ص�صات بالكامل خارج قائمة املركز املايل املوحدة  ،وذلك وفق ًا 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 تكون جاهزةللإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية املئوية التالية :
مباين
معدات و�أجهزة و�أثاث
و�سائط نقل
�أجهزة احلا�سب الآيل
حت�سينات مباين

٪
3
15-9
15
20
20

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

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

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

 يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�صة بنهاية اخلدمة للموظفني �أو عن مدة اخلدمة املرتاكمة للموظفني بتاريخ قائمة املركز املايلاملوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.
 يتم ت�سجيل التعوي�ضات ال�سنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها .ويتم �أخذ خم�ص�ص لاللتزاماتاملرتتبة على البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحدة.

�ضريبة الدخل

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

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

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

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

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

حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�صاريف

 يتم حتقق �إيرادات الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها ك�إيرادات ويتمت�سجيلها حل�ساب الفوائد والعموالت املعلقة .
 يتم الإعرتاف بامل�صاريف وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق . يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بارباح ا�سهم ال�شركات عند حتققها (اقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني) .50
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تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).

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

الغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي :
 التحوط للقيمة العادلة هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك. يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلةللموجودات �أو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحدة .
 يف حال انطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلةملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.
 التحوط للتدفقات النقدية هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة. يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الداة التحوط �ضمن الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة ويتمحتويله لقائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي ي�ؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل املوحدة .
 التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية يف حال انطباق �شروط التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية ،يتم قيا�س القيمة العادلة الداة التحوط ل�صايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون العالقةفعالة يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �ضمن الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن قائمة
الدخل املوحدة  ،ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
 التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يف قائمة الدخل املوحدة يفنف�س الفرتة.

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

عقود �إعادة ال�شراء �أو البيع

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

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

املوجودات غري امللمو�سة
�أ) ال�شه ـ ــرة
 يتم ت�سجيل ال�شهرة بالكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �شراء اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة او التابعة عن ح�صة البنك يف القيمة العادلة ل�صايف موجوداتتلك ال�شركة بتاريخ التملك .يتم ت�سجيل ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار يف �شركات تابعة يف بند منف�صل كموجودات غري ملمو�سة� ،أما ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار
يف �شركات حليفة فتظهر كجزء من ح�ساب اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة ويتم الحق ًا تخفي�ض تكلفة ال�شهرة ب�أي تدين يف قيمة اال�ستثمار.

 يتم توزيع ال�شهرة على وحدة/وحدات توليد النقد لأغرا�ض اختبار التدين يف القيمة. يتم �إجراء اختبار لقيمة ال�شهرة يف تاريخ كل قوائم مالية موحدة ويتم تخفي�ض قيمة ال�شهرة �إذا كانت هناك داللة على �أن قيمة ال�شهرة قد تدنت وذلك يف حال كانتالقيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�شهرة �أقل من القيمة امل�سجلة يف الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم ت�سجيل قيمة
التدين يف قائمة الدخل املوحدة .
ب) املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها � .أما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صولعليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالكلفة .
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة  .ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمنيحمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل املوحدة � .أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف
تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة .
	ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة. يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة  .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتماجراء �أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
 -يتم اطفاء �أنظمة احلا�سوب والربامج على مدى عمرها االنتاجي املقدر بطريقة الق�سط الثابت ومبعدل � ٪ 33- 20سنويا .

العمالت االجنبية

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

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

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

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

نقد يف اخلزينة
�أر�صدة لدى بنوك مركزية :
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
متطلبات االحتياطي النقدي
املجموع

2014
39.352.120

2013
38.741.228

36.654.006
169.027.609
83.777.223
328.810.958

57.300.370
190.309.133
81.692.594
368.043.325

 ب�إ�ستثناء االر�صدة مقيدة ال�سحب ملتطلبات االحتياطي النقدي  ،ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2014و . 2013 ال يوجد �أر�صدة ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر كما يف  31كانون الأول  2014و. 2013� - 5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

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

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

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

2013
2013
2014
2014
105.592.494 92.006.188
434.075
285.886
115.693.927 96.998.900 35.009.526 22.532.696
221.286.421 189.005.088 35.443.601 22.818.582

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

2014
92.292.074
119.531.596
211.823.670

2013
106.026.569
150.703.453
256.730.022

 بلغت االر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال يتقا�ضى البنك عليها فوائد  23.123.664دينار كما يف  31كانون االول ( 2014مقابل  18.040.727ديناركمـا يف  31كانون االول . )2013
 بلغت االر�صدة مقيدة ال�سحب مبلغ  2.558.072دينار كما يف  31كانون االول ( 2014مقابل  1.856.162دينار كما يف  31كانون الأول .)2013 - 6ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

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

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

2014
4.000.000
4.000.000

2013
-

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

2014
7.107.725
7.107.725

 -بلغت االيداعات مقيدة ال�سحب مبلغ  17.725دينار كما يف  31كانون االول  2014و . 2013

2013
17.725
3.545.000
3.562.725

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

2014
11.107.725
11.107.725

2013
17.725
3.545.000
3.562.725

 -7ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

2014

2013

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

5.667.662
65.973.108
7.406.576
145.443.870

*

**

بطاقات االئتمان
القرو�ض العقارية

5.371.592
55.741.164
6.359.091
176.037.893

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

207.925.287
683.172.628

**

175.274.274
730.959.934

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

21.073.803
72.623.221
164.561.746
1.373.847.901
55.289.142
12.299.509
1.306.259.250

*

**

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

21.407.231
57.095.369
164.651.790
1.392.898.338
56.125.578
8.584.421
1.328.188.339

* تت�ضمن هذه البنود مبلغ  7.524.708دينار كما يف  31كانون الأول  2014متثل ت�سهيالت ممنوحة من قبل ال�شركات التابعة للبنك (مقابل  5.222.520دينار كما
يف  31كانون الأول . )2013
** �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا البالغة  1.074.766دينار كما يف  31كان ــون االول ( 2014مقابــل  1.993.583دينار كما يف  31كانون االول
. )2013
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة  107.516.661دينار �أي ما ن�سبته ( )٪7/8م ــن اجمال ــي الت�سهيالت الإئتمانيـة املبا�شرة كما يف  31كانون االول 2014(مقابل  103.235.292دينار �أي ما ن�سبته ( )٪7/4من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون االول . )2013
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  97.673.023دينار �أي ما ن�سبتــه ( )٪7/2من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرةبعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كان ـ ــون االول ( 2014مقاب ــل  94.650.871دينار �أي مـا ن�سبتــه ( )٪6/8من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل
الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول . )2013
 بلغــت الت�سهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها  52.649.137دينار �أي ما ن�سبته ( )٪3/8مـن �إجمالـي الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف 31كانون الأول ( 2014مقابل  53.897.748دينار �أي ما ن�سبته ( )٪3/9كما فــي  31كانون الأول . )2013
 تت�ضــمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة ت�سهيالت ممنوح ــة لثالثة عمـالء بلــغ ر�صي ــدها  57.417.277دين ــار بعــد طــرح الفوائــد والعموالت املعلقة كما يف 31كانــون الأول  ، 2014و�ضماناتها املقبولة حوايل  1.94مليون دينار مبوجب تعليمات البنك املركـزي الأردين ،وقد بلغ ر�صيد خم�ص�ص التدين املر�صود مقابل هذه
الت�سهيالت حوايل  39.2مليون دينار كما يف  31كانــون الأول  2014وذلك وفق ًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق ب�إحت�س ــاب خم�صـ�ص التدين له�ؤالء
العمالء على ان يت ــم توزي ــع باق ــي املخ�ص�ص تدريجي ًا على مراحل ،على اال يزيد املخ�ص�ص ال�سنوي عن  10مليون دينار للثالثة عمالء  ،مع مراعاة �أن يف حــال متلــك
ودي لل�ضمانات  ،ف�إنـه �سوف يتم �إعداد خم�ص�ص التدين على مراحل للر�صيد املتبقي.
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خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

فيما يلي احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة:
القرو�ض
االفراد
للعام 2014
العقارية
الر�صيد يف بداية ال�سنة
4.278.437 2.439.464
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
350.718 1.623.920
الوفر يف خم�ص�ص الت�سهيالت
1.524.863
393.683
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون امل�شطوبة) *
ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل املوحدة **
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
3.104.292 3.669.701
القرو�ض
االفراد
للعام 2013
العقارية
5.848.200 1.948.009
الر�صيد يف بداية ال�سنة
671.383
692.377
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
الوفر يف خم�ص�ص الت�سهيالت
1.173.205
121.615
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون امل�شطوبة) * 79.307
1.067.941
ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل املوحدة **
4.278.437 2.439.464
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينار
ال�شـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
الك ــربى

48.202.955
14.509.916
1.064.801
892.041
14.184.526
46.571.503

1.204.722
996.604
142.251
115.429
1.943.646

-

ال�شـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
الك ــربى
999.074
56.452.971
377.218
16.816.641
170.560
541.165
1.010
17.104
24.508.388
1.204.722
48.202.955

االجمايل

56.125.578
17.481.158
3.125.598
892.041
14.299.955
55.289.142
االجمايل
65.248.254
18.557.619
2.006.545
97.421
25.576.329
56.125.578

* مت خالل العام � 2014شطب ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة مببلغ  892.041دينار وذلك وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص (مقابل  97.421دينار للعام .)2013
** مت خالل العام  2014حتويل ديون ت�سهيالت �إئتمانية غري عاملة مببلغ  14.299.955دينار �إىل خارج قائمة املركز املايل املوحدة وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك
اخل�صو�ص (مقابل  25.576.329دينار للعام  )2013لي�صبح �إجمايل الت�سهيالت الإئتمانية املحولة خارج النظام  29.190.218دينار كما يف  31كانون الأول .2014
 مت االف�صاح اعاله عن اجمايل املخ�ص�صات املعدة ازاء الديون املحت�سبة على �أ�سا�س العميل الواحد . بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت �إزاء ديون �أخرى مبلغ  3.125.598دينار كما يف  31كانون الأول ( 2014مقابل 2.006.545دينار كما يف  31كانون الأول . )2013

الفوائد املعلقة

دينار

فيما يلي احلركة احلا�صلة على الفوائد املعلقة خالل ال�سنة :
للعام 2014

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
فوائد معلقة حمولة خارج قائمة املركز املايل *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
للعام 2013

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

االفراد

151.445
251.957
123.657
4.263
275.482

القرو�ض
العقارية

224.703
177.716
28.298
374.121

االفراد

القرو�ض
العقارية

36.937
130.188
9.618
6.062
151.445

864.642
880.176
1.520.115
224.703

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

8.128.455
8.854.307
670.124
3.540.729
1.304.975
11.466.934

79.818
123.201
4.649
3.373
12.025
182.972

-

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

10.071.056
588.799
239.023
2.292.377
8.128.455

167.987
20.036
87.592
20.613
79.818

-

االجمايل

8.584.421
9.407.181
826.728
3.548.365
1.317.000
12.299.509
االجمايل

11.140.622
1.619.199
1.856.348
26.675
2.292.377
8.584.421

* يتبع البنك �سيا�سة الفوائد املعلقة للح�سابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة  ،حيـث مت خالل العام  2014حتويل فوائد معلقة لديون غري عاملة
وفق ًا لق ــرار جمل�س الإدارة بــذلك اخل�صو�ص حيث انخف�ض اجمايل الفوائد املعلقة خارج النظام مببلغ  367.841دينار خالل العام  2014مقابل 10.397.812
زيادة يف الفوائد دينار خالل العام  . 2013لي�صبح �إجمايل الفوائد املعلقة املحولة خارج النظام  26.189.066دينار كما يف  31كانون الأول . 2014

 - 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

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

2014
13.151.380
33.510.672
6.105.489
52.767.542

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

26.088.576
13.527.585
39.616.161

2013
15.421.530
36.939.429
25.903.978
78.264.937

29.994.598
32.848.809
62.843.407

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

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2014
9.114.419
20.758.904
29.873.323

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

2013
8.100.592
19.173.030
27.273.622

 بلغت قيمة اخل�سائر املتحققة من بيع �أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل  223.617دينار خالل العام ( 2014مقابل  563.349دينار خالل العام )2013مت قيدها مبا�شرة �ضمن الأرباح املدورة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .
 بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�ستثمارات �أعاله مبلغ  2.178.069دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  1.603.609( 2014دينار لل�سنة املنتهية يف 31كانون الأول . )2013
 - 10موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

دينار

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2014

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�أ�سناد قرو�ض �شركات
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�سندات و�أذونات خزينة
�أ�سناد قرو�ض �شركات
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
املجموع
حتليل ال�سندات والأذونات :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع
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24.162.186
24.162.186

48.580.177
48.580.177

435.865.831
5.628.000
441.493.831
465.656.017

287.096.826
5.450.750
292.547.576

462.111.017
3.545.000
465.656.017

2 014

2013

341.127.753

337.582.753
3.545.000
341.127.753
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 - 11ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

دينار

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

مبان ـ ـ ـ ـ ـ ــي

مع ـ ـ ـ ـ ــدات
واجهــزة واثـاث

و�سائــط
نق ــل

�أجه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
احلا�سب الآيل

حت�سينات
مباين

املجم ـ ـ ـ ــوع

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

2.690.811

3.870.155

-

-

2.690.811

3.870.155

2.690.811

1.705.462
115.278
1.820.740
2.049.415

ي�ضاف  :دفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات

-

-

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

2.690.811

2.049.415

ارا�ضـ ـ ـ ـ ــي

مبان ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ا�ستهالك ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

-

8.685.296
818.277
9.503.573

604.419
46.013
650.432
367.525
55.519
423.044
227.388

10.472.614
2.915.815
13.388.429

6.345.966
536.372
6.882.338
2.621.235
1.710.162
4.331.397

227.388

3.971.693

مع ـ ـ ـ ـ ــدات
واجهــزة واثـاث

و�سائــط
نق ــل

�أجه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
احلا�سب الآيل

-

8.775.096
641.640
9.416.736
3.971.693
-

9.667.768
1.605.923
11.273.691

35.991.063
5.386.027
41.377.090

7.710.020
679.420
8.389.440
2.884.250

24.904.069
2.028.229
26.932.298
14.444.792
1.710.162
16.154.954

حت�سينات
مباين

املجم ـ ـ ـ ــوع

-

2.884.250

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2013
الكلف ــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة

3.866.374

8.123.289

581.065

10.201.948

9.103.938

34.567.425

ا�ضافات

-

3.781

604.354

55.901

280.047

592.285

1.536.368

ا�ستبعادات

-

-

42.347

32.547

9.381

28.455

112.730

2.690.811

3.870.155

8.685.296

604.419

10.472.614

9.667.768

35.991.063

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.690.811

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

-

1.590.005

5.994.559

352.397

8.341.867

7.355.404

23.634.232

ا�ستهالك ال�سنة

-

115.457

393.467

40.016

442.597

382.967

1.374.504

ا�ستبعادات

-

-

42.060

24.888

9.368

28.351

104.667

-

1.705.462

6.345.966

367.525

8.775.096

7.710.020

24.904.069

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

2.690.811
-

2.164.693
-

2.339.330
3.570.611

236.894
-

1.697.518
-

1.957.748
-

11.086.994
3.570.611

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

2.690.811

2.164.693

5.909.941

236.894

1.697.518

1.957.748

14.657.605

-

3
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الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ن�سبة اال�ستهالك ال�سنوية ٪

ب  -تت�ضمن املمتلكات واملعدات مبلغ  15.776.684دينار كما يف  31كانون الأول ( 2014مقابل  13.490.674دينار يف  31كانون الأول  )2013وذلك قيمة ممتلكات
ومعدات م�ستهلكة بالكامل .

 - 12موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
�أنظمة حا�سوب وبرامج

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2014

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ال�سنوية ٪
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2013
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ال�سنوية ٪

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

3.197.186
5.331.465
1.166.153
7.362.498
33-20

3.197.186
5.331.465
1.166.153
7.362.498

�أنظمة حا�سوب وبرامج

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

2.227.154
1.381.146
411.114
3.197.186
33-20

2.227.154
1.381.146
411.114
3.197.186

 - 13موجودات �أخرى

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2014
15.531.184
2.105.173
153.234.838
318.118
110.007
2.071.853
173.371.173

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

2013
14.838.132
1.181.743
67.828.467
1.357
207.286
28.165
36.083.415
7.306.658
127.475.223

* تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ص من العقارات والأ�سهم التي �آلت ملكيتها للبنك خالل فرتة اق�صاها �سنتني من تاريخ متلكها  ،وللبنــك املركزي يف
حاالت ا�ستثنائيــة ان ميدد هذه املدة ل�سنتني متتاليت ــن كحــد اق�صى .علم ًا ب�أنه �صدر خالل العام  2014تعليمات جديدة من البنك املركزي الأردين والذي مبوجبها
بتوجب قيد خم�ص�ص تدين للعق ــارات امل�ستملكة لقاء ديون التي م�ضى على ا�ستمالكهــا مدة تزيد عن � 4سن ــوات وذلــك اعتبــار ًا مــن  31كانون الأول . 2015
** تت�ضمن بنود املدينون واملوجودات االخرى ار�صدة تخ�ص ال�شركات التابعة مببلغ  994.000دينار كما يف  31كانون الأول ( 2014مقابل  2.260.670دينار كما يف
 31كانون الأول .)2013
فيما يلي ملخ�ص احلركة احلا�صلة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة :
دينار
عقارات م�ستملكة

موجودات م�ستملكة �أخرى

الر�صيد بداية ال�سنة  -بال�صايف
67.828.467
�إ�ضافات
82.807.194
ا�ستبعادات
()8.203.561
خ�سارة التدين
()14.337
الر�صيد نهاية ال�سنة
142.417.763
* ميثل هذا البند �أ�سهم مت ا�ستمالكها لقاء ديون خالل العام احلايل يف بنوك حملية .
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2014

12.731.122
()1.914.047
10.817.075

*

املجموع

67.828.467
95.538.316
()8.203.561
()1.928.384
153.234.838

2013
املجموع
49.993.758
31.961.038
()14.022.580
()103.749
67.828.467
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 -14ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل

*

املجموع

داخل اململكة

خارج اململكة

املجموع

داخل اململكة

خارج اململكة

املجموع

8.512.446
8.512.446

306.001.107
25.676.657
331.677.764

314.513.553
25.676.657
340.190.210

53.946.415

299.990.589

353.937.004

-

20.895.236

20.895.236

53.946.415

320.885.825

374.832.240

* تبلغ الودائع التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر  25.676.657دينار كما يف  31كانون الأول ( 2014مقابل  20.895.236دينار كما يف  31كانون الأول
. )2013
 -15ودائع عمالء

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
�أفراد
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
املجموع

256.086.262
143.738.287
522.160.773
3.122.107
925.107.429

ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الكب ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

ال�صغرية واملتو�سطة

208.552.478
1.567.979
138.153.893
348.274.350

163.322.227
8.426.517
168.488.991
340.237.735

احلكـ ـ ـ ــومة
والقطاع العام

11.511.717
134.029
44.573.781
56.219.527

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

639.472.684
153.866.812
873.377.438
3.122.107
1.669.839.041

 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 2013
ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الكب ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

ال�صغرية واملتو�سطة

احلكـ ـ ـ ــومة
والقطاع العام

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

ح�سابات جارية وحتت الطلب

238.822.173

47.546.766

200.625.021

36.987.113

523.981.073

ودائع التوفري

129.803.667

159.941

3.934.915

92.833

133.991.356

ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار

540.480.224

58.095.999

210.725.971

129.383.284

938.685.478

�شهادات ايداع

5.206.724

-

-

-

105.802.706

415.285.907

166.463.230

�أفراد

املجموع

914.312.788

5.206.724
1.601.864.631

 بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام داخل اململكة  56.219.527دينار �أي ما ن�سبته  ٪3/4من �إجمايل الودائع كم ــا فــي  31كان ـ ـ ــون الأول ( 2014مقابل 166.463.230دينار �أي ما ن�سبته  ٪10/4كما يف  31كانون االول . )2013
 بلغت الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  578.890.830دينار �أي ما ن�سبته  ٪34/7من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول ( 2014مقابل  406.762.282دينار �أي مان�سبتـه  ٪25/4كما يف  31كانون الأول . )2013
 بلغـت الودائع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)  14.461.894دينار �أي ما ن�سبته ( )٪-/9من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول ( 2014مقابل 12.096.413دينار �أي ما ن�سبته ( )٪-/8كما يف  31كانون الأول . )2013
 -بلغت الودائع اجلامدة  34.148.621دينار كما يف  31كانون الأول  27.504.986( 2014دينار كما يف  31كانون الأول . )2013

 - 16ت�أمينــات نقديـــة

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2014
59.578.788
23.038.965
79.808
82.697.561

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

2013
38.973.727
28.935.974
150.990
68.060.691

� - 17أموال مقرت�ضة

ي�شمل هذا البند مبلغ  1/5مليون دينار مت احل�صول عليها مبوجب اتفاقية قر�ض موقعة مع البنك املركزي الأردين بقيمة اجمالية  3مليون دينار بحيث ت�سدد على مدى
� 10سنوات بهدف ا�ستخدامها لتمويل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة واملتناهية ال�صغر .
كما ي�شمل هذا البند مبلغ  4مليون دينار مت احل�صول عليها مبوجب اتفاقية قر�ض موقعة مع البنك املركزي الأردين ملدة  15عام بهدف ا�ستخدامها لتمويل ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر .
كما يت�ضمن هذا الر�صيد مبلغ  1.225.398دينار �سلف من البنك املركزي الأردين �ضمن برنامج التمويل متو�سط الأجل للبنوك بهدف اعادة اقرا�ضها للعمالء وفقا
لتعليمات البنك املركزي الأردين رقم (.)2011/54
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق �أعاله  ،ح�صلت ال�شركة التابعة (�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي) بتاريخ � 11أيار  2014على قر�ض من ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن
العقاري مببلغ  5مليون دينار مبعدل فائدة  ، ٪5/8حيث يتــم �سداد هذا القر�ض دفعة واحدة يف � 12أيار  ، 2016ويتم دفع قيمــة الفوائد امل�ستحق ــة كــل �ستــة �أ�شه ــر �أي
بتاريـ ــخ  12ت�شرين الثاين  2015و� 12أيار � ،2016إن الغاية من هذا القر�ض هو متويل ن�شاطات ال�شركة الإعتيادية .
 - 18خم�ص�صات متنوعة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
الر�صيد يف بداية ال�سنة

امل�صروف لل�سنة

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

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2014
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
املجم ــوع
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2013
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
املجم ــوع

8.692.943
324.000
9.016.943

1.628.256
167.220
1.795.476

الر�صيد يف بداية ال�سنة

امل�صروف لل�سنة

8.364.940
362.644
8.727.584

1.624.549
158.546
1.783.095

()1.540.678
()47.851
()1.588.529

8.780.521
443.369
9.223.890

امل�ستخدم خالل ال�سنة الر�صيـد يف نهاية ال�سنة
()1.296.546
()197.190
()1.493.736

8.692.943
324.000
9.016.943

� -19ضريبة الدخل

�أ  -خم�ص�ص �ضريبة الدخل
ان احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل خالل ال�سنة هي كما يلي :
2014
15.029.541
18.730.664
()16.335.345
()3.635.791
13.789.069

الر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة
دفعة باحل�ساب
الر�صيد نهاية ال�سنة
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2013
13.493.854
19.959.172
()14.457.691
()3.965.794
15.029.541
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ب  -م�صروف �ضريبة الدخل
ميثل م�صروف �ضريبة الدخل الظاهر يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي :

دينار
2013
19.959.172
()326.630
()1.015.868
18.616.674

2014
18.730.664
()2.582.445
()15.118
16.133.101

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

ج  -الو�ضع ال�ضريبي
فيما يلي الو�ضع ال�ضريبي لفروع البنك وال�شركات التابعة :
تقدمي ك�شف التقدير
الذاتي حتى نهاية العام

خمال�صة نهائية
حتى نهاية العام

الدفعة
لدائرة ال�ضريبة

�سنوات خمتلف
عليها

فروع الأردن

2013

2013

مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة

ال يوجد

فروع فل�سطني

2013

2012

مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة

 2007و2008

فرع قرب�ص

2013

2013

مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة

ال يوجد

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

2013

ال يوجد

مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة

ال يوجد

�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية

2013

نهاية العام  2009وعام 2011

مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة

2010

الفروع  /ال�شركات

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

دينار

2014

الر�صيـد بدايـة
ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ــة

املبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
املحـ ـ ـ ـ ــرر
امل�ضـ ـ ـ ـ ــاف

الر�صيـد ف ــي
نهاي ــة ال�سن ــة

2014

2013

ال�ضريب ـ ـ ـ ــة
امل�ؤجل ـ ـ ـ ـ ــة

ال�ضريب ـ ـ ـ ــة
امل�ؤجل ـ ـ ـ ـ ــة

أ�  -موجودات �ضريبية م�ؤجلة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خ�سارة تدين عقارات
خم�ص�ص تدين ذمم مدينة � -شركة تابعة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك
خم�ص�ص ت�سهيالت حتت املراقبة
خم�ص�ص تدين �أ�سهم �آلت ملكيتها
للبنك وفاء لديون م�ستحقة
خ�سائر تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
املجموع
ب -مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

8.566.681
166.070
833.558
324.000
-

1.754.518
14.337
167.220
1.033.473

1.540.678
40.577
47.851
-

8.780.521
180.407
792.981
443.369
1.033.473

3.068.120
63.143
190.317
155.179
361.716

-

-

1.914.047

-

1.914.047

669.916

-

3.423.398
13.313.707

2.468.142
7.351.737

119.771
1.748.877

5.771.769
18.916.567

2.019.065
6.527.456

49.823
200.056
97.201

1.019.162
3.945.011

*

احتياطي تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة *
املجموع

2.578.769

6.597.875
6.597.875

2.095.167
2.095.167

594.858
594.858

8.098.184
8.098.184

3.077.201
3.077.201

2.000.625
2.000.625

* 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 :
2014
مطلـ ـ ـ ـ ـ ــوبات
موج ـ ـ ـ ـ ـ ــودات
الر�صيد يف بداية ال�سنة
2.000.625
3.945.011
امل�ضاف خالل ال�سنة
1.243.940
3.176.914
امل�ستبعد خالل ال�سنة
()167.364
()594.469
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
3.077.201
6.527.456

دينار
موج ـ ـ ـ ـ ـ ــودات
3.618.381
1.650.794
()1.324.164
3.945.011

2013

مطلـ ـ ـ ـ ـ ــوبات
1.787.059
1.235.434
()1.021.868
2.000.625

* مت احت�ساب املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة لفروع الأردن بن�سبة  ٪35كما يف  31كانون الأول  2014عو�ضا عن  ٪30كما يف  31كانون الأول  2013وذلك
مبوجب ن�سبة �ضريبة الدخل للبنوك وفقا لقانون �ضريبة الدخل رقم ( )34ل�سنة  2014وال�ساري املفعول اعتبارا من �أول كانون الثاين  2015وقد نتج عن ذلك التعديل
فرق بقيمة املوجودات ال�ضريبة للعام بقيمة  943.797دين ـ ــار كتخفيــ�ض مل�صروف �ضريبة الدخل وفرق يف قيمة املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة بقيمة  441.192دينار
كتخفي�ض الحتياطي تقييم املوجودات املالية �ضمن بنود الدخل ال�شامل الآخر وحقوق امللكية.

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

دينار

2014
62.894.797
13.035.582
()4.013.200
71.917.179

الربح املحا�سبي  -قائمة (ب)
ي�ضاف  :م�صروفات غري مقبولة �ضريبيا
يطرح  :ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
الربح ال�ضريبي
ن�سبة �ضريبة الدخل الفعلية :
فروع البنك يف االردن
فروع البنك يف فل�سطني
فروع البنك يف قرب�ص
ال�شركات التابعة

٪30
٪20
٪12.5
٪24

2013
66.034.509
16.266.283
()17.371.420
64.929.372
٪30
٪20
٪12.5
٪24

 - 20مطلوبات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2013
8.819.294
8.140.736
3.261.479
566.597
3.646.436
16.340.689
3.342.999
6.596.746
280.094
285.142
140.439
173.984
12.732.080
64.326.714

دينار

2014
فوائد بر�سم الدفع
7.051.915
حواالت واردة
899.497
ذمم دائنة (�أ)
5.007.596
م�صاريف م�ستحقة غري مدفوعة
2.040.974
امانات م�ؤقتة  -عمالء
2.956.220
امانات م�ؤقتة (ب)
3.702.634
امانات م�ساهمني (ج)
3.711.112
�شيكات مقبولة وم�صدقة
7.750.544
تامينات �صناديق حديدية
392.414
امانات اكتتابات (د)
352.131
مطلوبات/خ�سائر م�شتقات مالية غري متحققة (اي�ضاح )37
معامالت يف الطريق
100.398
مطلوبات اخرى (�أ)
8.250.834
املجموع
42.216.269
(�أ) تت�ضمن الذمم الدائنة و املطلوبات االخرى �أر�صدة تعود لل�شركات التابعة مببلغ  2.903.890دينار كما يف  31كانون االول  5.993.754( 2014دينار كما يف  31كانون
االول . )2013
(ب) ميثل هذا البند امانات م�ؤقتة الدفع ل�شركات م�ساهمة عامة و�أخرى .
(ج) ي�شمل هذا البند ح�صيلة املتبقي من بيع اال�سهم غري املكتتب بها و البالغة � 1.136.495سهم مبوجب ال�سعر ال�سوقي لل�سهم خالل عام  ، 2006حيث مت قيد فرق ال�سعر
ال�سوقي لل�سهم عن �سعر اال�صدار و البالغ  3دينار كامانات م�ساهمني .
(د) ميثل هذا املبلغ ح�صيلة رديات االكتتابات يف �شركات م�ساهمة عامة قيد الت�أ�سي�س .
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 -21ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ ر�أ�سمال البنك املكتتب به واملدفوع  100مليون دينار موزعا على  100مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد كما يف  31كانون الأول  2014و. 2013
 -22االحتياطيات

ان تفا�صيل االحتياطيات كما يف  31كانون االول  2014و 2013هي كما يلي :

أ�  -الإحتياطي القانوين

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

ب  -الإحتياطي الإختياري

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

ج  -احتياطي التقلبات الدورية

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

د � -إحتياطي خماطر م�صرفية عامة

ميثل هذا البند �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة والذي يتم �إحت�سابه و�إقتطاعه وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين .
دينار

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

2014
10.732.084
1.696.444
239.166
314.700
12.982.394

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

2013
10.030.525
1.577.804
239.166
294.000
12.141.495

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

 31كانــون االول 2014
71.918.373
227.597
12.982.394

دينار
 31كانــون االول 2013

طبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التقييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

65.622.654

مقيد الت�صرف به وفقا لقانون ال�شركات االردين ولقانون البنوك .

185.805

مقيد مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية .

12.141.495

مقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي االردين .

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

ان احلركة احلا�صلة على هذا البند خالل ال�سنة هي كما يلي :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أرباح غري متحققة
�أثر املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

دينار

2014
5.107.767
2.012.640
()1.076.576
6.043.831

2013
1.599.529
4.743.672
()1.235.434
5.107.767

* يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بال�صايف بعد طرح املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة  3.077.201دينار كما يف  31كانون الأول  2014مقابل
 2.000.625دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2013وهو غري قابل للتحويل لقائمة الدخل املوحدة.

 -24الأرباح املدورة

دينار

ان احلركة احلا�صلة على هذا البند خالل ال�سنة هي كما يلي :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
(خ�سائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل � -إي�ضاح ()9
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
(املحول) �إىل الإحتياطيات
�أرباح موزعة (�إي�ضاح )25
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

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

2013
94.804.778
()563.349
47.496.368
()19.967.920
()20.000.000
101.769.877

 تت�ضمن الأرباح املدورة  6.527.456دينار كما يف  31كانون الأول  2014مقيد الت�ص ــرف به مبوجب طلب البنك املركزي االردين لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلةمقابل  3.945.011دينار كما يف  31كانون الأول . 2013
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  4.559.536دينار كما يف  31كانون الأول  2014مقابل  5.264.697دينار كما يف  31كانون الأول  ،2013ال ميكن الت�صرفبه وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقــاء �أثــر تطبي ــق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال من خالل عمليات البيع  ،والذي ميثل
فروقات �إعادة التقييم للموجودات املالية .
 يحظر الت�صرف ب�إحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة �إال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين . يحظر الت�صرف ب�إحتياطي تقيم املوجودات املالية ال�سالب وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين . -25الأرباح املوزعة واملقرتح توزيعها

بلغت ن�سبة الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن العام احلايل  ٪20من ر�أ�س املال املكتتب به و املدفوع �أي ما يعادل  20مليون دينار  ،وهــذه الن�سبة خا�ضعة ملوافقة
الهيئة العامة للم�ساهمني يف حني بلغت ن�سبة الأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف العام ال�سابق � ٪20أي�ض ًا من ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع� ،أي ما يعادل  20مليون دينار
اي�ض ًا.
 -26الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2014

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
�أخـ ــرى
املجموع
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2013

61.271
6.995.389
750.634
9.540.425

20.161
5.907.031
765.541
11.557.295

14.156.730
43.282.728

14.300.177
54.189.708

1.532.911
11.356.234
10.181.097
5.382.215
6.158.493
21.356.312
3.444.524
134.198.963

2.084.924
9.561.878
10.905.020
3.761.178
7.049.120
18.185.116
3.305.607
366.380
141.959.136
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 -27الفوائـــد املدينــــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
ت�أمينات نقدية
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
�شهادات �إيداع
�أموال مقرت�ضة
ر�سوم �ضمان الودائع
�أخـ ــرى
املجموع

دينار

2014
5.316.544
33.913.808
1.626.105
1.161.040
427.426
171.551
97.725
2.987.175
45.701.374

2013
5.766.692
35.089.387
1.925.427
718.322
642.148
139.683
154.357
2.305.136
42.481
46.783.633

� -28صايف �إيرادات العموالت

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

دينار

2014
4.031.830
7.644.732
1.018.932
12.695.494

2013
4.439.140
6.894.709
689.453
12.023.302

� -29أرباح عمالت اجنبية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أرباح ناجتة عن التداول  /التعامل
(خ�سائر) ناجتة عن التقييم
املجموع

دينار

2014
3.396.446
()383.092
3.013.354

2013
6.360.285
()3.276.280
3.084.005

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

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أرباح (خ�سائر) متحققــة
العام 2014
�أ�سهم �شركات
222.914
ا�سناد قر�ض �شركات
()872.241
املجموع
()649.327
(خ�سائر) متحقق ـ ـ ـ ــة
العام 2013
()1.078.958
�أ�سهم �شركات
()8.191
ا�سناد قر�ض �شركات
()1.087.149
املجموع

(خ�سائر) غري متحققـ ـ ــة

()1.865.773
()1.696.508
()3.562.281
(خ�سائر) غري متحققـ ـ ــة
()1.485.214
()582.606
()2.067.820

عوائد توزيعات �أ�سهـ ـ ـ ـ ـ ــم

407.579
407.579

املجمـ ـ ـ ــوع

()1.235.280
()2.568.749
()3.804.029

عوائد توزيعات �أ�سهـ ـ ـ ـ ـ ــم
2.052.015
2.052.015

املجمـ ـ ـ ــوع
()512.157
()590.797
()1.102.954

� - 31أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

مت خالل العام  2014بيع موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة بقيمة �أ�سمية  10.635.000دينار وقد نتج عن عملية البيع ربح مببلغ  869.243دينار لل�سنة املنتهية يف 31
كانون الأول  ، 2014علم ًا ب�أن تاريخ ا�ستحقاق هذه املوجودات املالية املباعة ترتاوح ما بني  3كانون الأول � 2018إىل  10كانون الأول  ، 2023هذا ويعود ال�سبب الرئي�سي
لعملية البيع لتدين ت�صنيفها الإئتماين.
� - 32إيرادات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

2014
162.064
29.857
3.452.054
11.693.924
1.246.302
317.781
1.125.673
2.626.583
20.654.238

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

2013
146.553
56.479
3.076.585
237.199
951.601
358.452
912.326
3.607.508
2.883.218
12.229.921

 - 33نفقات املوظفني

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2014
18.672.829
1.577.100
1.057.550
132.254
393.864
116.680
108.706
22.058.983

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
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2013
19.981.386
1.323.326
912.219
129.095
346.854
100.611
94.786
22.888.277
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 - 34م�صاريف �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
ايجارات
قرطا�سية
دعاية واعالن
ا�شرتاكات
م�صاريف �إت�صاالت
�صيانة وت�صليحات
م�صاريف ت�أمني
اتعاب وم�صاريف ق�ضائية
كهرباء ومياه وتدفئة
ر�سوم و�ضرائب وطوابع
اتعاب مهنية
م�صاريف خدمات البطاقات
م�صاريف نقل وموا�صالت
م�صاريف خدمات املرا�سلني
خدمات الأمن واحلماية
التربع ــات وامل�س�ؤولية االجتماعية
�ضيافة
مكاف�آت اع�ضاء جمل�س الإدارة
خم�ص�ص تدين �أ�سهم م�ستملكة وعقارات وفاء لديون م�ستحقة (�إي�ضاح )13
�أتعاب �إدارة (�إي�ضاح )38
�أخرى
املجموع

دينار

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

2013
1.656.189
612.264
914.370
172.447
955.340
1.836.916
666.784
61.273
1.224.999
542.068
212.062
1.627.878
139.595
188.899
184.135
464.468
83.263
65.000
2.362.862
13.970.813

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

دينار

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

2014
46.545.475
�سهم
100.000.000
دينار� /سهم
-/465

2013
47.496.368
�سهم
100.000.000
دينار� /سهم
-/475

 - 36النقد وما يف حكمه

دينار

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

2014
328.810.958
211.823.670
314.513.553
2.558.072
223.563.003

2013
368.043.325
256.730.022
353.937.004
1.856.162
268.980.181

 - 37م�شتقات مالية

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

دينار
قيمـة عادلـة
�سالب ــة

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

خالل
 3ا�شهـ ــر

من  3اىل
 12ا�شهـ ــر

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

 31كانون الأول 2014
م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية

-

-

-

-

-

-

-

عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية

-

-

-

-

-

-

-

قيمـة عادلـة
موجب ــة

قيمـة عادلـة
�سالب ــة

عقود م�ستقبليات �آجلة

عقود م�ستقبليات �آجلة
املجموع

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

خالل
 3ا�شهـ ــر

من  3اىل
 12ا�شهـ ــر

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

 31كانون الأول 2013
م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية

1.357

-

-

-

1.357

-

عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية

-

()140.439

20.005.572

عقود م�ستقبليات �آجلة

-

-

-

-

-

()140.439

20.005.572

20.005.572

-

1.357

()140.439

139.083

139.083

-

عقود م�ستقبليات �آجلة

املجموع

()19.866.489( )19.866.489
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.005.572

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()19.866.489( )19.866.489

* تدل القيمة االعتبارية (الإ�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق او خماطر االئتمان.
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 - 38املعامالت مع اطراف ذات عالقة

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

دينار
الطرف ذو العــالقة

�شركات �شقيقة
بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة :
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة *
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع
الت�أمينات النقدية

59.640
-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل

16.194.774
-

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :
كفاالت
�إعتمادات

1.820.060

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

19.120
2.386
1.911.987

اع�ضاء جمل�س
االدارة *

املدراء التنفيذين

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
أ�خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

**

285.797
221.223.430
2.111.850
-

1.653.216
1.648.860
-

2.552.361
277.725

11.412.064

-

-

11.412.064

-

5.016.555

21.211.329

19.030.464

4.312.074

-

-

4.312.074

4.323.172

10.000
-

-

17.150
4.254.000

27.150
6.074.060

93.220
4.254.000

-

73

2014

2013

1.939.086
221.283.070
6.313.071
277.725

1.883.363
212.780.521
112.792.761
282.802
13.220.410

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

2014
713.449
5.096.772
2.320.000
-

53.762
30.876
-

57.670
41.823
72.941

844.001
5.171.857
2.320.000
1.984.928

2013
384.582
6.324.172
1.538.048

* �ضمن الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة املمنوحة الع�ضاء جمل�س االدارة مبلغ  228.597دينار يخ�ص ائتمان ممنوح الع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات
املالية (�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول  2014مقابل  106.601دينار كما يف  31كانون الأول . 2013
* من �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة املمنوحة للمدراء التنفيذيني مبلغ  260.316دينار يخ�ص �إئتمان ممنوح لأع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
(�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول  2014مقابل  319.901دينار كما يف  31كانون الأول . 2013
** متثل �شركات ميتلك البنك حق الت�صويت يف جمال�س ادارتها .
*** ترتاوح �أ�سعار الفوائد الدائنة من � ٪7/3إىل . ٪8
**** ترتاوح �أ�سعار الفوائد املدينة من � 1/25إىل . ٪4/5
***** مت الدخول باتفاقية ادارة مع �أحد بنوك جمموعة ال�شركة الأم اعتبارا من �أول متوز  2014ولغاية كانون االول  2019مقابل ن�سبة ثابتة من �صايف دخل البنك
مطروحا منه معامل ثابت ،وت�شمل االتفاقية الدعم يف جماالت خمتلفة منها توفري م�صادر �أموال ،اخلطط طويلة املدى ،التطوير التكنولوجي ،الدعم الفني والأبحاث.
 -ينوب عن البنك ع�ضوان يف جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية و�أربعة �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي .

رواتب ومكاف�آت االدارة التنفيذية
بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�شركات التابعة ما جمموعه  3.979.835دينار للعام  3.749.386( 2014دينار للعام  )2013وال ت�شمل املكاف ـ�آت
واحل ــوافز املرتبطــة بالإنتاجية .

 -39القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية
املوحدة

ال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية كما يف نهاية العام  2014و . 2013
 -40ادارة املخاطر

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

2014

2013

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

289.458.838
211.823.670
11.107.725

329.302.097
256.730.022
3.562.725

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

75.102.163
141.965.457

64.880.938
171.534.753

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

833.059.478
91.570.406
164.561.746

849.902.798
77.218.060
164.651.790

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

39.616.161
465.656.017
17.751.730

62.843.407
341.127.753
15.073.583

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

284.537.192
119.427.971
45.231.149
90.588.022
2.881.457.725

209.278.547
103.321.678
21.584.849
86.244.766
2.757.257.766

دينار

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

 31كانون االول 2014

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

1.917.451
398.868
125.404.033 72.701.062

7.742.399
753.903.535

3.812.069
86.225.032

180.987
334.671
14.664.939

3.776.987
10.874.219
31.792.496

779.092
3.987.023
2.056.997

137.892 1.588.039
150.523
523.617
3.169.032 2.685.147
145.443.870 79.047.346
3.104.292 3.669.701
374.121
275.482
141.965.457 75.102.163

6.472.401
3.021.322
88.165.762
891.097.915
46.571.503
11.466.934
833.059.478

162.903
372.916
1.067.107
93.697.024
1.943.646
182.972
91.570.406

1.709.871
1.011.675
1.150.613

االفراد
 31كانون االول 2013
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
ينزل :خم�ص�ص التدين
فوائد معلقة
ال�صايف
الت�صنيف الإئتماين :
من  AAAاىل A-
من  BBB+اىل B-
�أقل من B-
غري م�صنف
حكومات و قطاع عام
املجموع

القرو�ض
العقارية

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

القرو�ض
العقارية

436.866.887
52.647.059
67.696.291 17.751.730 111.914.687
-

1.175.033
318.222
92.478.807 63.043.571

6.291.129
777.730.914

124.879 1.502.389
231.887
998.786
78.298.728
862.497

3.776.987
10.874.219
27.217.588

779.092
3.987.023
1.692.193

3.724.344
359.742
973.074
10.897.381
342.073
440.125
80.372.852
3.383.510 1.834.358
906.234.208 176.037.893 67.471.847
48.202.955
4.278.437 2.439.464
8.128.455
224.703
151.445
849.902.798 171.534.753 64.880.938

93.568
159.637
654.628
78.502.600
1.204.722
79.818
77.218.060

-

289.458.838
222.931.395
-

-

709.000
505.272.178 17.751.730 164.561.746
505.272.178 17.751.730 164.561.746
36.841.249
4.227.412
27.336.630
436.866.887
505.272.178

100.775.638
2.572.200
28.400.524
91.183.033
289.458.838
512.390.233

100.775.638
39.413.449
32.627.936
118.519.663
726.325.725
1.017.662.411

�سندات
و�أذونات

البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

املوجودات
االخرى

329.302.097 328.774.242
- 53.897.748
260.292.747 75.196.918 15.073.583 110.754.042
-

-

-
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-

589.594.844 403.971.160 15.073.583 164.651.790
589.594.844 403.971.160 15.073.583 164.651.790

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

6.446.937
16.207.588
49.665.045

512.390.233
512.390.233

99.980.953
8.365.764
26.816.385 57.003.626
28.360.000
9.827.528
105.135.409 14.335.714
329.302.098 314.438.528
589.594.844 403.971.160

2 014

792.843.571
1.458.527.765

9.070.235
4.068.378
95.087.048
2.409.262.042
55.289.142
12.299.509
2.341.673.391

ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكربى
2.125.374
73.777.200

املوجودات
االخرى

�سندات
و�أذونات

البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

721.883.845
1.468.347.782
6.183.347
16.091.915
108.071.006
5.150.728
11.839.216
86.245.348
2.401.537.925
56.125.578
8.584.421
2.336.827.926
108.346.717
83.820.011
38.187.528
119.471.124
643.740.626
993.566.005

2 014

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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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 :
دينار
ال�شرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلكومة
القرو�ض
املجمـ ـ ـ ــوع
االفراد
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
العقارية
الكربى
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
13.870.787
3.812.070
7.742.399
1.917.450
398.868
مقبولة املخاطر
536.653.495
20.589.902
10.735.221
340.336.907
130.338.325
34.653.140
حتت املراقبة
30.236.332
277.915
14.923.633
14.664.939
369.845
غري عاملة :
دون امل�ستوى
3.198.746
101.504
2.214.624
137.892
744.726
م�شكوك فيها
3.375.277
329.125
2.680.166
150.523
215.463
هالكة
24.187.809
889.330
19.098.984
3.169.032
1.030.463
املجموع
611.522.446
20.589.902
16.145.165
386.996.713
150.378.161
37.412.505
منها :
ت�أمينات نقدية
28.607.167
5.961.343
17.802.456
1.917.450
2.925.918
كفاالت بنكية مقبولة
3.654.500
3.300.000
354.500
عقارية
437.309.502
17.289.902
5.778.453
264.122.651
148.460.711
1.657.785
�أ�سهم متداولة
106.888.197
1.725.945
99.829.624
5.332.628
�سيارات و�آليات
35.063.080
2.679.424
4.887.482
27.496.174
املجموع
611.522.446
20.589.902
16.145.165
386.996.713
150.378.161
37.412.505
ال�شرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلكومة
القرو�ض
املجمـ ـ ـ ــوع
االفراد
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
العقارية
الكربى
 31كانون االول 2013
ال�ضمانات مقابل :
9.909.758
2.125.374
6.291.129
1.175.033
318.222
متدنية املخاطر
515.088.670
26.371.001
11.128.013
353.105.862
91.599.153
32.884.641
مقبولة املخاطر
95.277.467
1.260.190
14.923.633
78.298.728
794.916
حتت املراقبة
غري عاملة :
1.386.206
56.387
459.000
359.742
511.077
دون امل�ستوى
9.453.566
34.765
8.999.074
342.073
77.654
م�شكوك فيها
13.792.739
209.033
8.765.098
3.383.510
1.435.098
هالكة
644.908.406
26.371.001
14.813.762
392.543.796
175.158.239
36.021.608
املجموع
منها :
32.135.006
4.278.778
23.375.889
1.284.158
3.196.181
ت�أمينات نقدية
7.899.500
4.000.000
3.899.500
كفاالت بنكية مقبولة
468.538.066
22.371.001
6.050.399
262.381.123
173.874.081
3.861.462
عقارية
107.506.374
1.628.598
100.558.814
5.318.962
�أ�سهم متداولة
28.829.460
2.855.987
2.328.470
23.645.003
�سيارات و�آليات
644.908.406
26.371.001
14.813.762
392.543.796
175.158.239
36.021.608
املجموع

الديون املجدولة
هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة �أ�صوليـة ومت ت�صنيفها كديـون
حتت املراقبــة  ،وقد بلغ اجمايل الديون املجدولة  21.517.698دينار خالل العام ( 2014مقابل  29.252.010دينار للعام .)2013
الديون املعاد هيكلتها
يق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت الإئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمــر الت�سهيــالت الإئتمانيــة �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد فرتة
ال�سماح  ،وقد بلغـ ــت الديون املعاد هيكلتها ومل تكن م�صنفة مبلغ  8.630.210دينار خالل العام ( 2014مقابل  59.786.627دينار للعام . )2013
�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 : 2014
دينار
درجة
الت�صنيف

م�ؤ�س�سة
الت�صنيف

B

Fitch

BBB

Fitch

B-

Fitch

BBB-

Fitch

B1

Moody's

Baa

Moody's

Baa1

Moody's

Baa2

Moody's

Baa3

Moody's

B+

S&P

D

S&P

حكومية
غري م�صنف

االجمايل

�ضمن املوجودات
املالية بالكلفة املطف�أة
3.567.915
2.786.370
3.518.412
5.436.966
2.208.471
2.103.603
3.539.393
436.866.887
5.628.000
465.656.017

�ضمن املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
1.371.475
2.437.542
5.224.444
288.591
673.146
7.203.334
709.000
21.708.629
39.616.161

االجمايل
3.567.915
4.157.845
2.437.542
3.518.412
10.661.410
288.591
2.208.471
673.146
9.306.937
3.539.393
709.000
436.866.887
27.336.629
505.272.178

الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :
املنطقة اجلغرافية
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة :
للأفراد
القرو�ض العقارية
لل�شركات:
الكربى
ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
�سندات و�أ�سناد و�أذونات :

دينار

داخل اململكة

دول ال�شرق
الأو�سط الأخرى

264.201.129
19.161
4.000.000

21.951.713
103.481.064
7.090.000

74.823.736
140.243.762

278.427
329.335

1.392.360

672.790.232
91.171.926
146.942.731

2.119.037
398.480
6.049.234

158.150.209
11.569.781

�أوروبا

امريكا

دول �أخرى

اجمايل

206.088
-

61.992.483
-

557.427
17.725

289.458.838
211.823.670
11.107.725

-

-

-

-

75.102.163
141.965.457

-

-

-

-

833.059.478
91.570.406
164.561.746

-

7.614.554

24.216.674

-

-

-

39.616.161

2.786.370
4.136.911

14.937.793
-

-

-

-

465.656.016
17.751.730

45.152.299

206.088

61.992.483

575.152

2.341.673.391

51.692.166

-

75.659.733

494.152

2.336.827.926

3.305.996
5.997.832 39.569.615
-

�ضمن املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

7.784.933

�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
موجودات �أخرى

447.931.853
13.369.771

245.048

االجمايل  /لل�سنة احلالية

1.863.279.234

141.942.338

228.525.796

االجمايل � /أرقام املقارنة

1.822.730.402

172.430.793

213.820.680

* با�ستثناء دول ال�شرق الأو�سط .
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ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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�آ�سيا

*

�أفريقيا

*

2 014

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

الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي :
القطاع االقت�صادي

75

دينار

مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

خدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

زراع ـ ـ ـ ـ ــة

�أ�سه ـ ـ ـ ـ ـ ــم

أ�ف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد حكومة وقطاع عام

اجمالـ ـ ـ ـ ـ ــي

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

289.458.838

-

-

-

-

-

-

-

-

289.458.838

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

211.823.670

-

-

-

-

-

-

-

-

211.823.670

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 11.107.725

-

-

-

-

-

-

-

-

11.107.725

الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بال�صايف 1.306.259.250 164.561.746 70.684.525 36.842.486 24.901.612 142.786.440 207.990.637 304.620.616 329.754.139 24.117.049
�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

26.713.461

-

7.267.037

-

411.220

-

-

-

5.224.443

�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة 21.248.561

-

2.103.603

-

-

-

-

-

465.656.017 442.303.853

3.296.148

3.423.084

-

-

-

-

17.751.730

3.547.942

-

39.616.161

موجودات �أخرى

7.484.556

االجمايل  /لل�سنة احلالية

2.341.673.391 612.090.042 70.684.525 36.842.486 24.901.612 143.197.660 211.413.721 317.287.404 333.302.081 591.953.860

االجمايل � /أرقام املقارنة

2.336.827.926 481.548.450 60.491.976 51.938.879 6.933.447 171.960.122 199.115.845 349.430.608 317.146.459 698.262.140

�/40أ -خماطر ال�سوق

املخاطر ال�سوقية هي عبارة عن اخل�سائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف ا�سعار ال�سوق كالتغري يف ا�سعار الفوائد ،ا�سعار ال�صرف االجنبي وا�سعار الأدوات املالية وبالتايل
تغري القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحدة .
لدى البنـك �سيا�سات و�إجراءات حمددة يتم من خاللها التعرف ،قيا�س ،مراقبة وال�سيطرة على املخاطـر ال�سـوقية ويتم مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريا ،حيث تقوم
جلنة ال�سيا�سة اال�ستثمارية بدرا�ستها وتو�صي بها بعد �أن تت�أكد من توافقها مع تعليمات البن ــك املركــزي الأردنــي  ،تطبيقهـا ومن ثم يتم اعتمادها من قبل جمل�س
الإدارة.
حتدد �سيا�سة املخاطر املقبولة �ضمن عمليات اخلزينة وتت�ضمن �سقوف حتكم املخاطر ال�سوقية ،حيث يتم االلتزام بها و الت أ�كــد من تطبيقه ــا ب�شكـل دوري وم�ستمر
من خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة والتي تعر�ض بدورها على جلنــة اال�صـول واخل�صوم وكذلك جمل�س االدارة.
يحتفظ البـ ـنــك مبحفظ ــة �أ�سهـ ـ ــم و�سن ــدات لأغــرا�ض امل ــتاج ــرة ( )Financial Assets at Fair Value though Profit or Lossوي�ستعمل لها ا�سلوب حتليــل
احل�سـا�سي ــة  ،حيث يتم قيــا�س املخاطر حاليــا من خالل الطريقــة املعياري ــة ( )Standardised approachالحت�ساب احلد االدنى لر�أ�س املال ح�سب تو�صيات جلنة
بازل .
 /40ب  -خماطر �أ�سعار الفائدة:

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

 -حتليل احل�سا�سية :

دينار
للعام 2014
التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

العملـــــــــــة
دوالر امريكي

1

()404.514

()2.333.229

يورو

1

()14.386

-

جنيه ا�سرتليني

1

26.795

-

ين ياباين

1

-

-

عمالت اخرى

1

5.666

-

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

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

دوالر امريكي

1

404.514

473.351

يورو

1

14.386

-

جنيه ا�سرتليني

1

()26.795

-

ين ياباين

1

-

-

عمالت اخرى

1

العملــــــــــــة

()5.666

-

للعام 2013
العملــــــــــــة

التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪

دوالر امريكي

1

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

()1.846.507

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

()1.436.953

يورو

1

24.135

()28.085

جنيه ا�سرتليني

1

()57.508

-

ين ياباين

1

()13.692

-

عمالت اخرى

1

39.393

-

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

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

العملــــــــــــة
دوالر امريكي

1

1.846.507

525.288

يورو

1

()24.135

2.670

جنيه ا�سرتليني

1

57.508

-

ين ياباين

1

13.692

-

عمالت اخرى

1

()39.393

-
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 خمـ ـ ــاط ـ ــر العـمالت :يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعر�ض البنك لها واثر تغري حمتمل ومعقول علــى ا�سعاره ــا مقابــل الدينار علـ ــى قائمة الدخل املوحدة ويتم مراقبة مراكز العمالت
ب�شكل يومي والتاكد من بقائها �ضمن ال�سقوف املحددة وترفع التقارير بذلك اىل جلنة اال�صول وااللتزامات وكذلك جمل�س االدارة.
دينار
الأثر على حقوق امللكية
الأثر على الأرباح واخل�سائر
التغري يف �سعر �صرف العملة()%
العملة
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

2013

2014
5
5
5
5

5
5
5
5

2014
13.804
1.936
405
335.585

2013
()4.383
5.873
2.128
172.712

2013

2014
-

-

 خماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم :وهو خطر انخفا�ض القيمة العادلة للمحفظة اال�ستثمارية لال�سهم ب�سبب التغري يف قيمة م�ؤ�شرات اال�سهم وتغري قيمة اال�سهم منفردة.
امل�ؤ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

التغري يف امل�ؤ�شر()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

دينار
الأثر على حقوق امللكية

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

5
5
5
5
5
5

253.009
3.387
66.539
41.440
88.380
-

38.290
21.977
-

التغري يف امل�ؤ�شر()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

للعام 2013
م�ؤ�شر �سوق عمان

5

320.279

13.203

م�ؤ�شر �سوق فل�سطني

5

6.149

18.987

م�ؤ�شر �سوق دبي

5

38.665

32.861

م�ؤ�شر �سوق ال�سعودية

5

72.352

-

م�ؤ�شر �سوق قطر

5

112.732

-

م�ؤ�شر �سوق الكويت

5

78.308

-

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :
يتب��ع البن��ك �سيا�س��ة التواف��ق يف مبال��غ املوج��ودات واملطلوب��ات وموائم��ة اال�س��تحقاقات لتقلي��ل الفج��وات م��ن خ�لال تق�س��يم املوج��ودات واملطلوب��ات لفئ��ات الآج��ال الزمني��ة
املتعددة �أو ا�س��تحقاقات �إعادة مراجعة �أ�س��عار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�س��عار الفائدة ودرا�س��ة الفجوات يف أ��س��عار الفائدة املرتبطة بها وا�س��تخدام �سيا�س��ات
التحوط با�س��تخدام الأدوات املتطورة كامل�ش��تقات .
يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب .
ان ح�سا�سية �أ�سعار الفوائد هي كما يلي :
اقل من �شهر

دينار
فجوة اعادة ت�سعري الفائ ـ ــدة

من �شهر
اىل � 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سن ــة

من �سنـة الـى
� 3سنوات

� 3سنوات
او اكرث

عنا�ص ـ ــر
بدون فائدة

املجم ـ ـ ـ ــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
118.151.047
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 69.168.410
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
391.983.603

11.107.725
112.328.087

581.620.024

50.628.995

49.503.461

210.659.911
23.123.664
-

328.810.958
211.823.670
11.107.725
1.306.259.250

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

-

-

288.592

4.343.184

22.951.850

12.032.536

13.151.380

52.767.542

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل ال�شامل

-

-

-

-

-

-

29.873.323

29.873.323

27.728.767
1.289.054

25.557.815
2.192.255

28.604.356
2.645.896

45.638.166
4.895.023

308.087.994
4.745.349

30.038.919
4.368.758

16.154.954
7.362.498
6.527.456
153.234.838

465.656.017
16.154.954
7.362.498
6.527.456
173.371.173

608.320.881

267.476.746

154.974.656

636.496.397

386.414.188

95.943.674

460.088.024

2.609.714.566

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

119.531.596
120.195.080

22.676.656
154.964.700
7.994.469
3.375.439
189.011.264
()3.4.036.608

313.102.904
301.791.164 489.490.021
9.181.110
38.606.165
6.725.398
3.589.022
7.955.714
321.286.694 849.154.804
()53.809.948( )240.833.923

3.000.000
55.470.892
6.673.877
5.000.000
4.882.476
75.027.245
561.469.152

89.231.434
7.528.468
4.858.976
101.618.878
284.795.310

1.915.680
1.915.680
94.027.994

1.410.650
578.890.830
12.713.472
9.223.890
13.789.069
3.077.201
15.638.962
634.744.074
()174.656.050

340.190.210
1.669.839.041
82.697.561
11.725.398
9.223.890
13.789.069
3.077.201
42.216.269
2.172.758.639
436.955.927

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
اجمايل املوجودات

861.530.758

298.044.764

163.638.210

682.737.137

246.293.136

87.276.136

212.945.607

2.552.465.748

اجمايل املطلوبات

333.001.176 1.047.350.741

158.889.790

62.897.444

82.883.522

9.005.284

449.103.428

2.143.131.385

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

()34.956.412( )185.819.983

4.748.420

619.839.693

163.409.614

78.270.852

()236.157.821

409.334.363
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الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية

دينار
دوالر �أمريكي

يورو

جنيه ا�سرتليني

ين ياباين

�أخرى

اجمالـ ـ ـ ـ ــي

 31كانون الأول 2014

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

6.582.363 38.615.641
16.319.448 147.828.361
7.107.725
7.940.358 389.632.483
17.714
3.589.582
87.751.029
37.556.067
94.963
9.852
160.941
5.284.993
31.020.824 717.470.696

568.139
9.189.751
7.190
9.765.080

1.079.240
1.079.240

2.583.623
9.925.631
226.154
17.017.815
6.745.682
145.090
36.643.995

48.349.766
184.342.431
7.107.725
397.798.995
20.625.111
87.751.029
44.301.749
94.963
9.852
5.598.214
795.979.835

308.355.383
207.804.583
23.899.145
194.286
3.304.869
543.558.266
173.912.430
215.780.626

10.742.377
25.110.838
3.098.999
260.260
39.212.474
()8.191.650
32.858.453

440
9.587.498
187.982
60.821
9.836.741
()71.661
3.985.742

35.963
913.529
150.417
886
1.100.795
()21.555
8.957.444

283.166
12.859.766
361.751
59.753
13.564.436
23.079.559
19.658.425

319.417.329
256.276.214
27.698.294
194.286
3.686.589
607.272.712
188.707.123
281.240.690

دوالر �أمريكي

يورو

�أخرى

اجمالـ ـ ـ ـ ــي

جنيه ا�سرتليني

ين ياباين

 31كانون الأول 2013
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات اخرى
اجمايل املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أخرى
اجمايل املطلوبات
�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية

83.915.890
215.069.791
3.562.725
344.466.885
20.870.487
105.172.884
47.685.248
101.742
8.568
5.348.084
826.202.304

74.945.609
169.257.464
3.562.725
334.218.319
3.181.064
100.355.762
40.341.393
101.742
8.568
5.167.699
731.140.345

5.621.540
20.740.999
8.430.616
14.689
4.796.587
119.430
39.723.861

1.243.855
11.900.181
13.144.036

1.616.470
1.498.928
886
3.116.284

2.104.886
11.554.677
319.022
17.674.734
20.535
7.343.855
60.069
39.077.778

324.902.737
325.741.543
20.221.443
64.451
11.457.660
682.387.834
48.752.511
187.052.317

21.454.228
16.767.756
1.598.198
132.717
39.952.899
()229.038
16.277.515

()5.416
12.600.892
401.717
29.165
13.026.358
117.678
823.640

1.741.380
205.069
179.053
1.665
2.127.167
989.117
2.204.975

348.099.448
6.519
369.314.789 13.999.529
23.092.304
691.893
64.451
11.910.337
289.130
752.481.329 14.987.071
73.720.975 24.090.707
214.871.224 8.512.777

/40ج -خماطر ال�سيولة

�أو ًال :يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري املخ�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة :
تع��رف خماط��ر ال�س��يولة ب�أنه��ا اخل�س��ائر الت��ي ق��د يتعر���ض له��ا البن��ك ب�س��بب ع��دم توف��ر التموي��ل ال�لازم لتموي��ل الزي��ادة بتوظيفات��ه �أو ل�س��داد التزامات��ه عن��د ا�س��تحقاقها
بالوق��ت والكلف��ة املالئمتني(وتعت�بر ج��زءا م��ن �إدارة املوج��ودات واملطلوب��ات . )ALM
 يلتزم البنك بن�سب ال�سيولة املحددة من قبل البنك املركزي وال�سلطات الرقابية التي تعمل �ضمنها فروع البنك اخلارجية ،وتراقب ال�سيولة لدى البنك ب�شكل يومي. تتم مراقبة ال�سيولة �أي�ضا من قبل جلنة �إدارة الأ�صول واخل�صوم التي ير�أ�سها املدير العام من خالل تقارير دورية.اقل من �شهر

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سن ــة

من �سنـة
الـى � 3سنوات

دينار
اكرث من
� 3سنوات

عنا�ص ـ ــر
بــدون ا�ستحقـاق

املجم ـ ـ ـ ــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
املطلوبات :

-

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 314.513.553

-

-

-

340.190.210

ودائع عمالء

1.068.380.851

55.470.892 154.964.700 301.791.164

89.231.434

-

-

1.669.839.041

ت�أمينات نقدية

51.319.637

9.181.110

6.673.877

7.528.468

-

-

82.697.561

�أموال مقرت�ضة

-

-

-

-

-

11.725.398

-

11.725.398

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

9.975.684

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

-

-

22.676.657
7.994.469

3.813.385
-

-

3.000.000

18.594.045

5.047.974

املجموع

1.462.783.770

70.027.245 192.824.650 316.020.248

101.618.878

جمموع املوجودات

811.732.301

211.302.272 150.936.447 342.305.891

647.000.895

233.113.589

اقل من �شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سن ــة

من �سنـة
الـى � 3سنوات

اكرث من
� 3سنوات

مطلوبات �أخرى

3.375.439

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

4.882.476

9.223.890
3.077.201

9.223.890
13.789.069
3.077.201

4.858.976

5.457.359

-

17.182.757

12.301.091

2.609.714.566 213.323.170
عنا�ص ـ ــر
بــدون ا�ستحقـاق

42.216.269
2.172.758.639

املجم ـ ـ ـ ــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
املطلوبات :
-

-

-

374.832.240

-

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 353.937.004

45.133.101 147.318.956

71.040.731

-

-

1.601.864.631

4.444.388

5.533.097

-

-

68.060.691

8.000.000

-

-

8.000.000

-

9.016.943

9.016.943

-

15.029.541

2.000.625

2.000.625

28.266.870

6.539.481

5.885.430

8.319.955

6.309.694

9.005.284

-

64.326.714

املجموع

1.474.125.081

309.105.940

57.897.444 191.096.546

90.883.522

9.005.284

11.017.568

جمموع املوجودات

746.142.935

329.226.867

2.552.465.748 125.927.320 516.303.654 489.601.797 208.674.257 136.588.918

ودائع عمالء

1.043.695.428

294.676.415

ت�أمينات نقدية

44.507.758

7.890.044

20.895.236
5.685.404

-

�أموال مقرت�ضة

-

-

-

-

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

-

-

11.311.520

-

-

-

-

-

-

-

خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
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3.718.021
-

-

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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2.143.131.385

2 014

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

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

من �شهر اىل � 3أ�شهر

من  3ا�شهر اىل � 6أ�شهر

81

دينار
االجمايل

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

-

-

-

-

لغاية �شهر

من �شهر اىل � 3أ�شهر

من  3ا�شهر اىل � 6أ�شهر

االجمايل

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
امل�شتقات للمتاجرة:
 -م�شتقات العمالت

10.347.052

9.518.080

-

19.865.132

ثالث ًا :بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :

دينار
لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية
املجموع

164.659.120
90.588.022
284.537.192
539.784.334

2.407.972
2.407.972

9.840.309
9.840.309

164.659.120
90.588.022
284.537.192
12.248.281
552.032.615

لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
الإعتمادات والقبوالت

124.906.527

-

-

124.906.527

ال�سقوف غري امل�ستغلة

86.244.766

-

-

86.244.766

الكفاالت

209.278.547

-

-

209.278.547

التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية

61.979

1.758.977

8.866.357

10.687.314

املجموع

420.491.819

1.758.977

8.866.357

431.117.154

 - 41معلومات عن قطاعات اعمال البنك

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

فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة ح�سب الأن�شطة:

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

االفراد

امل�ؤ�س�سات

اجمايل الدخل لل�سنة  -قائمة (ب)

16.920.293

60.318.477

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

96.669

14.241.370

نتائج �أعمال القطاع

16.823.624

46.077.107

ينزل  :م�صاريف غري موزعة
على القطاعات

-

الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل

16.823.624

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

35.513.281
35.513.281

-

-

46.077.107

16.823.624

اخلزينة

35.513.281
-

46.077.107

35.513.281

اخرى

الو�ساطة املالية الت�أجري التمويلي

6.851.478

2014

2013

124.103.958

123.013.386

14.355.560

16.551.074

109.748.398

106.462.312

46.853.601

40.427.803

1.356.907

3.143.522

()40.577

58.098

1.397.484

3.085.424

6.851.478

836.227

1.003.144

45.014.230

561.257

2.082.280

(62.894.797 )38.162.752

66.034.509

126.940

513.794

15.492.367

16.133.101

18.616.674

434.317

1.568.486

(46.761.696 )53.655.119

47.417.835

-

م�صاريف ر�أ�سمالية

6.518.939

6.518.939

4.246.904

اال�ستهالكات واالطفاءات

3.194.382

3.194.382

1.785.618

2.597.991.304

2.536.035.813

11.723.262

11.723.262

16.429.935

11.723.262

2.609.714.566

2.552.465.748

359.992.809

2.499.040

5.842.497

-

2.156.463.239

2.114.748.201

-

-

-

16.295.400

16.295.400

28.383.184

359.992.809

2.499.040

5.842.497

16.295.400

2.172.758.639

2.143.131.385

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

29.493.887 12.887.126 1.102.058.300 1.186.484.370 267.067.620
-

-

-

-

-

29.493.887 12.887.126 1.102.058.300 1.186.484.370 267.067.620
832.168.888 955.960.005
-

-

832.168.888 955.960.005

-

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

جمموع املوجودات

82

دينار

داخل اململكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

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

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

٢٠١٣

٢٠١٣

٢٠١٣

٢٠١٤
107.284.696
6.518.939
٢٠١٤
2.391.856.185

109.124.417
4.246.904
٢٠١٣
2.041.356.037

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

2 014

٢٠١٤
16.819.262
٢٠١٤
217.858.381

13.888.969
٢٠١٣
511.109.711

٢٠١٤
124.103.958
6.518.939

123.013.386
4.246.904
٢٠١٣

٢٠١٤
2.552.465.748 2.609.714.566

2 014

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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 - 42ادارة ر�أ�س املال:

�أ  -و�صف ملا يتم اعتباره كر�أ�س مال
ي�صنف را�س املال اىل عدة ت�صنيفات كرا�س مال مدفوع ،را�سمال اقت�صادي ورا�س مال تنظيمي ،ويعرف را�س املال التنظيمي ح�سب قانون البنوك اجمايل قيمة البنود
التي يحددها البنك املركزي الغرا�ض رقابية تلبية ملتطلبات ن�سبة كفاية را�س املال املقررة مبوجب تعليمات ي�صدرها البنك املركزي  .ويتكون را�س املال التنظيمي من
جزئني االول ي�سمى را�س املال اال�سا�سي ( )Tier 1ويتكون من را�س املال املدفوع  ،االحتياطيات املعلنة (تت�ضمن االحتياطـي القانوين  ،االختياري  ،عالوة اال�صدار وعالوة
ا�صدار ا�سهم اخلزينة)  ،االرباح املدورة بعد ا�ستثناء اى مبالغ تخ�ضع الي قيود وحقوق غري امل�سيطـري ــن ويطــرح منهــا خ�سائر الفرتة ،تكلفة �شراء ا�سهم اخلزينة ،
املخ�ص�صات امل�ؤجلة مبوافقة البنك املركزي وال�شهرة  .ام ــا اجلـزء الثانــي را�س املـ ـ ـ ــال اال�ضايف ( )Tier 2فيتكون من فروقات ترجمة العمالت االجنبية ،احتياطي
خماطر م�صرفية عامة ،االدوات ذات ال�صفات امل�شرتكة بيـن را�س املال والدين  ،الديون امل�ساندة و ٪45من احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل ال�شامل الآخر اذا كان موجبا و يطرح بالكامل اذا كان �سالبا .
وهناك جزء ثالث ( )Tier 3قد يتم اللجوء لتكوينه يف حال انخف�ضت ن�سبة كفاية را�س املال عن  ٪12نتيجة لت�ضمني خماطر ال�سوق لن�سبة كفاية را�س املال.
ويطـ ــرح اال�ستثمارات يف بنوك و�شركات مالية تابعة (اذا مل يتم دمج قوائمها املالية) وكذلك يطرح اال�ستثمارات يف ر�ؤو�س اموال البنوك و�شركات الت�أمني وال�شركات
املالية االخرى.
ب  -متطلبات اجلهات الرقابية بخ�صو�ص ر�أ�س املال ،وكيفية االيفاء بهذه املتطلبات.
تتطلــب تعليمــات البنك املركزي ان ال يقل را�س املال املدفوع عن  100مليون دينار ،و ان ال تنخف�ض ن�سبة حقوق امل�ساهمني اىل املوجودات عن  ، ٪6اما را�س املال
التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك املركزي ان ال تنخف�ض ن�سبته اىل املوجودات املرجحة باملخاطر وخماطر ال�سوق (ن�سبة كفاية را�س املال) عن  ٪12ويراعي البنك
االلتزام بها .
يلتزم البنك باملادة ( )62من قانون البنوك ب�أنه على البنك ان يقتطع �سنويا حل�ساب االحتياطي القانوين ما ن�سبته ( )٪10من ارباحه ال�صافية يف اململكـ ـ ــة وان ي�ستمر
يف االقتطاع حتى يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل ر�أ�سمال البنك املكتتب به ،ويقابل هذا االقتطاع االحتياطي االجباري املن�صو�ص عليه يف قانــون ال�شركات.
يلتزم البنك باملادة ( )41من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد باحلدود التي يقررها البنك املركزي و املتعلقة مبا يلي:
 - 1ن�سب املخاطر اخلا�صة مبوجوداته وباملوجودات املرجحة باملخاطر وكذلك بعنا�صر ر�أ�س املال وباالحتياطيات وباحل�سابات النظامية.
 - 2ن�سبة اجمايل القرو�ض اىل ر�أ�س املال التنظيمي امل�سموح للبنك منحها مل�صلحة �شخ�ص وحلفائه او مل�صلحة ذوي ال�صلة.
 - 3ن�سبة اجمايل القرو�ض املمنوحة لأكرب ع�شرة ا�شخا�ص من عمالء البنك اىل املبلغ االجمايل للقرو�ض املمنوحة من البنك.
ج  -كيفية حتقيق �أهداف ادارة ر�أ�س املال.
يراعــي البن ــك تال�ؤم حجم را�س املال مع حجم وطبيعة وتعقيد املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ،ومبا ال يتناق�ض مع الت�شريعات والتعليمات النافذة وينعك�س ذلك فـ ــي
خططه اال�سرتاتيجية وكذلك موازناته التقديرية ال�سنوية .ومن اجل مزيد من التحفظ حتوطا للظروف املحيطة والدورات االقت�صادية فقد قرر جمل�س االدارة �ضمن
ا�سرتاتيجية البنك ان ال تقل ن�سبة كفاية را�س املال عن . ٪14
يتم اخذ التاثريات لدى الدخول يف اال�ستثمارات على ن�سبة كفاية را�س املال ويراقب را�س املال وكفايته ب�شكل دوري حيث يتم احت�ساب ن�سبة كفاية را�س املال على م�ستوى
املجموعة وكذلك البنك منفردا ب�شكل ربع �سنوي ،ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي  .وذلك ا�ضافة اىل الرقابة امل�ستمرة لن�سب را�س املال والتي تراقـ ـ ــب ب�شكل �شهري،
منها ن�سب الرفع املايل  :حقوق امل�ساهمني للموجودات ،حقوق امل�ساهمني لودائع العمالء ،ن�سبة النمو الداخلي لرا�س املال ،املخ�ص�صــات ورا�س املــال احلـ ـ ــر ،ومبا يحقق
الرفع املايل ( )Financial Leverageاملالئم وبالتايل حتقيق العائد امل�ستهدف على حقوق امل�ساهمني وبحيث ال يقل عن  ٪10ح�سبما تن�ص عليه ا�سرتاتيجية البنك.
ال يتم توزيع �أي ارباح على امل�ساهمني من عنا�صر را�س املال التنظيمي اذا كان من �ش�أن هذا التوزيع ان ي�ؤدي اىل عدم التقيد باحلد االدنى املطلوب لر�أ�س املال.
يركز البنك على النمو الداخلي لرا�س املال ( )Internal Generationوميكن اللجوء اىل االكتتاب العام لتلبية التو�سعات واخلطـ ــط امل�ستقبلي ــة او متطلبـ ــات ال�سلطات
الرقابية وفق درا�سات حمدة.

كفاية ر�أ�س املال
يتم احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفق ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل  ،وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س املال مقارنة مع ال�سنة
ال�سابقة :

دينار

بنود ر�أ�س املال اال�سا�سي :
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
االرباح املدورة (بعد تخفي�ض الأرباح املقرتح توزيعها واملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة)

2014
الف دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
100.000
71.918
132.235
79.370

2013
الف دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
100.000
65.623
119.699
74.929

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

17.625
7.362

ال�شهرة و املوجودات غري امللمو�سة

23.663
3.197

 ٪50من اال�ستثمارات يف �شركات التامني وال�شركات املالية واال�ستثمارات ذات
االهمية يف ال�شركات االخرى
العقارات امل�ستملكة التي تزيد فرتة ا�ستمالكها عن اربع �سنوات او اكرث من �سنتني
واقل من اربع �سنوات بدون موافقة البنك املركزي
العجز يف ر�أ�س املال الإ�ضايف
جمموع ر�أ�س املال الأ�سا�سي
بنود ر�أ�س املال اال�ضايف :
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
احتياطي تقلبات دورية
احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
بن�سبة  ٪100من التغري ال�سالب �أو  ٪45من �أ�صل التغري املوجب
العجز يف ر�أ�س املال الإ�ضايف
يطرح منه :
 ٪50من اال�ستثمارات يف �شركات التامني و ال�شركات املالية واال�ستثمارات ذات

6.896

613

340.616

326.426

-

12.982
228

12.141
186

2.720

2.298

االهمية يف ال�شركات االخرى

11.024
345.521

6.351
334.701

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

2.071.236

2.037.468

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال التنظيمي

%16.68
%16.45

%16.43

جمموع ر�أ�س املال التنظيمي

ن�سبة ر�أ�س املال اال�سا�سي
*

11.024

6.351

**

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

اليوجد حمافظ ا�ستثمارية يديرها البنك ل�صالح العمالء.
 - 44حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

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

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014

دينار
لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

328.810.958

-

328.810.958

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

211.823.670

-

211.823.670

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

11.107.725

-

11.107.725

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف

818.351.450

487.907.800

1.306.259.250

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

17.783.157

34.984.385

52.767.542

29.873.323

29.873.323

338.537.000

465.656.017

ممتلكات و معدات بال�صايف

-

16.154.954

16.154.954

موجودات غري ملمو�سة بال�صايف

-

7.362.498

7.362.498

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

6.527.456

6.527.456

14.022.228

159.348.945

173.371.173

1.529.018.205

1.080.696.361

2.609.714.566

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

موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

127.119.017

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

340.190.210

-

340.190.210

ودائع عمالء

1.580.607.607

89.231.434

1.669.839.041

ت�أمينات نقدية

75.169.093

7.528.468

82.697.561

�أموال مقرت�ضة

-

11.725.398

11.725.398

خم�ص�صات متنوعة

-

9.223.890

9.223.890

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

13.789.069

3.077.201

3.077.201

31.899.934

10.316.335

42.216.269

جمموع املطلوبات

2.041.655.913

131.102.726

2.172.758.639

�صايف املوجودات

()512.637.708

949.593.635

436.955.927

مطلوبات �أخرى

-

-

13.789.069

دينار
لغاية �سنة

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013

اكرث من �سنة

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

368.043.325

-

368.043.325

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

256.730.022

-

256.730.022

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

17.725

3.545.000

3.562.725

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف

586.568.050

741.620.289

1.328.188.339

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

26.091.897

52.173.040

78.264.937

27.273.622

27.273.622

221.686.272

341.127.753

ممتلكات و معدات بال�صايف

-

14.657.605

14.657.605

موجودات غري ملمو�سة بال�صايف

-

3.197.186

3.197.186

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

3.945.011

3.945.011

35.756.421

91.718.802

127.475.223

1.392.648.921

1.159.816.827

2.552.465.748

-

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل

119.441.481

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

374.832.240

-

374.832.240

ودائع عمالء

1.530.823.900

71.040.731

1.601.864.631

ت�أمينات نقدية

62.527.594

5.533.097

68.060.691

�أموال مقرت�ضة

-

8.000.000

8.000.000

خم�ص�صات متنوعة

-

9.016.943

9.016.943

15.029.541

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

-

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

2.000.625

2.000.625

49.011.736

15.314.978

64.326.714

جمموع املطلوبات

2.032.225.011

110.906.374

2.143.131.385

�صايف املوجودات

()639.576.090

1.048.910.453

409.334.363

مطلوبات �أخرى
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 - 45م�ستويات القيمة العادلة

�أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك املحددة بالقيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
ان بع�ض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية  ،واجلدول التايل يو�ضح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة
لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت امل�ستخدمة).
دينار
القيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة العادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املوجودات املالية  /املطلوبات املالية

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول

2014

2013

م�ستوى القيمة
العادلـ ـ ـ ــة

طـ ـ ــريقة التقييم
واملدخالت امل�ستخدمة

العالقة بني
مدخالت
غري املدخالت الهامة
هامة
غري امللمو�سة
ملمو�سة والقيمة العادلة

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

13.151.380

15.421.530

امل�ستوى االول

�سندات �شركات

39.616.162

62.843.407

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

املجموع

52.767.542

78.264.937

عقود �آجلة عمالت �أجنبية

-

1.357

اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

امل�ستوى االول اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل
امل�ستوى االول اال�سعار املعلنة يف
اال�سواق املالية

ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية

9.114.419

8.100.592

ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

20.758.904

 19.173.030امل�ستوى الثاين مقارنتها بالقيمة ال�سوقية
الداة مالية م�شابهة

29.873.323

27.273.622

82.640.865

105.539.916

املجموع
اجمايل املوجودات مالية بالقيمة العادلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
عقود �آجلة عمالت �أجنبية

-

140.439

جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

-

140.439

مل تكن هنالك �أي حتويالت بني امل�ستوى االول وامل�ستوى الثاين خالل العام . 2014

امل�ستوى االول اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
با�س��تثناء م��ا ي��رد يف اجل��دول ادن��اه انن��ا نعتق��د ان القيم��ة الدفرتي��ة للموج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات املالي��ة الظاه��رة يف القوائ��م املالي��ة للبنك تق��ارب قيمته��ا العادلة وذلك
لأن �إدارة البن��ك تعتق��د �أن القيم��ة الدفرتي��ة للبن��ود املبين��ة ادن��اه تع��ادل القيم��ة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما ال�س��تحقاقها ق�صري االجل او ان �أ�س��عار الفائدة لها يعاد
ت�س��عريها خالل العام .
دينار

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2014

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2013
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية

م�ستوى القيمة
العادلـ ـ ـ ــة

موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية بالتكلفة املطفاة
جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

289.458.838
211.823.670
11.107.725
1.306.259.250
465.656.017
2.284.305.500

مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
تامينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

340.190.210
1.669.839.041
82.697.561
11.725.398
2.104.452.210

امل�ستوى الثاين
329.369.683
329.302.097 289.498.336
امل�ستوى الثاين
256.841.341
256.730.022 211.886.159
امل�ستوى الثاين
3.582.369
3.562.725
11.213.515
 1.192.479.680 1.184.486.150 1.316.328.971امل�ستوى الثاين
 348.270.635امل�ستوى االول والثاين
341.127.753 467.198.485
2.130.543.708 2.115.208.747 2.296.125.466
375.261.406
374.832.240 341.135.991
1.609.390.364 1.601.864.631 1.675.069.156
68.511.373
68.060.691
83.192.621
8.181.181
8.000.000
11.748.005
2.061.344.324 2.052.757.562 2.111.145.773

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

للبن��ود املبين��ة اع�لاه ق��د مت حتدي��د القيم��ة العادل��ة للموج��ودات واملطلوب��ات املالية للم�س��توى الثاين والثالث وفق ًا لنماذج ت�س��عري متفق عليها و التي تعك���س خماطر الإئتمان
لدى الأطراف التي يتم التعامل معها.
 - 46ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج قائمة املركز املايل املوحد)

أ�  -ارتباطات والتزامات ائتمانية :

دينار

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

2014
119.427.971
45.231.149

2013
103.321.678
21.584.849

162.633.106
91.074.207
30.829.879
90.588.022
539.784.334

104.204.381
59.557.125
45.517.041
86.244.766
420.429.840

ب  -التزامات تعاقدية :

دينار

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

2014

2013

2.224.335
1.247.937
3.046.667
6.518.939

1.638.115
1.619.899
988.890
4.246.904

ج  -بلغت قيمة عقود االيجار الت�شغيلية مبلغ  12.248.281دينار و ترتاوح فرتتها من �سنة اىل ع�شرة �سنوات ( 10.687.314دينار كما يف  31كانون الأول .)2013
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 - 47الق�ضايا املقامة على البنك

�أ -بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك  7.563.336دينار كما فـي  31كان ــون الأول  7.705.374( 2014دينـ ــار كما يف  31كانون االول  ، )2013وبر�أي االدارة
وامل�ست�شار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ص�ص امل�أخـوذ له ــا والبالغ  443.369دينار كم ــا فـ ــي  31كانــون الأول 324.000( 2014
دينار كمــا فــي  31كانون االول . )2013
ب  -ال يوجد ق�ضايا مقـامة على ال�شركات التابعة كما يف  31كانون االول  2014و. 2013
� - 48أحداث الحقة :

بنا ًء على طلب البنك املركزي الأردين مت تعديل واعادة تبويب خم�ص�ص تدين الت�سه ــيالت الإئتمانية املبا�شرة والفوائد املعلقة وخم�ص�صات اخرى لل�سـ ــنة املنتهية
يف كان ــون االول  ، 2014وعلــيه مت تعديــل ار�صدة بع�ض املوجـ ــودات واملطلــوبات وحقوق امللكية كما يف  31كانون االول  ، 2014وفيما يلي �أثر ذلك على القوائم املالية
املوحدة كما يف  31كانون االول : 2014
دينار
الر�صيد بعد التعدي ـ ـ ـ ــل
�أثر التعديل  /التبوي ـ ــب
الر�صيد املعلن
قائمة املركز املايل املوحدة :
املوجودات
املطلوبات
جمموع حقوق امللكية

2.618.526.414
2.178.141.629
440.384.785

()8.811.848
()5.382.990
()3.428.858

2.609.714.566
2.172.758.639
436.955.927

قائمة الدخل املوحدة :
�صايف الدخل لل�سنة

50.190.554

()3.428.858

46.761.696

 - 49تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

�أ  -معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:
تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ واالف�صاحات الواردة
يف القوائم املالي ــة املوحدة  ،علم ًا ب�أنه قد يكون لها ت�أثري على املعاجلــة املحا�سبي ــة للمعامــالت والرتتيبات امل�ستقبليـة:
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (:)32
عر�ض االدوات املالية  -التقا�ص بني املوجودات
املالية واملطلوبات املالية.

تو�ضح هذه التعديالت املتطلبات املتعلقة بالتقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،وحتديدا معنى
احلقوق القانونية امللزمة للتقا�ص ،التحقق والت�سوية يف نف�س الوقت.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (:)36
التدين يف املوجودات  -االف�صاحات حول املبلغ
القابل لال�سرتداد للموجودات غري املالية.

تلغي هذه التعديالت متطلبات االف�صاح عن املبلغ القابل لال�سرتداد لوحدة توليد النقد والتي وزعت ال�شهرة
او املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الزمني غري املحدد بناءا عليها يف حالة عدم وجود تدين �أو عدم
ا�ستعادة قيمة التدين لوحدة توليد النقد املتعلقة بها .كما قدمت هذه التعديالت متطلبات �إف�صاح �إ�ضافية
والتي تكون مالئمة عندما يكون املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل او لوحدة توليد النقد يقا�س بالقيمة العادلة
مطروحا منه تكاليف اال�ستبعاد.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم
( :)39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س -تبادل
امل�شتقات وحما�سبة التحوط.

جاءت هذه التعديالت للتخفيف من متطلبات التوقف عن حما�سبة التحوط عندما تكون امل�شتقة املالية
واملحددة ك�أداة حتوط قد مت ا�ستبدالها �ضمن ظروف معينة ،كما و�ضحت هذه التعديالت �أن �أي تغري يف
القيمة العادلة للم�شتقة املالية املحددة ك�أداة حتوط النا�شئ عن التبادل يجب ان ي�ؤخذ بعني االعتبار عند
تقييم وقيا�س فعالية التحوط.

التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية
�أرقام ( )10و (- )12القوائم املالية املوحدة
والإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى
ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27القوائم املالية
املنف�صلة واملتعلقة باملن�ش�آت اال�ستثمارية.

تتعلق التعديالت احلا�صلة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10بتعريف املن�ش�آت اال�ستثمارية،
وتتطلب تلك التعديالت من املن�ش�آت التي ينطبق عليها تعريف املن�ش�آت اال�ستثمارية عدم توحيد اعمال
ال�شركات التابعة لها واالعرتاف بها وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر يف قوائمها املالية
املنف�صلة واملوحدة .ونتيجة لذلك مت �إ�ضافة بع�ض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()12
واملعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )27للتعريف مبتطلبات االف�صاح اجلديدة لتلك املن�ش�آت اال�ستثمارية.

ب  -معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:
مل يقم البنك بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �سارية املفعول بعد:
�سارية املفعول لل�سنوات
املالية التي تبد�أ يف �أو بعد
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود مع العمالء.

�أول كانون الثاين 2017

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية (� :)2014صدرت الن�سخة النهائية لهذا املعيار يف �شهر متوز  2014وطرحت ما يلي:
ت�صنيف جديد لأدوات الدين املحتفظ بها بغر�ض حت�صيل التدفقات النقدية املتعاقد عليها مع �إمكانية البيع ،حيث يتم ت�صنيفها �ضمن
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر.
تطبيق منوذج اخل�سارة املتوقعة الحت�ساب خ�سارة تدين املوجودات املالية وذلك من خالل ثالثة مراحل تبد�أ بتحديد خ�سارة التدين
املتوقعة خالل االثني ع�شر �شهرا التالية لتاريخ االعرتاف املبدئي بالت�سهيالت االئتمانية ومن ثم حتديد خ�سارة التدين يف حال زيادة
خماطر الت�سهيالت االئتمانية ب�شكل جوهري وقبل ان ت�صبح هذه الت�سهيالت غري عاملة واملرحلة الأخرية عندما ت�صبح الت�سهيالت
االئتمانية غري عاملة ب�شكل فعلي.

�أول كانون الثاين 2018

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)11حما�سبة �شراء احل�ص�ص يف العمليات امل�شرتكة.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( )16ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)38تو�ضيح للطرق املحا�سبية املقبولة لال�ستهالك
والإطفاء.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( )16ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)41الزراعة  -النباتات املنتجة.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)28الأرباح او اخل�سائر الناجمة عن بيع الأ�صول
او امل�ساهمة بها بني امل�ستثمر و�شركاته التابعة او ا�ستثماراته امل�شرتكة.

�أول كانون الثاين 2016

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

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم ( )12ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم (:)28
اجلوانب اخلا�صة بتطبيق اال�ستثناء من التوحيد يف ال�شركات اال�ستثمارية.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)1املعوقات التي تواجه معدي القوائم املالية الذين ي�ستخدمون تقديراتهم عند اعداد
التقارير املالية اخلا�صة بهم.

�أول كانون الثاين 2016

حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة يف االعوام .2014-2012

�أول كانون الثاين 2016

حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة يف االعوام  2012-2010واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام ()2
و( )3و( )8و( )13ومعايري املحا�سبة الدولية ارقام ( )16و( )24و(.)38

�أول متوز 2014

حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة يف االعوام  2013-2011واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام ()1
و( )3و( )13ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)40

�أول متوز 2014

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)19منافع املوظفني تو�ضح كيفية االعرتاف مب�ساهمة املوظفني او الأطراف اخلارجية
املرتبطة باخلدمة من حيث توزيعها على مدة اخلدمة.

�أول متوز 2014

تتوقع �إدارة البنك �أن يتم تطبيق املعايري املبينة �أعاله يف �إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون �أن حتدث هذه املعايري �أي �أثر جوهري على
القوائم املالية املوحدة للبنك با�ستثناء تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ، )9حيث تتوقع االدارة ان يتم تطبيقهما
يف القوائم املالية املوحدة للبنك خالل الفرتات املالية الذي تبد�أ يف �أو بعد االول من كانون الثاين  2017واالول من كانون الثاين  2018على التوايل ،علما ب�أنه قد يكون
لهما اثر جوهري على املبالغ واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة واملتعلقة بااليرادات من العقود مع العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية للبنك ،اال انه من
غري العملي ان يتم تقدير اثر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل ب�شكل معقول حلني قيام االدارة با�ستكمال الدرا�سة التف�صيلية لتطبيق هاذين املعيارين على القوائم املالية
املوحدة للبنك.
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البنك الأردين الكويتي

بيانات الإف�صاح املطلوبة مبوجب املادة  4من تعليمات �إف�صاح ال�شركات
امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية
عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31

املادة
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة :وردت �ضمن التقرير
�4أ
و�صف الأن�شطة الرئي�سية :ورد �ضمن التقرير
4ب1/
ميار�س البنك �أعماله من خالل مكاتبه يف الإدارة العامة الكائنة مبنطقة العبديل  -عمان و  56فرع ًا منت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة بالإ�ضافة �إىل فرعني يف فل�سطني
وفرع يف قرب�ص .وقد بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل  5.39مليون دينار كما يف نهاية عام  .2014وفيما يلي التوزيع اجلغرايف لأماكن فروع البنك وعدد املوظفني يف كل منها:
املوقع

عدد املوظفني
املوقع
فرع الرابية
480
الإدارة العامة
فرع �سوق اخل�ضار
16
الفرع الرئي�سي
فرع املدينة املنورة
20
فرع العبديل
فرع ال�صويفية
10
فرع جبل عمان
فرع حي نزال
12
فرع الوحدات
فرع مكة مول
13
فرع تالع العلي
فرع جامعة البرتا
12
فرع جبل احل�سني
فرع املقابلني
12
فرع املركز التجاري
فرع مرج احلمام
10
فرع �أبو علندا
فرع زين
11
فرع الريموك
فرع �سمارة مول
11
فرع وادي ال�سري
فرع جامعة عمان الأهلية
13
فرع اجلبيهة
فرع البقعة
9
فرع عمره
فرع م�أدبا
13
فرع عبدون
فرع ال�سلط
8
فرع �أبو ن�صري
فرع مركز امللك عبد اهلل
10
فرع ماركا
فرع خلدا
8
فرع ابن خلدون
فرع دير غبار
11
فرع دابوق
فرع �سيتي مول
فرع تاج مول
8
فرع جالرييا مول
15
فرع ال�شمي�ساين
7
فرع �شارع امللك ح�سني بن طالل  -الزرقاء
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية  -عمان (�شركة تابعة)
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي  -عمان (�شركة تابعة)

عدد املوظفني
11
9
13
13
7
12
4
7
9
2
4
7
9
7
6
4
9
7
5
5

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

عدد املوظفني
12
6
7
14
8
7
7
5
5
13
12
10
8
8
12
7
8
11
12
5
15
17

ال�شركات التابعة
 4ب2/
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
ت�أ�س�ست ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية عام  ،1980ومت حتويلها يف عام � 1996إىل �شركة م�ساهمة عامة .وتعترب ال�شركة �إحدى �أف�ضل �شركات الو�ساطة واخلدمات
املالية العاملة يف بور�صة عمان ،حيث تعتمد يف تقدمي خدماتها املالية واال�ستثمارية على �أحدث الو�سائل التكنولوجية والربط الإلكرتوين املبا�شر مع الأ�سواق املالية
العاملية يف عام � 2002أ�صبحت ال�شركة �شركة تابعة للبنك الأردين الكويتي ،وميتلك البنك ما ن�سبته  %50.22من ر�أ�سمالها البالغ  8ماليني دينار يف نهاية عام .201٤
يقع مقر ال�شركة يف منطقة ال�شمي�ساين ،عمان ويعمل لدى ال�شركة  15موظف ًا.
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
ت�أ�س�ست �شركة �إجاره للت�أجري التمويلي ك�شركة م�ساهمة خا�صة بتاريخ  2011/1/6وبر�أ�سمال مقداره  10مليون دينار �أردين .و مت خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب  2012رفع
ر�أ�سمال ال�شركة �إىل  20مليون دينار مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي.
لقد جاءت فكرة �إن�شاء ال�شركة ا�ستكما ًال لر�ؤية البنك يف تطوير خدماته املقدمة للعمالء وتوفري حلول متويلية مبتكرة ت�سهم يف دعم الأن�شطة االقت�صادية املختلفة من
خالل متويل الأ�صول الثابتة وبحيث تكون رديفة للتمويل امل�صريف املعتاد يف �ضوء التغريات يف الأ�سواق املالية وامل�صرفية.
يقع مقر ال�شركة يف مبنى فرع البنك الكائن ب�شارع مكة ،عمان ويعمل لدى ال�شركة  17موظف ًا.

 4ب3/

نبذة تعريفية ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 -1دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي
رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1949 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س �إدارة �أعمال و�إدارة مالية مع مرتبة ال�شرف من جامعة �سانت ادواردز /الواليات املتحدة الأمريكية.1973 ،
املنا�صب احلالية:
	•رئي�س جمل�س الأمناء ،جامعة عمان الأهلية.
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج اجلزائر  -اجلزائر (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الألبان الأردنية
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك برقان  -الكويت
املنا�صب ال�سابقة:
	•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين ،رئي�س اللجنة املالية واالقت�صادية باملجل�س ()2007 - 2005
	•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين ،النائب الأول لرئي�س املجل�س ()2002 - 2000
	•رئي�س الديوان امللكي ()2000 - 1999
	•ع�ضو جمل�س النواب الأردين الثاين ع�شر ( )1997 - 1993واحلادي ع�شر ( ،)1993 - 1989رئي�س اللجنة املالية واالقت�صادية باملجل�س
()1995 - 1993
	•رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية والدفاع ()1997- 1996
	•وزير اخلارجية ()1996- 1995
	•وزير العمل ()1993 - 1991
	•وزير ال�سياحة والآثار ()1991 - 1989
خربات �سابقة:
	•عمل يف عدة �شركات مالية و�أعمال حرة من � 1973إىل 1989
 -2ال�سيد في�صل حمد مبارك احلمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1954 :
ال�شهادات العلمية� :شهادة جامعية يف جمال الطريان� ،أكادميية الطريان الأردنية1981 ،
املنا�صب احلالية وال�سابقة:
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة بانرث ميديا غروب ( -)OSNدبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،جمموعة اخلليج للت�أمني ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد ،البحرين
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة  ،م�ؤ�س�سة مربة م�شاريع اخلري ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) ،ال�سعودية
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج م�صر لل�سياحة والفنادق ،م�صر
	•ع�ضو جمل�س �أمناء ،اجلامعة الأمريكية يف الكويت ،الكويت
	•الرئي�س الفخري للجمعية الكويتية الختالفات التعلم ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك برقان تركيا ،تركيا ()2014-2012
التكرمي واجلوائز
ً
	•جائزة املنتدى االقت�صادي يف الكويت عام  2009تقديرا لدوره يف قطاع اال�ستثمار وجناحاته يف الأ�سواق املالية العاملية
	•جائزة املنتدى االقت�صادي العربي يف تون�س عام 2007
	•جائزة الإجناز من املنتدى االقت�صادي العربي يف بريوت عام 2007
	•جائزة الإجناز من جمعية امل�صرفيني العرب لأمريكا ال�شمالية يف عام 2005
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 -3ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة  -الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20:
تاريخ امليالد1953 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س اقت�صاد ،جامعة الكويت ،1973 ،الدبلوم العايل يف العلوم امل�صرفية1975 ،
املنا�صب احلالية وال�سابقة:
	•الرئي�س التنفيذي لقطاع البنوك� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) ،الكويت من 2010
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد ،البحرين
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك �سورية واخلليج� ،سوريا
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك تون�س العاملي ،تون�س
	•نائب الرئي�س ،فم بنك ،مالطا
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية ،بنك اخلليج اجلزائر ،اجلزائر
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة رويال كابيتال� ،أبو ظبي
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،م�صرف بغداد ،العراق
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك برقان
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية� ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة ()2014-2010
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول ،الكويت ()2010-1998
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة امل�ستثمر الدويل ،الكويت ()2009-2005
	•ع�ضو منتدب ،بنك اخلليج املتحد ،البحرين ()2009-1997
 -4ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1965 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة الكويت ،1987 ،دبلوم الأوراق املالية العاملية ،الكويت1996 ،
املنا�صب احلالية :
	•الرئي�س التنفيذي ،قطاع اال�ستثمارات �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) ،الكويت من 2011/1
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة العقارات املتحدة ،الكويت من 2010/4
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الكويتية للمقا�صة ،الكويت من 2004/4
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول ،الكويت من 2013/4
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) ،ال�سعودية من 2012/6
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية من 2012/6
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة رويال كابيتال� ،أبوظبي من 2007/7
املنا�صب ال�سابقة :
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك برقان ،الكويت () 2010 - 2007
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك برقان ،الكويت () 2007 - 2004
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك الكويت وال�شرق الأو�سط ،الكويت ()2004 - 2003
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد ،البحرين ()2008 - 2002
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك الكويت ال�صناعي ،الكويت ()2003 - 2002
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول ()2009 - 1998
	•املدير العام� ،شركة م�شاريع الكويت لإدارة الأ�صول ()2006 - 1998
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الكويتية للمقا�صة ،الكويت ()2004- 1997
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج للت�أمني ()2001 - 1997
	•م�ساعد الرئي�س التنفيذي للتداول و�إدارة املحافظ اال�ستثمارية ،م�شاريع الكويت اال�ستثمارية ()1999 - 1996
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني ،الكويت ()2008- 1992
	•مدير �إدارة التداول واملحافظ اال�ستثمارية العاملية ،م�شاريع الكويت اال�ستثمارية ()1996 - 1992
	•مدير �إدارة الأوراق املالية املحلية� ،شركة اال�ستثمارات املالية الدولية ()1991 - 1987

93

 -5ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف
ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1938 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س عالقات دولية ،جامعة �شيكاغو ،الواليات املتحدة الأمريكية1961 ،
املنا�صب ال�سابقة:
	•الرئي�س التنفيذي� ،شركة جلف كوم لالت�صاالت
	•رئي�س هيئة املديرين� ،شركة �سادافكو الأردنية للمنتجات الغذائية (لغاية )2009/5/1
	•نائب مدير عـام� ،شركة الرازي لل�صناعات الدوائية ()1999 - 1993
	•نائب مدير عام ،البنك الأردين الكويتي ()1993 - 1988
	•مدير عام� ،شركة نايف الدبو�س و�أوالده  -الكويت ()1988 -1970
	•مدير �إداري ،وزارة الأ�شغال  /الكويت ()1966 - 1961
 -6الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل بنك برقان  -الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20 :
تاريخ امليالد1939 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س طب من جامعة عني �شم�س عام  1965ودبلوم الدرا�سات العليا طب الأمرا�ض الباطنية عام  .1966ح�صل
على �شهادة الع�ضوية من كلية الأطباء امللكية  /لندن عام � .1970أنهى تخ�ص�صه يف �أمرا�ض القلب من جامعة هيو�سنت/تك�سا�س عام 1973
املنا�صب احلالية وال�سابقة:
	•نائب رئي�س هيئة املديرين ،م�ست�شفى عمان اجلراحي
	•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين من �2011/10/25إىل 2013/10/24
	•�أ�ستاذ �أمرا�ض القلب ال�سريري يف اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
	•عني مدير ًا ملركز امللكة علياء لأمرا�ض وجراحة القلب يف عام  1983ومدير ًا ملدينة احل�سني الطبية ومدير ًا للخدمات الطبية امللكية الأردنية
وم�ست�شار �أول يف مركز امللكة علياء لأمرا�ض وجراحة القلب
	•حائز على زمالة العديد من كليات الطب من كربيات اجلامعات العاملية يف �أمريكا وبريطانيا
	•حاز على العديد من الأو�سمة الرفيعة املدنية والع�سكرية والطبية يف الأردن واخلارج
 -7ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي
ع�ضو جمل�س الإدارة /ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات
تاريخ الع�ضوية2009/3/15 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س �إدارة �أعمال وت�سويق ،جامعة �سانت �إدواردز ،الواليات املتحدة الأمريكية1983 ،
املنا�صب احلالية:
	•مدير تطوير الأعمال� ،شركة �سيمن�س  -فرع الأردن
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية (ممثل البنك الأردين الكويتي)
املنا�صب ال�سابقة:
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني ()2013/3-2009/4
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الكابالت الأردنية احلديثة ()2011/6-2008/10
	•مدير �إداري� ،شركة �سيمن�س  -فرع الأردن ()2006/12 - 1993/12
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة عمان للت�أمني امل�ساهمة العامة املحدودة ()2000/9 - 1998/10
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،بنك فيالدلفيا لال�ستثمار ()2000/9 - 1996/3
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة الوطنية ل�صناعة ال�صلب ()2000/9 - 1995/5
	•البنك املركزي الأردين /دائرة العالقات اخلارجية  -ق�سم اال�ستثمار ()1993/7 - 1985/11
	•القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية  /مديرية الدرا�سات والتطوير ()1985/10 - 1984/2
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 -8ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل  / Odyssey Reinsurance Co.الواليات املتحدة
تاريخ الع�ضوية2011/3/23 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة �أعمال 1986 ،وبكالوريو�س هند�سة ميكانيكية ،جامعة ( ،)Drexelبن�سلفانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية،
1983
املنا�صب احلالية:
	•الرئي�س واملدير التنفيذي� ،شركة  /Fairfax Internationalلندن
	•ممثل �شركة  Fairfax Financial Holdings Limitedيف جمال�س �إدارة ال�شركات التالية:
	•�شركة اخلليج للت�أمني ،الكويت
	•ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني ،البحرين
	•املجموعة العربية امل�صرية للت�أمني ،م�صر
	•�شركة ال�شرق العربي للت�أمني ،الأردن
	•�شركة فجر اخلليج للت�أمني ،لبنان
	• البنك التجاري الدويل ،م�صر
املنا�صب ال�سابقة:
	•الرئي�س واملدير التنفيذي – Fuji Fire and Marine Insurance Company ،اليابان
	•رئي�س ،عمليات الت�أمني العامة� ،AIG ،سيول ،كوريا اجلنوبية ()2004 -2001
	•نائب رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام ،AIG Sigorta ،تركيا ()2001-1997
	•نائب الرئي�س الإقليمي ،امللكية املحلية وعمليات الإ�صابات يف منطقة و�سط املحيط الأطل�سي ،AIG ،الواليات املتحدة الأمريكية
	•�شغل عدة منا�صب يف �شركة  AIGللت�أمينات العامة منذ عام  ،1986الواليات املتحدة الأمريكية
	•ع�ضو جمل�س �إدارةForeign Affairs Council ،
	•ع�ضو جمل�س �إدارةInsurance Society of Philadelphia ،
	•ع�ضو ،هيئة  ،USOكوريا
	•رئي�س جلنة الت�أمني يف الغرفة التجارية الأمريكية ،كوريا
	•ع�ضو ،جمعية رجال الأعمال الرتكية ،تركيا.

الإدارة التنفيذية
 -1ال�سيد «حممد يا�سر» م�صباح حممود الأ�سمر
املن�صب :املدير العام
تاريخ امليالد1947 :
تاريخ التعيني1990/9/15 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،اجلامعة الأردنية1970 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•م�ساعد مدير عام /ت�سهيالت ()1993 - 1990
	•م�ساعد مدير عام� /إدارة ورقابة االئتمان ،البنك التجاري الكويتي  -الكويت ()1990-1971
منا�صب  /ع�ضويات:
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،جمعية البنوك يف الأردن
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،جمعية البنوك يف الأردن ()2010-2005/10/19
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني (ممثل البنك الأردين الكويتي) ()2013/3/27 -2009/7/2
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني (ممثل ال�شركة اال�سرتاتيجية لال�ستثمارات) ()2009/6/14 -2009/1/20
 -2ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل
املن�صب :نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية
تاريخ امليالد1951 :
تاريخ التعيني1991/10/12 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1969
اخلربات ال�سابقة:
	•م�ساعد مدير عام /ت�سهيالت ()2007 - 1998
	•مدير تنفيذي �إدارة الت�سهيالت ()1997 - 1993
	•مدير وحدة االئتمان والت�سويق ()1993 - 1991
	•مدير االئتمان والت�سويق ،بنك الكويت الوطني  -الكويت ()1990-1971
منا�صب  /ع�ضويات:
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة حديد الأردن (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة كهرباء اململكة  -م�ساهمة خا�صة (ممثل �صندوق ال�ضمان ال�ستثمارات الطاقة)
 -3ال�سيد �شاهر عيد عبد احلليم �سليمان
املن�صب :رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال
تاريخ امليالد1963 :
تاريخ التعيني1999/5/16 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري بنوك دولية ،جامعة هريوت وات ،بريطانيا1998 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•م�ساعد مدير عام  /التدقيق الداخلي ()2009 - 1999
	•عمل لدى البنك املركزي الأردين ()1999 - 1988
منا�صب  /ع�ضويات:
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة دارات الأردنية القاب�ضة (ممثل البنك الأردين الكويتي) ( )2014/6- 2013/5

96

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

2 014

2 014

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

 -4ال�سيد وليم جميل عواد دبابنة
املن�صب :رئي�س اخلزينة والإ�ستثمار
تاريخ امليالد1957 :
تاريخ التعيني1994/8/27 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1975
اخلربات العملية:
	•� 17سنة يف عدة بنوك �آخرها بنك اال�ستثمار العربي الأردين ()1994-1990
 -5ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�ش
املن�صب :رئي�س ال�ش�ؤون املالية
تاريخ امليالد1955 :
تاريخ التعيني1999/2/6 :
امل�ؤهل العلمي :دبلوم علوم تطبيقية ،اجلامعة اللبنانية الأمريكية1978 ،
اخلربات العملية:
	•مدير مايل ،املدر�سة االجنليزية احلديثة ()1997 - 1992
	•مدير مايل ،بنك البرتاء ()1989 - 1978
 -6ال�سيد هيثم �سميح «بدر الدين» البطيخي
املن�صب :رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة
تاريخ امليالد1977 :
تاريخ التعيني2003/6/1 :
امل�ؤهل العلمي :الكلية امللكية الع�سكرية « �ساند هري�ست» ،بريطانيا1996 ،
بكالوريو�س علوم �سيا�سية وعالقات دولية جامعة كنت ،بريطانيا2000 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•مدير تنفيذي ،الوحدة البنكية اخلا�صة ()2007 - 2006
	•مدير الفرع الرئي�سي ()2005 - 2003
منا�صب  /ع�ضويات:
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل) ابتداء من 2011/1/27
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية ابتداء من 2005/5/22
	•نائب رئي�س هيئة املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2009/6/23
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة مناجم الفو�سفات الأردنية (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2012/8/14
	• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة العمد لال�ستثمار ()2014/4/23-2008/4/1
 -7ال�سيد عبد عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات
املن�صب :رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات
تاريخ امليالد1966 :
تاريخ التعيني2013/10/6 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س هند�سة كهرباء ،جامعة م�ؤتة.1988 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•مدير تنفيذي - Almanar CroweHorwath ،اململكة العربية ال�سعودية ()2013- 2011
	•م�ساعد مدير عام ورئي�س دائرة �أنظمة املعلومات ،بنك اجلزيرة  -اململكة العربية ال�سعودية ()2011-2001
	•�أمني عام وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات  -الأردن ()2008-2007
	•مدير عام  - ComNetجمموعة تكنولوجيا الأردن ()2001-1999
	•ا�ست�شاري ات�صاالت ،بنك الإ�سكان ()1999-1995
	•مهند�س ات�صاالت ،دائرة االت�صاالت ،القوات امل�سلحة الأردنية ()1995-1988
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 -8ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجليو�سي
املن�صب :رئي�س الت�سهيالت االئتمانية
تاريخ امليالد1970 :
تاريخ التعيني 1997/9/6 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة عمان الأهلية1994 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•�أعمال م�صرفية ،بنك الأردن واخلليج 1997 - 1994
منا�صب  /ع�ضويات:
	• ع�ضو جمل�س الإدارة ،املتكاملة للت�أجري التمويلي (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2006
	• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة كهرباء �إربد (ممثل البنك الأردين الكويتي) ()2014/1/4 -2012/9/6
 -9ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت
املن�صب :رئي�س ال�ش�ؤون القانونية
تاريخ امليالد1962 :
تاريخ التعيني1989/4/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حقوق ،اجلامعة الأردنية.1986 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•الدائرة القانونية من 2000/9/1
	•دائرة الت�سهيالت ()2000- 1994
	•دائرة متابعة الت�سهيالت ()1994- 1989
منا�صب  /ع�ضويات:
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل)
 -10ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش
املن�صب :رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني
تاريخ امليالد1957 :
تاريخ التعيني 1981/2/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة فيالدلفيا1999 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•خربة م�صرفية �سابقة بفروع البنك الأردين الكويتي /الأردن ()2007 - 1981
منا�صب  /ع�ضويات:
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة امل�ؤ�س�سة العربية للفنادق  -فل�سطني (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2013/3/19
 -11ال�سيد حممد جميل عزم حمد
املن�صب :رئي�س �إدارة املخاطر
تاريخ امليالد1972 :
تاريخ التعيني 1999/8/10 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري مالية وم�صرفية ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية1999 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•�أعمال م�صرفية ،البنك العقاري العربي 1999- 1994
منا�صب  /ع�ضويات:
	• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل) ابتداء من 2013/5/1
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 -12ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمه
املن�صب :رئي�س �إدارة االمتثال
تاريخ امليالد1970 :
تاريخ التعيني 2001/5/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،اجلامعة الأردنية1991 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•�أعمال م�صرفية ،بنك الإ�سكان 2001 - 1992
 -13ال�سيد عبداهلل �إبراهيم م�سمار
املن�صب :رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
تاريخ امليالد     1973 :
تاريخ التعيني       2000/3/5 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س قانون ،جامعة عمان الأهلية1997 ،
اخلربات ال�سابقة:
	• مديرية ال�ش�ؤون القانونية لدى وزارة الداخلية ()2000 -1997
 -14ال�سيد داود عادل داود عي�سى
املن�صب :رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية
تاريخ امليالد1973 :
تاريخ التعيني 2012/11/18 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إقت�صاد ،جامعة الريموك1998 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•رئي�س دائرة التخطيط واملوازنة ب�إدارة املوارد الب�شرية ومدير �ش�ؤون املوظفني� ،شركة قطر للبرتول ()2012 - 2004
	•مدير �ش�ؤون املوظفني� ،شركة لوت�س للمقاوالت والتجارة  ،قطر ()2004 - 2001
	•مدير �ش�ؤون املوظفني والعالقات العامة ،ال�شركة الفنية للمقاوالت الهند�سية  ،عمان ()2001 - 2000
 -15ال�سيد ابراهيم ف�ضل حممود الطعاين
املن�صب :رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي
تاريخ امليالد1964 :
تاريخ التعيني2013/11/4 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري علوم مالية وم�صرفية  ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية1994 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•رئي�س التدقيق الداخلي  ،بنك �ستاندرد ت�شارترد  /الأردن ( )2013-2011
	• نائب الرئي�س التنفيذي� ،شركة  ABCلال�ستثمار /الأردن ()2011- 2009
	• مدير تنفيذي لل�ش�ؤون املالية� ،شركة  Aloula Geojitللو�ساطة املالية /اململكة العربية ال�سعودية ()2009- 2007
	• رئي�س مفت�شني ،البنك املركزي الأردين ()2007- 1989
	• حملل مايل ،هيئة الأوراق املالية /الأردن ()1989 - 1988
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 4ب4/

�أ�سماء مالكي  %1ف�أكرث من �أ�سهم البنك خالل عامي  2014و 2013
اال�سم

اجلن�سية

عدد الأ�سهم يف
2014/12/31

الن�سبة
%

عدد الأ�سهم يف
2013/12/31

الن�سبة
%

امل�ستفيد النهائي
من امل�ساهمة

الأ�سهم
املرهونة

بنك برقان

الكويتية

50.927.827

50.928

50.928 50.927.827

�شركة م�شاريع
الكويت القاب�ضة
(كيبكو)

-

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

الأردنية

21.041.644

21.042

21.042 21.041.644

نف�سه

-

الأمريكية

5.850.000

5.850

5.850.000

5.850

Odyssey Reinsurance

�شركة ال�شرق القاب�ضة
Proudstar Trading Limited
Kuwait wealth Holding Ltd

�شركة جرنال مديرتانيان الأردنية
للإ�ستثمارات ال�سياحية وال�صناعية

Fairfax
Financial
Holdings

-

الكويتية

1.097.246

1.097

1.097.246

1.097

نف�سه

-

القرب�صية

1.052.793

1.053

1.051.123

1.051

نف�سه

-

جزر العذراء 1.000.000

1.000

-

-

نف�سه

-

-

1.000.000

1.000

�شركة جرنال
مديرتانيان
 /لوك�سمبورغ

-

الأردنية

-

 4ب5/

الو�ضع التناف�سي :يعمل البنك �ضمن القطاع امل�صريف الأردين الذي ي�ضم  26بنكا منها  10بنوك �أجنبية .ولدى البنك  56فرعا يف الأردن وفرعني يف
فل�سطني وفرع يف قرب�ص .ميار�س البنك مهامه الرئي�سية يف قبول الودائع ومنح االئتمان وتقدمي اخلدمات امل�صرفية والإ�ستثمارية ملختلف القطاعات
الإقت�صادية وامل�ؤ�س�سات والأفراد .بلغت ح�صة البنك من �إجمايل ت�سهيالت البنوك يف الأردن  %6ومن �إجمايل الودائع  %5.35كما يف .2014/12/31

 4ب6/

ا�ستحقت �شركة  ،ICS FINANCIAL SYSTEM LTDمزود النظام البنكي اجلديد ،ما يزيد عن  %10من �إجمايل امل�شرتيات لعام .2014

 4ب7/

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

 4ب8/

ال يوجد قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.
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بيانات املوظفني والتدريب والهيكل التنظيمي
بلغ عدد موظفي البنك كما يف  )1.036( 2014/12/31موظف ًا منهم ( )11موظفا يف فرع نابل�س و( )20موظف ًا يف الإدارة االقليمية وفرع رام اهلل
و( )5موظفني يف فرع قرب�ص .وبلغ عدد موظفي ال�شركات لتابعة ( )32موظفا.
املوظفون ح�سب فئات م�ؤهالتهم :
البنك الأردين الكويتي

املتحدة لال�ستثمارات املالية

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

العدد

العدد

العدد

دكتوراه

1

-

-

ماج�ستري

57

2

1

دبلوم عايل

6

-

-

بكالوريو�س

756

6

14

دبلوم

125

3

1

الثانوية العامة

37

4

1

دون الثانوية العامة

54

-

-

املجموع

1036

15

17

امل�ؤهل العلمي

الدورات التدريبية لعام 2014
عدد الدورات

عدد امل�شاركني

الربامج الرئي�سية

التدريب الداخلي
تدريب خارج البنك:

96

1975

م�صرفية متخ�ص�صة

8

15

املحا�سبة والإدارة املالية

4

6

الت�سهيالت االئتمانية

11

12

تفتي�ش وتدقيق ورقابة

15

23

�إدارية

4

42

العالقات العامة

2

2

اللغة الإجنليزية

36

36

�أنظمة كمبيوتر

7

16

البطاقات

2

3

مهارات

3

6

اخلزينة واال�ستثمار

2

3

قانونية

4

5

�إدارة املخاطر

4

7

متفرقات

12

18

املجموع

210

2169
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 4ب10/

و�صف املخاطر :ورد �ضمن التقرير

 4ب11/

الإجنازات خالل عام  : 2014وردت �ضمن التقرير

 4ب12/

مل ترتتب خالل ال�سنة املالية � 2014أي �آثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للبنك.

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

 4ب13/

و�سعر ال�سهم ()2014 - 2010
الأرباح املوزعة
نقدية

�صايف حقوق
م�ساهمي البنك

�سعر ال�سهم
دينار

ال�سنة

الأرباح املحققة
قبل ال�ضريبة

�أ�سهم منحة

324.557

4.320

2010

73.867

-

%20

3.620

2011

55.622

-

%20

346.643

2012

63.345

-

%20

374.085

3.030

2013

66.035

-

%20

404.526

3.890

2014

62.895

-

%20

431.784

4.290

 4ب14/

حتليل املركز املايل :ورد �ضمن التقرير

 4ب15/

اخلطة امل�ستقبلية :وردت �ضمن التقرير

 4ب16/

�أتعاب مدققي احل�سابات  :بلغ �إجمايل �أتعاب مدققي احل�سابات للبنك وال�شركات التابعة يف عام  2014مبلغ  222.686دينار.
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ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

2 014

2 014

 4ب17/

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عامي  2014و2013
الرقم

اال�سم

1

ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي

رئي�س جمل�س الإدارة

بنك اخلليج املتحد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بحريني

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

ممثل بنك اخلليج املتحد

كويتي

10.000

بنك برقان

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتي

50.927.827

50.927.827

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ممثل بنك برقان

�أردين

8.666

8.666

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

21.041.644

21.041.644

جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان

ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
(لغاية )2014/11/14

�أردين

2

3

4

5

6

7

8
9

املن�صب  /ال�صفة

اجلن�سية

عدد الأ�سهم كما يف

2014/12/31

2013/12/31

�أردين

1.146

1.146

226.667

226.667
10.000

-

-

ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

465.631

465.631

املهند�س من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

�أردين

49.000

49.000

�شركة الفتوح القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

44.996

44.996

ال�سيد م�سعود حممود حجي جوهر حيات

ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة

كويتي

32

32

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

50.996

50.996

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم

ممثل �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

كويتي

14.250

14.250

Odyssey Reinsurance Co.

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أمريكية

5.850.000

5.850.000

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ممثل

�أمريكي

-

-

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردين

14.004

14.004

Odyssey Reinsurance Co.

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2014و 2013
الرقم

اال�سم

اجلن�سية

املن�صب  /ال�صفة

عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
كما يف
كما يف
2013/12/31 2014/12/31

1

"حممد يا�سر" م�صباح حممود الأ�سمر

املدير العام

�أردين

20.000

20.000

2

توفيق عبد القادر حممد مكحل

نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية

�أردين

-

-

3

�شاهر عيد عبداحلليم �سليمان

رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر والإمتثال

�أردين

-

-

4

وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار

�أردين

-

-

5

هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

�أردنية

1.600

1.600

6

هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي

رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة

�أردين

-

-

7

عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات

�أردين

-

-

8

زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

�أردين

-

-

9

�إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

�أردين

-

-

10

�إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

�أردين

-

-

11

حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة املخاطر

�أردين

-

-

12

�سائد حممود خ�ضر طعمة

رئي�س �إدارة االمتثال

�أردين

-

-

13

عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

�أردين

-

-

14

داود عادل داود عي�سى

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

�أردين

-

-

15

ابراهيم ف�ضل حممود الطعاين

رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي

�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

106

ال�صفة

ا�سم ال�شركة
امل�سيطر عليها

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

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

2014/12/31

2013/12/31

بنك اخلليج املتحد

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك برقان  -الكويت

%17

50.927.827

50.927.827

�شركة الفتوح القاب�ضة  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة م�شاريع الكويت
القاب�ضة  -الكويت

%44.63

50.996

50.996

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك برقان  -الكويت

%45.72

50.927.827

50.927.827

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك اخلليج املتحد  -البحرين

%85.47

226.667

226.667

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

2 014

2 014

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثليهم و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2014و 2013
الرقم

اال�سم

اجلن�سية

4ب� 18 /أ

ال�صلة

عدد الأ�سهم كما يف
2013/12/31 2014/12/31

1

زكية �إبراهيم حممود مراد

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

�أردنية

14.409

14.409

2

هند حممد �إ�سماعيل جرب

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

�أردنية

10.000

10.000

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

اال�سم

املن�صب

مكاف�أة
الع�ضوية

بدل تنقالت و�سفر
وح�ضور اجلل�سات

الإجمايل

1

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي

رئي�س جمل�س الإدارة

٥٫٠٠٠

85.274

90.274

2

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

٥٫٠٠٠

8.508

13.508

3

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

ع�ضو

٥٫٠٠٠

5.350

10.350

4

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

ع�ضو

٥٫٠٠٠

8.808

13.808

5

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم

ع�ضو

٥٫٠٠٠

10.908

15.908

6

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

ع�ضو

٥٫٠٠٠

9.400

14.400

7

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ع�ضو

٥٫٠٠٠

7.600

12.600

8

ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

ع�ضو

٥٫٠٠٠

8.100

13.100

9

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ع�ضو

٥٫٠٠٠

9.108

14.108

4ب 18 /ب

108

املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا
املن�صب

الرواتب
ال�سنوية

�سفر
ومياومات

بدل
جلان

الإجمايل

228.480

-

-

228.480

14.071

10.200

415.671

3.900

303.085
203.748

الرقم

اال�سم

1

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي

رئي�س جمل�س الإدارة

2

"حممد يا�سر" م�صباح حممود الأ�سمر

املدير العام

391.400

3

توفيق عبد القادر حممد مكحل

نائب املدير العام  /رئي�س
املجموعة امل�صرفية

296.704

2.481

4

�شاهر عيد عبداحلليم �سليمان

رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر
والإمتثال

194.912

2.436

6.400

5

وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار

203.632

4.899

-

208.531

6

هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

188.160

-

-

188.160

7

هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي

رئي�س منتجات التجزئة
والبنكية اخلا�صة

185.712

9.461

-

195.173

8

عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س العمليات وتكنولوجيا
املعلومات

133.000

4.750

-

137.750

9

زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

118.732

3.302

1.000

123.034

10

�إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

117.020

1.667

-

118.687

11

�إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع
فل�سطني

121.191

-

-

121.191

12

حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة املخاطر

107.004

-

900

107.904

13

�سائد حممود خ�ضر طعمة

رئي�س �إدارة االمتثال

101.548

-

900

102.448

14

عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

61.340

-

-

61.340

15

داود عادل داود عي�سى

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

99.308

-

-

99.308

16

�إبراهيم ف�ضل حممود الطعاين

رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي

110.052

3.630

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

2 014

900

114.582

2 014

 4ب19/

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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التربعات :بلغ �إجمايل م�ساهمة البنك وال�شركات التابعة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية مبا فيها التربعات جلهات خريية يف العام  2014مبلغ
 526.002دينار ح�سب اجلدول �أدناه:
البند

املبلغ

دعم التعليم اجلامعي

174.044

دعم الن�شاط الريا�ضي داخل وخارج البنك

18.478

دعم م�ؤلفني وكتاب �أردنيني

5.053

تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

18.844

دعم منتديات وم�ؤمترات وطنية

48.797

تكرمي �أوائل الطلبة املتفوقني وم�سابقات

775

التربعات جلهات خريية و�أن�شطة �إجتماعية

253.023

تربعات الفروع اخلارجية

6.988

املجموع

526.002

 4ب20/

العقود وامل�شاريع والإرتباطات التي عقدها البنك مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو
املدير العام �أو �أي موظف يف البنك �أو �أقاربهم:
قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�شركات التابعة وال�شركات ال�شقيقة وكبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا �ضمن الن�شاطات
االعتيادية للبنك وبا�ستخدام �أ�سعار الفوائد والعموالت التجارية� .إن جميع الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ
لها �أية خم�ص�صات .وقد ورد تف�صيل هذه التعامالت �ضمن الإي�ضاح رقم  38حول القوائم املالية املوحدة لعام .2014

 4ب21/

ي�ساهم البنك يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي ،وقد مت �إي�ضاح ذلك �ضمن اجلزء اخلا�ص ب�إجنازات البنك لعام  2014يف هذا التقرير.

4ج 5-1

البيانات املالية :وردت �ضمن التقرير.

4د

تقرير مدققي احل�سابات  :ورد �ضمن التقرير.

4هـ

الإقرارات املطلوبة

4هـ1 /

يقر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل عام .2015

4هـ2 /

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

4هـ3 /

يقر كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س املوقعني �أدناه ب�أنه مل يح�صل على �أية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�صح عنها� ،سواء كانت تلك املنافع مادية
�أم عينية ،و�سواء كانت له �شخ�صي ًا �أو لأي من ذوي العالقة به ،وذلك عن عام .2014

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

4هـ4 /

1

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي

2

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

3

الدكتور جعفر عبد عبد الفتاح ح�سان
ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي (لغاية )2014/11/14

4

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة

5

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم
ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)

6

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

7

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

8

ال�سيد من�صور �أحمد عبدالكرمي اللوزي
ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

9

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
ممثل �شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني

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

رئي�س جمل�س الإدارة
عبد الكرمي الكباريتي

110

التوقيع

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

املدير العام
«حممد يا�سر» الأ�سمر

2 014

املدير املايل
هيام �سليم حب�ش

2 014

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

111

الإف�صاح عن مدى االلتزام بتطبيق القواعد االر�شادية لدليل حوكمة ال�شركات
امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة عمان

ا�سم ال�شركة  :البنك الأردين الكويتي
ال�سنة املالية2014 :
رئي�س جمل�س الإدارة  :عبد الكرمي عالوي الكباريتي
املدير العام  :حممد يا�سر م�صباح الأ�سمر

�إن ال�شركة ملتزمة بجميع القواعد الآمرة والعامة ،كما و�أنها ملتزمة بالقواعد الإر�شادية مبا ين�سجم مع طبيعة ونوع ن�شاطها/الأعمال امل�صرفية ووفقاً
للأحكام والقوانني النافذة واملعمول بها ،و�إن القواعد الإر�شادية التي مل تلتزم ال�شركة بها هي املبينة تالياً ومو�ضحاً �إزائها مربرات عدم االلتزام بها:
القاعدة

الأ�سباب

 -1جمل�س �إدارة ال�شركة
-٢

1

يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي
من قبل الهيئة العامة لل�شركة باالقرتاع ال�سري.

يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق احكام املادة ( )132من
قانون ال�شركات.

-٣

1

ثلث �أع�ضاء املجل�س على الأقل من الأع�ضاء امل�ستقلني.

�سيتم االلتزام بذلك خالل املهلة املحددة بتعليمات احلاكمية
امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم  2014/58بخ�صو�ص عدد �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.

ب  -اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة
-٣

2

يكون ت�شكيل جلنة التدقيق والرت�شيحات واملكاف�آت من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ،ال يقل عددهم عن الثالثة على �أن
يكون �إثنان منهم من الأع�ضاء امل�ستقلني و�أن يرت�أ�س اللجنة �أحدهما.

�سيتم االلتزام بذلك خالل املهلة املحددة بتعليمات احلاكمية
امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم  2014/58بخ�صو�ص عدد �أع�ضاء جمل�س
الإدارة .وتوفر العدد الكايف من الأع�ضاء امل�ستقلني.

-٦

5

تقدم كل من اللجنتني قراراتهما وتو�صياتهما �إىل جمل�س الإدارة
وتقرير ًا حول �أعمالها �إىل اجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة.

تقدم كل من اللجنتني قراراتهما وتو�صياتهما �إىل جمل�س الإدارة
فقط.

 -3اجتماعات الهيئة العامة
1

3

توجه الدعوة �إىل كل م�ساهم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة قبل 21
يوم ًا من التاريخ املقرر لالجتماع.

يتم توجيه الدعوة للم�ساهمني وفق ًا لأحكام املادة ( )144من قانون
ال�شركات.

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية
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15

الإدارة التنفيذية

15

اللجان التنفيذية

16

�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية

18

الهياكل التنظيمية وتنظيم العمل يف البنك

19

�أهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة بالبنك

19
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الـمـقـدمـــــة

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

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

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

يرتبط التحكم امل�ؤ�س�سي الفعال بعوامل داخلية ت�شمل مدى فعالية التعامل بني �إدارة البنك وجمل�س الإدارة وامل�ساهمني �إ�ضافة �إىل اجلهات ذات العالقة� .أما العوامل
اخلارجية والتي تدعم وتوفر حتكم م�ؤ�س�سي جيد فيمكن �إدراجها مبا يلي-:
	•قانون البنوك رقم  28ل�سنة .2000
	•قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة .1997
	•قانون الأوراق املالية رقم  76ل�سنة .2002
	•قانون �ضمان الودائع رقم  33ل�سنة  2000بالإ�ضافة �إىل كافة القوانني التي حتمي حقوق امل�ساهمني واملودعني والأطراف ذات العالقة.
	•الأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضى القوانني املذكورة �أعاله و�أية تعديالت الحقة عليها.
كما ا�ستند البنك �إىل امل�صادر التالية والتي �شكلت �أ�سا�س �إعداد هذا الدليل- :
	•دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك يف الأردن ال�صادر من قبل البنك املركزي الأردين يف العام .2007
( )1ح�سب تعريف منظمة دول التعاون االقت�صادية والتنمية ( .) OECD
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دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية
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	•�سيا�سات وممار�سات حوكمة ال�شركات ال�صادرة من قبل البنك املركزي الكويتي يف العام .2012
	•�إ�صدارات جلنة بازل حول املو�ضوع.
	•�إ�صدارات دول  OECDوالبنك الدويل بهذا اخل�صو�ص.
	•و�ضع البنك احلايل يف جمال احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
	•�إ�صدارات خمتلفة مهنية تتحدث عن احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
	•املعايري املحا�سبية واملعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�ستخدمها امل�ستثمرون مل�ساءلة �إدارة البنك.
املمار�سات ال�سليمة للتحكم امل�ؤ�س�سي

�إن تنظيم عملية التحكم امل�ؤ�س�سي بالإ�ضافة �إىل الأطر القانونية والتنظيمية تختلف ب�شكل وا�سع بني الدول ،ومع هذا ف�إن التحكم امل�ؤ�س�سي ال�سليم ميكن حتقيقه بغ�ض
النظر عن النموذج الذي تتبناه امل�ؤ�س�سة امل�صرفية طاملا �أن هناك وظائف �أ�سا�سية تعمل كما يجب.
هنالك �أربعة �أ�شكال من الرقابة يجب ت�ضمينها الهيكل التنظيمي لأي بنك ل�ضمان حتقيق رقابة فعالة وهي:
.1
.2
.3
.4

1الرقابة من قبل جمل�س الإدارة.
2الرقابة من قبل الأ�شخا�ص غري املكلفني بالأعمال اليومية.
3الرقابة املبا�شرة من وحدات العمل نف�سها.
�4إدارة م�ستقلة لوظائف املخاطر ،االمتثال وخ�ضوع كل ذلك لإجراءات التدقيق الداخلي.

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

وتالي ًا بع�ض الأمثلة على ذلك:

 .1امل�ساهمون
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.
وهذا ي�شمل :
	•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.
	•�ضمان حقوق امل�ساهمني يف احل�ضور وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعديالت التي تتم على عقد الت�أ�سي�س والتعديالت التي تتم على ر�أ�س املال� ،أو �أية
قرارات متعلقة ب�أية عمليات غري عادية والتي تكون لها �آثار على نتائج البنك �أو عملياته .
	•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.
	•معاملة جميع امل�ساهمني على حد �سواء ،مبا يف ذلك �صغار امل�ساهمني وامل�ساهمني الأجانب.
	•تقدمي املعلومات �إىل امل�ساهمني يف الوقت املنا�سب وال�سماح لهم مبمار�سة كامل حقوقهم.حيث يجب �أن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة دون التمييز بني امل�ساهمني
فيما يتعلق بتوفريها لهم .

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

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

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

حر�صا منه على الت�أكد من وجود لوائح تنظيمية كافية لتنفيذ الإ�سرتاتيجية
يقع على جمل�س الإدارة م�س�ؤولية اعتماد هيكل تنظيمي يتالءم مع طبيعة ن�شاطات البنك ً
املعت َمدَ ة من قبل جمل�س الإدارة وتذليل العقبات �أمام اتخاذ قرار ف ّعال وحوكمة ج ّيدة .ويت�ض ّمن ذلك:
	•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 لتحقيق عملية �إ�شراف مزدوج (�إحالل التوازن ب�شكل مالئم بني
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية) ف�ض ًال عن التخ�صي�ص /ف�صل املهام املالئم.
	•الأد ّلة وال�سيا�سات و�إجراءات العمل املالئمة 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.
	•الت�أ ّكد من عدم عرقلة هيكل ّية امللكية على َ
احلوكمة املالئمة.
	•�إدارات م�ستقلة للوفاء مبهام �إدارة املخاطر والتدقيق واالمتثال.
ثالث ًا  :جمل�س الإدارة

ت�شكيلة �أع�ضاء املجل�س
1 .1يت�ألف جمل�س الإدارة من �أع�ضاء غري تنفيذ ّيني (كما ميكن �أن ي�ضم �أع�ضاء تنفيذيني) و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك ،حيث يحر�صون على
ا�ستقاللية الإجراءات والقرارات املتّخذة وذلك يف كافة الأوقات.
2 .2يت�ألف جمل�س الإدارة من عدد واف من �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتمكينه من ت�شكيل العدد املطلوب من جلان املجل�س.
3 .3يراعي البنك دائما ً �أن يكون هناك ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني على الأقل (� )Independent Directorsضمن ت�شكيلة املجل�س.
4 .4يعرف البنك الع�ضو امل�ستقل �أنه الع�ضو الذي ال تربطه بالبنك �أي عالقة ميكن �أن ت�ؤثر على مو�ضوعية وحيادية حكمه وقراره وبحيث تتوفر يف ع�ضو املجل�س احلدود
الدنيا التالية ليعترب م�ستقال ً-:
	•�أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
	•�أن ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
	•�أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو �أتعاب مالية �سواء بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر با�ستثناء ما يتقا�ضاه مقابل ع�ضويته يف املجل�س.
	•�أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالكا ً ل�شركة يتعامل معها البنك وي�ستثنى من ذلك التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو الأعمال املعتادة التي يقدمها
البنك لعمالئه وعلى �أن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي �شروط تف�ضيلية.

5

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية

2 014

2 014

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية

6

	•�أن ال يكون �شريكا ً للمدقق اخلارجي �أو موظف ًا لديه �أو ل�شركة ا�ست�شارات لها تعامالت مادية مع البنك خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية
املجل�س.
	•�أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�س مال البنك بطريقة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة ك�أن يكون حليفا ً مل�ساهم رئي�سي يف البنك.
تتم عملية انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة والتجديد لهم على نحو يتطابق والقواعد والأنظمة املعمول بها.
ّ 5 .5
ب�شكل يتالءم وعملية تطبيق القواعد
 6 .6أ� ّية
ٍ
تغيريات يف عدد �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك يتم �إبرازها على نحو مالئم من خالل التعديالت الالحقة بالنظام الأ�سا�سي ٍ
والأنظمة والتعليمات.
َ 7 .7
ينتخب ك ّل ع�ض ٍو يف جمل�س الإدارة ملدّة �أربع �سنوات.
 8 .8على ع�ضو جمل�س الإدارة الراغب باال�ستقالة من املجل�س التقدمي بطلب اال�ستقالة خطي ًا �إىل رئي�س املجل�س مو�ضح ًا بها �سببها ،حيث يقوم رئي�س املجل�س برفع
طلب اال�ستقالة �إىل املجل�س.
9 .9ميكن لع�ضو جمل�س الإدارة املقدم لطلب اال�ستقالة �إتباع تعليمات �سيا�سة الإبالغ �إذا اقت�ضت احلاجة لذلك ،ويحق للمجل�س طلب ر�أي م�ستقل و � /أو التحقيق بها
قبل البت مبو�ضوع اال�ستقالة.
1010يعترب من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة �شاغر ًا  ،يف حالة:
	•تغيب ع�ضو جمل�س الإدارة لأكرث من ثالثة اجتماعات متتالية دون وجود �سبب يقبله املجل�س.
	•مبوت الع�ضو� ،أو �أن ي�صبح غري كف�ؤ من الناحية القانونية.
	•�إذا �صدر بحقه �أية عقوبة جنائية �أو جنحية يف جرمية خملة بال�شرف كالر�شوة واالختال�س وال�سرقة والتزوير و�سوء ا�ستعمال الأمانة وال�شهادة الكاذبة �أو �أي
جرمية �أخرى خملة بالآداب والأخالق العامة.
	•�إذا �أعلن �إفال�سه.
	•�إذا نق�ص عدد الأ�سهم التي يجب �أن يكون مالك ًا لها عن احلد الأدنى املقرر وفق قانون ال�شركات الأردين ،لأي �سبب من الأ�سباب �أو تثبيت احلجز عليها بحكم
ق�ضائي اكت�سب الدرجة القطعية �أو مت رهنها خالل مدة ع�ضويته ،ما مل يكمل الأ�سهم التي نق�صت من �أ�سهم الت�أهيل اخلا�صة به خالل مدة ال تزيد عن ثالثني
يوم ًا ،وال يجوز له �أن يح�ضر �أي اجتماع ملجل�س الإدارة خالل حدوث النق�ص يف �أ�سهمه.
	•�إذا قام ع�ضو جمل�س الإدارة بتقدمي ا�ستقالته ومتت املوافقة على اال�ستقالة.
1111يف�صل البنك بني من�صبي رئي�س املجل�س واملدير العام وعلى �أن ال تربط بني الرئي�س واملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الثالثة.
�1212إذا كان الرئي�س تنفيذي ًا فيقوم البنك بتعيني ع�ضو م�ستقل كنائب لرئي�س املجل�س.

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

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

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

ب -الوالء وال�صدق واالهتمام

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

ج -الإ�ستقاللية

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

الربنامج التعريفي للمجل�س

برناجما حتفيزي ًا ر�سم ًيا للتعريف والإطالع على عمليات البنك و�أن�شطته ،و الذي يت�ضمن:
يعتمد املجل�س
ً
	•تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املنبثقة عن جمل�س الإدارة بتزويد �أع�ضاء املجل�س مبلخ�ص عن �أعمال البنك.
	•تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتزويد كل ع�ضو جمل�س �إدارة بكتاب تعريفي يبني حقوق وم�س�ؤوليات وواجبات ع�ضو جمل�س الإدارة.
	•تقوم الإدارة التنفيذية بتقدمي �شرح حول خطط البنك الإ�سرتاتيجية ،و�أن�شطته ،وتق�سيماته الإدارية ،وغريه من الأمور.
	•ال�سيا�سات والإجراءات ذات ال�صلة يف البنك.
	•يعتمد جمل�س الإدارة برناجما �سنويا للتدريب والتطوير امل�ستمر لأع�ضائه بحيث ي�شمل :
	•التطوير امل�ستمر ملهارات وخربات �أع�ضاء املجل�س ،ال �سيما يف جماالت التحكم امل�ؤ�س�سي و�إدارة املخاطر وذلك يف ظل تطور النظرة امل�ستقبلية للمخاطر التي قد
يواجهها البنك.
	•تو�سيع معارف ومهارات �أع�ضاء املجل�س من خالل الربامج التدريبية املتخ�ص�صة ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات يف جمال الأعمال امل�صرفية
والتمويل .

الواجبات وامل�س�ؤوليات

حتقيقا ً ملبادئ التحكم امل�ؤ�س�سي ف�إن جمل�س �إدارة البنك يقوم باملهام وامل�س�ؤوليات الرئي�سية التالية ووفق ًا ملا ورد يف نظام البنك الأ�سا�سي �إ�ضافة �إىل ما ن�ص عليه قانون
البنوك وال�شركات والت�شريعات الأخرى ذات العالقة:
1 .1جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول بالإجمال عن البنك ،مبا يف ذلك مهام الإقرار والإ�شراف على الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك و�إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر والتحكم
امل�ؤ�س�سي وقيم البنك  .كما �أن املجل�س هو امل�س�ؤول عن الإ�شراف على الإدارة التنفيذية.
2 .2جمل�س �إدارة البنك هو امل�س�ؤول الأول عن �سالمة الو�ضع املايل للبنك ،وعن الت�أكد من قيام البنك بتلبية م�س�ؤولياته املختلفة جتاه كافة الأطراف التي ت�شمل
البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها فروع للبنك ،امل�ساهمني ،املودعني ،الدائنني ،املوظفني ،امل�ستثمرين ،و�أية جهات �أخرى
لها م�صالح �أو ذات عالقة بالبنك.
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3 .3يتمتّع �أع�ضاء املجل�س باال�ستقاللية كما يلتزمون باالطالع بالأدوار املناطة بهم جتاه البنك وكافة الأطراف املعنية املرتبطة به من دون الت�أ ّثر بك ّل ما من �ش�أنه احل ّد
مو�ضوعي حلماية حقوق الأقل ّيات.
من قدرتهم على �إدارة �ش�ؤون البنك ومناق�شتها واتخاذ قرار يف هذا اخل�صو�ص ب�شكل
ّ
4 .4يلتزم �أع�ضاء املجل�س مبمار�سة واجباتهم جتاه البنك ومبا ي�ضمن عدم حدوث ت�ضارب للم�صالح ومبا ين�سجم مع املتطلبات التنظيمية.
5 .5يحدّد جمل�س الإدارة �أ�صول احلوكمة املالئمة لأداء مهامه ال�سيما الت أ� ّكد من توفر الو�سائل املالئمة التي تثبت التق ّيد ب�أ�صول املمار�سات ف�ض ًال عن الت�أكد من
ب�شكل وا�ضح.
مراجعتها بغية حت�سينها .يلتزم املجل�س تطبيق وتنفيذ معايري احلوكمة الر�شيدة على نح ٍو ي�ساهم يف �أداء مهامه وترجمة �آراء البنك و�أهدافه ٍ
6 .6يقوم املجل�س بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والت�أكد امل�ستمر من فعاليتها يف �إدارة املخاطر املختلفة التي يواجهها البنك.
7 .7يقوم املجل�س بالت�أكد من مدى تقيد البنك باخلطط الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات املختلفة املعتمدة �أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات املختلفة
النافذة.
8 .8يقوم املجل�س بالت�أكد من متتع البنك بالنزاهة يف كافة �أعماله ،حيث وفر املجل�س ميثاق لأخالقيات العمل ،عرب فيه عن القيم واملبادئ الأخالقية للبنك وفق
املرتكزات الأ�سا�سية التالية :النزاهة ،االمتثال للقوانني ،ال�شفافية ،والوالء للبنك وقد مت تعميم هذا امليثاق على كافة موظفي البنك و�أع�ضاء املجل�س ون�شره
للجمهور.
9 .9يقوم املجل�س بالت�أكد من توفر �سيا�سات مكتوبة (واعتماد هذه ال�سيا�سات) تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لدى البنك ،وب�أنها معممة على كافة امل�ستويات الإدارية،
ويتم مراجعتها بانتظام للت�أكد من �شمولها لأي تغيريات تطر�أ على القوانني والتعليمات املختلفة التي حتكم عمل البنك.
1010يقوم املجل�س بتعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والأخالق احلميدة واخلربة والكفاءة املهنية ،ويتم تقييم املدير العام �سنويا ًمن قبل املجل�س.
1111يقوم املجل�س باملوافقة على تعيني �أو ا�ستقالة املدراء التنفيذيني يف البنك.
1212يقوم املجل�س بالتقييم الذاتي لأدائه  -من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت -على الأقل مرة واحدة �سنوي ًا وفق �آلية وا�ضحة.
1313يقوم املجل�س ب�إقرار خطط �إحالل (  ) Succession Plansللمدراء التنفيذيني للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توافرها ل�شاغلي هذه الوظائف.
1414يقوم البنك بو�ضع ميثاق ملجل�س الإدارة يبني فيه الواجبات وامل�س�ؤوليات املناطة ب�أع�ضاء املجل�س.

رئي�س املجل�س
يقوم رئي�س املجل�س بالإ�ضافة �إىل مهامه التقليدية مبا يلي:
1 .1العمل على بناء واملحافظة على عالقات جيدة وبناءة تقوم على �أ�س�س احلاكمية امل�ؤ�س�سية بني �أع�ضاء املجل�س وبني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
2 .2الت�أكد من و�صول املعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�سبة لكافة �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني.
3 .3العمل على خلق ثقافة النقد البناء وت�شجيع تبادل وجهات النظر بني �أع�ضاء املجل�س خالل اجتماعات املجل�س.
4 .4الت�أكد من توفر معايري ذات م�ستوى عال من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك و�شركاته التابعة.
5 .5اال�ضطالع بدور القيادة ملجل�س الإدارة واجتماعاته واجتماع الهيئة العامة.
6 .6الت�أكد من �أن املجل�س يعمل بكفاءة ،ويفي مب�س�ؤولياته ويناق�ش كل ق�ضاياها الهامة يف الوقت املنا�سب.
7 .7مراقبة الأداء العام للمجل�س مبا يف ذلك ا�ستدعائه لالجتماعات ،وو�ضع جداول االجتماعات ،ورئا�سة االجتماعات.
8 .8يتم و�ضع واعتماد جدول �أعمال كل اجتماع للمجل�س مب�ساعدة من �أمني �سر جمل�س الإدارة ،مع الأخذ بعني االعتبار الق�ضايا التي يقرتحها �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية لإدراجها يف جدول الأعمال.
9 .9ت�شجيع جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على امل�شاركة بن�شاط وفعالية يف �أعمال املجل�س وجلانه من �أجل �ضمان �أن عمل املجل�س يتم ملا فيه حتقيق م�صالح البنك.
1010حتديد وتلبية االحتياجات التطويرية لأع�ضاء املجل�س بهدف تعزيز الفعالية للمجل�س.
�1111إجراء تقييم �أداء املجل�س و�أع�ضائه على �أ�سا�س �سنوي.
1212الإ�شراف على الدور الذي يقوم به �أمني �سر املجل�س والت�أكد من ت�سجيل حما�ضر املجل�س بدقة من قبل �أمني ال�سر.
1313متثيل البنك خارجي ًا ،و �ضمان التوا�صل الفعال مع امل�ساهمني و �إي�صال �أرائهم �إىل املجل�س.
1414و�ضع �أهداف حمددة للمجل�س وجلانه و�ضمان �أن يتم اعتمادها بكل حيادية وا�ستقاللية .والت�أكد من و�ضع خطة عمل �سنوية يتم �إقرارها من جمل�س الإدارة.
1515متابعة �أعمال جلان املجل�س للت�أكد من �أنها تقوم بتنفيذ املهام املوكلة لها وتقدميها لتقارير متابعة �إىل املجل�س.

�أمني �سر جمل�س الإدارة
	•يعني �أمني �سر جمل�س الإدارة من قبل جمل�س الإدارة ،وال يجوز عزله �إال من قبل املجل�س.
	•�أمني �سر املجل�س م�س�ؤول عن متابعة جمل�س الإدارة لإتباع الإجراءات املحددة فيما يخ�ص تداول املعلومات بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه والإدارة التنفيذية ،بالإ�ضافة
�إىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وت�سجيل حما�ضر االجتماعات.
	•�أمني �سر جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن ت�سجيل جميع املناق�شات واقرتاحات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونتائج الت�صويت التي حتدث خالل اجتماعات املجل�س .يتم �إعداد
حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة باللغة العربية بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص لهذه االجتماعات باللغة االجنليزية ،حيث ت�صبح هذه املحا�ضر من �سجالت البنك.
	•�أمني �سر املجل�س م�س�ؤول عن �إتاحة حما�ضر جمل�س الإدارة ولي�س على �سبيل احل�صر للهيئات الرقابية ،وملجل�س الإدارة بالإ�ضافة �إىل الإدارة التنفيذية (ح�سب
مقت�ضى احلال).
	•يجب توثيق وموافقة جمل�س الإدارة على �إجراءات العمل اخلا�صة باملجل�س وجلانه بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤوليات وواجبات �أمني �سر جمل�س الإدارة .

تنظيم �أعمال املجل�س
1 .1يجتمع جمل�س �إدارة البنك �ست مرات على الأقل يف ال�سنة وبحد �أدنى مرة واحدة كل ثالثة �أ�شهر.
2 .2تعقد اجتماعات جمل�س الإدارة  /اللجنة بناء على �إخطار كتابي من رئي�س املجل�س �أو بناء على طلب خطي مقدم من قبل �إثنني على الأقل من �أع�ضاء املجل�س /
�أع�ضاء اللجنة .وميكن للإدارة التنفيذية للبنك الطلب من رئي�س املجل�س  /اللجنة عقد اجتماع يف حال دعت احلاجة لذلك.
3 .3يقوم رئي�س املجل�س بالت�شاور مع الإدارة التنفيذية ب�ش�أن املوا�ضيع املهمة واملقرتح �إدراجها على جدول اجتماعات املجل�س.
4 .4يقوم البنك بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�سبة من �أجل دفعهم لدرا�ستها قبل اتخاذ القرارات املنا�سبة.
5 .5يكون الن�صاب قانوني ًا الجتماع املجل�س  /اللجنة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه .وميكن لرئي�س املجل�س دعوة الإدارة التنفيذية حل�ضور االجتماع.
6 .6لكل ع�ضو املجل�س  /اللجنة �صوت واحد .وال يحق لأمني ال�سر �أو لأي من احل�ضور (غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة) الت�صويت.
7 .7تتم املوافقة على قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضاء املجل�س  /اللجنة احلا�ضرين .ميكن للمجل�س  /اللجنة الت�صويت على القرارات ب�إتباع �أ�سلوب التمرير
وذلك يف حال الق�ضايا ذات طابع امل�ستعجل ،و مبوافقة املجل�س  /اللجنة.
8 .8يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين اقرتاحات ونقا�شات ونتائج ت�صويت �أع�ضاء املجل�س يف اجتماعات املجل�س.
9 .9وال يجوز لع�ضو املجل�س  /اللجنة احل�ضور �أو الت�صويت خالل املناق�شة ،يف حالة ارتباطه ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أي بند من بنود جدول الأعمال �أو بعقد ال�صفقة
قيد املناق�شة.
1010يجب موافقة جمل�س الإدارة على الإجراءات اخلا�صة بعقد اجتماعات املجل�س  /اللجنة ،الن�صاب القانوين و�آلية الت�صويت واتخاذ القرارات.
1111يقوم البنك ب�إعداد كتيب خا�ص يت�ضمن كافة العمليات امل�صرفية التي تتطلب موافقة املجل�س عليها.
1212يجب �أن يكون �أع�ضاء املجل�س على �إطالع دائم وم�ستمر بالتطورات داخل البنك وخارجه ،كذلك يقوم البنك بتزويد الأع�ضاء مبلخ�ص عن �أعمال البنك عند
التعيني وخالل فرتة الع�ضوية ،بحيث يت�ضمن خطط البنك الإ�سرتاتيجية� ،أهم الأمور املتعلقة بو�ضع البنك احلايل و�إدارة املخاطر لدى البنك وبرنامج االمتثال
بالإ�ضافة �إىل ميثاق �أخالقيات العمل ،الهيكل التنظيمي ،املدراء التنفيذيون واملدقق اخلارجي.
1313لكافة �أع�ضاء املجل�س وجلانه حق االت�صال املبا�شر مع الإدارة التنفيذية يف البنك.
1414ميكن لأع�ضاء املجل�س واللجان املختلفة املنبثقة عنه اال�ستعانة مب�صادر خارجية مل�ساعدتهم يف القيام باملهام املوكولة �إليهم �إذا اقت�ضت احلاجة �إىل ذلك.
1515لدى البنك هيكل تنظيمي يبني الت�سل�سل الإداري (مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية) ويتم الإف�صاح للجمهور عن اجلزء املتعلق بالإدارة العليا للبنك.
1616يقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه ولي�س جتاه م�ساهم معني.
1717يقوم املجل�س ب�إعداد كتاب ر�سمي يبني فيه مهام وم�س�ؤوليات وواجبات �أمني �سر املجل�س.
رابع ًا :اللجان املنبثقة عن املجل�س

بهدف تنظيم �أعمال املجل�س وزيادة كفاءته وفعاليته ،قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلان خمتلفة فو�ضها بع�ض ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وب�شكل يتوافق مع �أهداف
وا�سرتاتيجيات البنك وقد مت ت�شكيل هذه اللجان ب�شكل ر�سمي وبتعليمات �أقرت من املجل�س .علم ًا ب�أن وجود هذه اللجان ال يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة
جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
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تت�ألف كل جلنة من اللجان املنبثقة عن املجل�س عن ما ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء مبا يف ذلك رئي�س اللجنة ،مامل يذكر خالف ذلك يف امليثاق اخلا�ص باللجنة.كما �أن
رئي�س جمل�س الإدارة ال يجب �أن يكون ع�ضو ًا يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة التدقيق وجلنة املخاطر.
يقوم البنك بالإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء اللجان بالإ�ضافة مللخ�ص عن مهامها وم�س�ؤولياتها �ضمن التقرير ال�سنوي للبنك.
يجب �أن يكون لدى �أع�ضاء كل جلنة من جلان املجل�س املعرفة واخلربة التخاذ القرارات املنا�سبة با�ستقاللية ومو�ضوعية ،ويف حال وجود �أية متطلبات خا�صة بع�ضوية
�أية جلنة من جلان جمل�س الإدارة (كامل�ؤهل العلمي) يجب �أن ين�ص على ذلك من خالل ميثاق اللجنة املعنية.
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 تن�ش�أ فيها ت�ضارب يف امل�صالح.
يعني رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س ًا لكل جلنة من جلان املجل�س ،بحيث يكون رئي�س كل جلنة م�س�ؤو ًال عن الأداء العام لتلك اللجنة وعليه رفع تقارير دورية للمجل�س.
يقوم املجل�س بتعيني �أمني �سر لكل جلنة من جلانه بحيث يكون م�ؤه ًال ت�أهي ًال منا�سب ًا ،ومن املمكن �أن يتم تعيني �أمني �سر املجل�س �أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية
ك�أمني �سر لأية جلنة من جلان املجل�س حيث يناط ب�أمني �سر اللجنة الواجبات وامل�س�ؤوليات التي مت ذكرها �سابق ًا.
جتتمع جلان املجل�س ب�شكل متكرر وبحد �أدنى مرة واحدة كل ثالثة �أ�شهر ما مل يذكر خالف ذلك يف ميثاق اللجنة املعنية.
يقوم رئي�س جمل�س الإدارة مبتابعة �أعمال جلان املجل�س ب�شكل م�ستمر ل�ضمان �أداء الواجبات امل�سندة �إليها ،كما عليه احل�صول على تقرير متابعة من كل جلنة ومبا ال
يقل عن تقرير واحد كل ثالثة �أ�شهر.
ميكن للمجل�س �أن يقوم بدمج مهام جلنة �أو �أكرث يف جلنة واحدة �إذا ر�أى �أن يف ذلك حتقيق مل�صالح البنك و�أف�ضل من الناحية الإدارية.

�أ) جلنة التدقيق
1 .1تت�ألف جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء جميعهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني.
2 .2يقوم البنك بالإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي للبنك.
3 .3على الأقل يجب �أن ت�ضم جلنة التدقيق ع�ضوين حا�صلني على م�ؤهالت وخربات يف املجاالت املحا�سبية �أو املالية.
4 .4يجب �أن ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف اللجنة عن ع�ضوين اثنني.
�5 .5أمني �سر جمل�س الإدارة هو �أمني �سر جلنة التدقيق.
6 .6من حق اللجنة احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية تراها �ضرورية لأداء مهامها ،كما لها احلق يف ا�ستدعاء �أي موظف تنفيذي �أو ع�ضو جمل�س �إدارة
حل�ضور اجتماعاتها.
7 .7لدى البنك كتيب (ميثاق) يبني مهام وم�س�ؤوليات و�صالحيات جلنة التدقيق.
8 .8على جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق الت�أكد من ا�ستقاللية دائرة التدقيق.
9 .9يتم تعيني رئي�س دائرة التدقيق الداخلي من قبل جمل�س الإدارة ،يف حني يتم تعيني املدققني الداخليني من قبل رئي�س دائرة التدقيق الداخلي.
1010تعهد �إىل اللجنة م�س�ؤولية تقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني� ،إنهاء عمل ،مكاف�آت ،وتقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي .ويراعى الأمور التالية-:
	•الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق .ويف حال �صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية ،الدوران املنتظم لل�شريك الرئي�سي امل�س�ؤول عن التدقيق
اخلارجي للبنك.
	•قيام املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره.
1111تقوم جلنة التدقيق بالت�أكد من �أن دائرة التدقيق الداخلي لديها احلق يف مناق�شة تقريرها مع الدوائر واجلهات التي يتم التدقيق عليها ،كما لديها احلق يف
احل�صول على �أية معلومات واالت�صال ب�أية موظف يف البنك ،كما على جلنة التدقيق الت�أكد من �أن دائرة التدقيق الداخلي لديها ال�صالحيات املنا�سبة التي متكنها
من �أداء املهام املوكلة لها بال�شكل املطلوب.
1212تقوم جلنة التدقيق مبراجعة �سيا�سة املكاف�آت ب�شكل �سنوي ،وذلك بالتن�سيق مع جلنة جمل�س الإدارة للرت�شيحات واملكاف�آت.
1313الت�أكد من �أن قيام التدقيق اخلارجي �أو �أية جهات ا�ست�شارية �أخرى مبراجعة وتقييم �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية مع الرتكيز على النواحي التي تنطوي على
خماطر قد تعر�ض البنك ملخاطر ت�شغيلية عالية.
ً
1414تقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي مرة واحدة على الأقل �سنويا �أو كلما دعت احلاجة لذلك وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية للبنك.
1515تقوم جلنة التدقيق مبمار�سة الدور املوكول �إليها مبوجب قانون البنوك والت�شريعات الأخرى ذات العالقة وبحيث يت�ضمن ذلك وب�شكل خا�ص-:
	•املراجعة وامل�صادقة على خطة التدقيق الداخلي التي ت�شمل نطاق التدقيق وتكراره.

	•الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الت�صويبية وبالوقت املنا�سب لنقاط ال�ضعف يف الرقابة الداخلية ،عدم االلتزام بال�سيا�سات والقوانني
والتعليمات ،واملالحظات الأخرى التي يتم حتديدها من قبل التدقيق الداخلي.
	•الت�أكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�سبة والتدقيق الدولية بال�شكل ال�سليم.
	•تقييم نطاق ونتائج ومدى كفاية عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
	•التقييم امل�ستمر لأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
	•مراجعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.
	•مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة �إجراءات الت�صويب.
	•مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وب�صفة خا�صة التحقق من �أوامر اجلهات الرقابية ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال وكفاية املخ�ص�صات
امل�أخوذة مقابل الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وكافة املخ�ص�صات الأخرى و�إبداء الر�أي يف ديون البنك غري العاملة �أو املقرتح اعتبارها ديونا هالكة.
	•الت�أكد من القوانني والأنظمة التي حتكم عمل البنك.
	•تقوم اللجنة برفع تقاريرها وتو�صياتها ونتائج ممار�ستها ملهامها �إىل جمل�س الإدارة.
	•يدعى رئي�س دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها �أن تدعو �أي �شخ�ص لال�ستئنا�س بر�أيه بخ�صو�ص م�س�ألة معينة.
وب�شكل عام فان م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.

ب) جلنة املخاطر
1 .1تت�ألف جلنة املخاطر من ثالثة �أع�ضاء جميعهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني.
2 .2يقوم البنك بالإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي للبنك.
3 .3على الأقل يجب �أن ت�ضم جلنة املخاطر ع�ضوين حا�صلني على م�ؤهالت وخربات يف املجاالت املحا�سبية �أو املالية.
4 .4يجب على اللجنة الت�أكد من ا�ستقاللية دائرة �إدارة املخاطر ودائرة االمتثال ،وتعني رئي�س ًا ملجموعة �إدارة املخاطر واالمتثال يتمتع بامل�ؤهّ الت واخلربات املالئمة
ل�شغل هذا املن�صب والوفاء مبهامه.
5 .5يدعى رئي�س جمموعة املخاطر واالمتثال يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها �أن تدعو �أي �شخ�ص لال�ستئنا�س بر�أيه بخ�صو�ص م�س�ألة معينة.
6 .6تتلخ�ص مهام اللجنة مبا يلي:
	•التو�صية باعتماد �إ�سرتاتيجية و�سيا�سات �إدارة املخاطر والت�أكد مما يلي:
 �أن تكون �شاملة وموثقة لإدارة جميع املخاطر املادية. �أن تكون مالئمة حلجم ون�شاطات البنك و�شركاته التابعة. وجود الربامج والإجراءات والأدوات ( ومنها ال�سقوف ) لرتجمة هذه اخلطط وال�سيا�سات والت�أكد من مدى تطبيقها و�أن �أي ا�ستثناء يتم من خالل موافقات�إدارية حمددة.
 يتم مراجعتها ب�صورة دورية. يتم �إي�صالها �إىل املعنيني �ضمن البنك. مراقبة الإدارات التنفيذية فيما يتعلق ب�إدارة خماطر االئتمان ،ال�سوق ،ال�سيولة ،الت�شغيلية ،االمتثال وال�سمعة وكافة �أنواع املخاطر الأخرى وذلك من خاللالإطالع على التقارير ال�صادرة عن �إدارة املخاطر التي تو�ضح للجنة ما هي املخاطر التي يعمل �ضمنها البنك والإجراءات املتخذة لتخفيفها ،وبحيث تكون
هذه التقارير مالئمة ،مف�صلة ،وتقدم بالوقت املنا�سب �ضمن �إطار �أنظمة معلومات كف�ؤة.
	•متابعة املخاطر التي يعمل �ضمنها البنك وقيا�س ماديتها والت�أكد من وجود �إجراءات داخلية لتقييم كفاية ر�أ�س املال وربطها مع خماطر البنك (. )Risk Profile
	•الت�أكد من املخاطر املت�ضمنة يف املنتجات اجلديدة التي يرغب البنك بالتعامل بها قبل �أن يتم طرحها.
	•التو�صية باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة �إدارة املخاطر والت�أكد من ا�ستقالليتها ومن قيامها مبمار�سة �أعمالها �ضمن �إدارة م�ستقلة.
	•مراجعة حجم املخاطر املقبولة ( )Risk Appetiteالتي ميكن �أن يتحملها البنك ويعمل �ضمنها والتو�صية بها ملجل�س الإدارة.
	•الإطالع على التقارير املتعلقة ب�ضمان ا�ستمرارية العمل (. )Business Continuity
	•الإطالع على نتائج االختبارات ال�ضاغطة التي تقوم بها �إدارة املخاطر والت�أكد من �أثر نتائجها على املتانة املالية للبنك.
	•تقوم اللجنة برفع تقارير دورية ملجل�س الإدارة.
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وفيما يتعلق بدور جلنة املخاطر يف جانب مراقبة االمتثال فيمكن �إدراجه مبا يلي- :
	•التو�صية باعتماد �سيا�سة مراقبة االمتثال والت�أكد بخ�صو�صها مما يلي:
 �أن تكون ال�سيا�سة مكتوبة. �أن تكون مالءمة حلجم ون�شاطات البنك و�شركاته التابعة. �أن حتدد الإجراءات التي يجب �إتباعها من قبل الإدارة واملوظفني. �أنها تو�ضح املتطلبات الرئي�سية ب�ش�أن التعرف على خماطر االمتثال و�إدارتها �ضمن جميع م�ستويات البنك. �أن يتم تعميم ال�سيا�سة على كافة الإدارات والعاملني يف البنك.	•تقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك خماطر االمتثال مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ومراجعتها عند �إجراء �أي تغيريات عليها.
	•مراقبة ومتابعة تطبيق هذه ال�سيا�سة.
	•اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم اال�ستقامة واملمار�سات املهنية ال�سليمة داخل البنك بال�شكل الذي يجعل االمتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر
واملعايري املطبقة هدف ًا �أ�سا�سي ًا واجب التحقق.
	•اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة مراقبة االمتثال والت�أكد من ا�ستقالليتها ومبا يحقق وجود ف�صل بني وظيفة مراقبة االمتثال و�أن�شطة التدقيق الداخلي.
	•الت�أكد من وجود خطة �سنوية لإدارة خماطر االمتثال و�أنها ت�أخذ بعني االعتبار �أي ق�صور يف ال�سيا�سة �أو الإجراءات �أو التطبيق و�أنها مرتبطة مبدى فعالية �إدارة
خماطر االمتثال القائمة و�أنها حتدد احلاجة �إىل �أي �سيا�سات �أو �إجراءات للتعامل مع خماطر االمتثال اجلديدة الناجتة عن التقييم ال�سنوي لهذه املخاطر.
	•الإطالع على الإجراءات والتدابري الت�صحيحية و�/أو الت�أديبية املنا�سبة التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة التنفيذية بالبنك يف حال اكت�شاف خمالفات ناجمة
عن عدم االمتثال وخا�صة يف حالة املخالفات التي تعر�ض البنك لعقوبات قانونية �أو تعر�ضه خل�سائر مالية كبرية �أو خ�سائر ال�سمعة مع الت�أكد من �أنه يتم الإبالغ
الفوري عن هذه احلاالت.
	•الإطالع على التقارير التي تظهر نتائج االختبارات التي متت مبراقبة االمتثال والتي يجب �أن تت�ضمن تقييم خماطر االمتثال واملخالفات وجوانب الق�صور التي
يتم الك�شف عنها والإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.

ج) جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
1 .1تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني� ،إثنان منهم مبا يف ذلك رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني ،وتكون
قراراتها بالأغلبية على �أن يت�ضمنها قرار رئي�س اللجنة ويتوىل �أمانة �سرها �أمني �سر جمل�س الإدارة.
2 .2تقوم اللجنة باملهام التالية-:
	•ت�سمية �أع�ضاء املجل�س مع الأخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت الأ�شخا�ص املر�شحني .ويف حاالت �إعادة الرت�شيح ي�ؤخذ بعني االعتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعية
وفاعلية م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�س ،مع مراعاة ما ورد يف قانون ال�شركات بخ�صو�ص جتديد ع�ضوية ع�ضو جمل�س الإدارة.
	•مراجعة هيكل املجل�س ب�شكل �سنوي.
	•حتديد فيما �إذا كان للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل.
	•تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�إتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�س بالإ�ضافة �إىل مدى م�شاركة الع�ضو يف اجتماعات املجل�س .وبحيث يكون
معيار تقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن مقارنة بالبنوك الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى االلتزام مبتطلبات ال�سلطات
الرقابية.
	•تتوىل اللجنة م�س�ؤولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،والت�أكد من اطالعهم امل�ستمر حول �أحدث
املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف.
	•تو�صي جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملكاف�آت (مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملنافع الأخرى) للمدير العام .كما تقوم اللجنة مبراجعة املكاف�آت املمنوحة لباقي
الإدارة التنفيذية.
	•تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�إعداد �سيا�سة املكاف�آت وو�ضع �آلية تطبيقها مبا يتما�شى مع مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية و�إ�سرتاتيجية املخاطر بالبنك ومتانة
و�ضعه املايل ،ويتم تقدمي هذه ال�سيا�سة ملجل�س الإدارة للإطالع عليها واعتمادها ويحظر على املجل�س تفوي�ض هذه امل�س�ؤولية �إىل الإدارة التنفيذية.

	•تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتقييم عمل املجل�س و�أع�ضائه ب�شكل �سنوي وذلك بهدف تعزيز ا�ستقاللية ومو�ضوعية املجل�س ،كما يحق للجنة الرت�شيحات
واملكاف�آت اال�ستعانة كلي ًا �أو جزئي ًا مب�صدر خارجي (طرف ثالث م�ستقل يتمتع باخلربة واملهنية ) لإجراء عملية تقييم الأداء ،حيث يتم تعيني امل�صدر اخلارجي
(الطرف الثالث) من قبل الهيئة العامة بنا ًء على التو�صيات املقدمة من قبل جلنة جمل�س الإدارة للرت�شيحات واملكاف�آت.
	•التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني مدير عام على �أن يتمتع بال�شروط التي ن�ص عليها قانون البنوك.
	•التو�صية ملجل�س الإدارة ب�إقرار خطط الإحالل للإدارة التنفيذية للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف.
	•التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املدراء التنفيذيني.
	•تتوىل اللجنة م�س�ؤولية الت�أكد من وجود �سيا�سة لدى البنك تت�ضمن �أن املكاف�آت  /الرواتب كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم
وب�شكل يتما�شى مع املكاف�آت  /الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق .كما يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة البنك �أن يتم ربط الرواتب وب�شكل جزئي بالأداء،
و�أن تو�ضع برامج للحوافز تهدف �إىل تعزيز قيمة �أ�سهم البنك على املدى طويل الأجل وتهدف �أي�ض ًا �إىل تعزيز البيئة الرقابية الداخلية وت�ؤدي �إىل �سالمة ومتانة
الو�ضع املايل للبنك ،مبعنى �أن ال يتم الرتكيز على زيادة ح�صة �سهم البنك من الأرباح على املدى الق�صري فقط.
	•الت�أكد من �أن �سيا�سة املكاف�آت يتم الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي للبنك وحتديد ًا مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حده و�أعلى رواتب مت دفعها خالل ال�سنة
للمدراء التنفيذيني من غري �أع�ضاء املجل�س.
	•�إطالع املجل�س على التقارير التي ت�ضمن املعلومات الالزمة له لأداء �أعماله.

د) جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
تت�ألف جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي من رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضوين غري تنفيذيني .للجنة �أن تقوم بدعوة �أي �شخ�ص يف البنك وعلى كافة امل�ستويات الإدارية لال�ستئنا�س
بر�أيه �أو م�ساءلته عن �أي �أمر من الأمور.

مهام جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

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

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

 -1التدقيق الداخلي
�إن توفري �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية فعالة داخل البنك يجب �أن يكون مدعم ًا بدائرة تدقيق داخلي فعالة تقوم بتقييم هذه الأنظمة با�ستقاللية.
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتقييم فعالية وكفاءة العمليات ومدى التقيد بالقوانني والأنظمة والتعليمات �إ�ضافة �إىل تقييم فعالية نظام �إدارة املخاطر وكفاية ر�أ�س مال
البنك ن�سبة �إىل خماطره وفق البيانات املالية للبنك ،وحتقيق ًا لهذا الدور يجب �أن يتم ما يلي-:
	•الت�أكد من متتع املدقق الداخلي باال�ستقاللية التامة من خالل قيامه برفع تقاريره وتو�صياته بنتائج مهامه مبا�شرة �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
	•الت�أكد من توفر العدد الكايف من املوظفني امل�ؤهلني والت�أكد من ح�صولهم على التدريب املنا�سب ومكاف�أتهم.
	•ت�أكد من �أن نطاق و�إجراءات ودورية عملية التدقيق الداخلي تتوافق مع درجة املخاطر التي تواجهها �أن�شطة البنك املختلفة.
	•يجب موافقة جمل�س الإدارة على ميثاق دائرة التدقيق الداخلي.
	•دائرة التدقيق الداخلي م�س�ؤولة عن و�ضع هيكل ونطاق عمل التدقيق الداخلي ،وعلى دائرة التدقيق الداخلي م�س�ؤولية �إبالغ جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق عن �أي
ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح .كما ال يجب تكليف دائرة التدقيق الداخلي ب�أية مهام تنفيذية.
	•ب�شكل عام ال يجوز للبنك اال�ستعانة مب�صدر خارجي للقيام ب�أي دور من الأدوار الأ�سا�سية لدائرة التدقيق الداخلي ،و يف حال اللجوء �إىل ذلك يجب احل�صول على
املوافقات الالزمة من ال�سلطات الرقابية.
	•الت�أكد من �أن جلنة التدقيق هي امل�س�ؤولة عن حتديد رواتب ومزايا كادر دائرة التدقيق الداخلي وتقييم �أدائه.
	•الت�أكد من قيام كل من املدقق الداخلي وجلنة التدقيق مبراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة الإجراءات املتخذة
ب�ش�أنها.
 -2التدقيق اخلارجي
ميثل م�ستوى �آخر من الرقابة على مدى م�صداقية البيانات املالية وتقييم �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية-:
	•ت�ضمن قانون البنوك املهام املطلوبة من املدقق اخلارجي وبحيث يتم اختياره من �ضمن قائمة يعدها البنك املركزي �سنوي ًا.
	•ح�سب قانون ال�شركات يتم انتخاب مدقق احل�سابات اخلارجي �أو �إعادة انتخابه خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي بناء على تو�صية من جمل�س الإدارة ويحق للهيئة
العامة تفوي�ض جمل�س الإدارة للتفاو�ض مع مدقق احل�سابات اخلارجي فيما يخ�ص حتديد الأجر �أو �أية �أمور تعاقدية �أخرى.
	•يجب توفر �سيا�سة و�إجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�س �إدارة البنك خا�صة بالتعاقد مع مدقق احل�سابات اخلارجي.
	•على مدقق احل�سابات اخلارجي تزويد ن�سخة من تقرير التدقيق للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق حيث يجتمع مع جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق ملناق�شة هذه التقارير
و�أية مالحظات �أخرى حول �أعمال البنك كما تتم هذه االجتماعات يف ح�ضور الإدارة التنفيذية.

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

هـ) جلنة الت�سهيالت واال�ستثمار
يتلخ�ص عمل و�صالحيات اللجنة بالنظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�سهيالت .وجلنة الإدارة لال�ستثمار والتي تزيد عن حدود �صالحيتها.
1 .1تت�ألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه وع�ضوية اثنني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
2 .2جتتمع اللجنة �أ�سبوعي ًا.
3 .3تقوم اللجنة مبراجعة ال�سيا�سة االئتمانية وال�سيا�سة اال�ستثمارية دوري ًا والت�أكد من حتديثها مبا يتفق مع التعليمات والت�شريعات ذات العالقة.
خام�سا ً :الإدارة التنفيذية

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.
ت�ساهم الإدارة التنفيذ ّية يف تطبيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك من خالل ال�سلوك ال�شخ�صي وتوفري الرقابة الكافية على الأن�شطة التي يقومون ب�إدارتها.
ويف هذا الإطار ،تن�شط الإدارة التنفيذ ّية يف حتديد املهام للموظفني بال�شكل املالئم،كما يقع على عاتقها و�ضع 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 دون �سواها جتاه املجل�س عن �أداء البنك.
كما تلتزم الإدارة التنفيذ ّية بتنفيذ مهامها وفق ًا ملعايري ال�سلوك املِهني ،حيث تكون م�س�ؤولة عن:
.1
.2
.3
.4
.5
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1امل�ساهمة يف تقدمي االقرتاحات حول �إ�سرتاتيجية �أعمال البنك واملوازنة التقديرية ال�سنوية.
2تقوم الإدارة التنفيذية بو�ضع خطط العمل لتحقيق وتنفيذ �إ�سرتاتيجية البنك وذلك عن طريق عملية تخطيط �شاملة لكافة دوائر البنك.
3تنفيذ النظام املالئم لإدارة املخاطر (املالية وغري املالية) التي يتعر�ض لها البنك مبا ين�سجم مع توجيهات جمل�س الإدارة.
4تقوم الإدارة التنفيذية وب�شكل دوري مبراجعة الإجنازات املتحققة ومقارنتها مع اخلطط املو�ضوعة وتتخذ الإجراءات الت�صويبية �إن لزم الأمر.
5تقوم الإدارة التنفيذية ب�إعداد املوازنات التقديرية ك�أداة من �أدوات التخطيط والرقابة.
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6 .6تعترب الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة عن �إعداد وتطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة خمتلف �أنواع املخاطر وتنفيذ اال�سرتاتيجيات املعتمدة من املجل�س.
7 .7تقع الأعمال اليومية الت�شغيلية للبنك �ضمن حدود م�س�ؤوليات ومهام الإدارة التنفيذية للبنك.
8 .8و�ضع �أنظمة رقابة داخلية فعالة.
�9 .9إعداد التقارير املالية وفق ًا للمعايري الدولية .
1010يجب على الإدارة التنفيذية الإ�شراف على �أعمال البنك ،وخا�صة فيما يتعلق مبتابعة وظائف املخاطر واالمتثال و�ضمان ت�أدية املهام املناطة بهذه الوظائف
با�ستقاللية .
1111يجب على الإدارة التنفيذية تزويد املجل�س بتقارير مالية و�إدارية بكل �شفافية ومو�ضوعية ،كل �شهرين على الأقل.
1212يجب على الإدارة التنفيذية تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س دون �أن يكون هنالك �أي تدخل يف �صالحياتها،كما يجب �أن ت�ستند م�شاركة �أي من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة يف تنفيذ القرارات التي ي�صدرها املجل�س على موافقة املجل�س ،وعلى جمل�س الإدارة االطالع على كافة الإجراءات املتخذة يف هذا ال�صدد.
1313تعمل جلان املجل�س جنب ًا �إىل جنب مع الإدارة التنفيذية على ت�شكيل اللجان املنبثقة عن الإدارة التنفيذية وتفوي�ض ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات املحددة لهم .كما
يجب �أن يكون لكل جلنة من جلان الإدارة ميثاق خا�ص معتمد من املجل�س يحدد غاياتها وم�س�ؤولياتها وتكوينها ودورية اجتماعاتها.
�ساد�سا ً :اللجان التنفيذية

من �أجل �ضمان حتقيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك فلدى البنك عدة جلان تنفيذية متخ�ص�صة مت ت�شكيلها لأغرا�ض حمددة ولزيادة فعالية البنك ب�شكل عام
وهذه اللجان هي :
	•اللجنة التنفيذية
	•جلنة املوجودات واملطلوبات
	•جلنة الإ�ستثمار
	•جلنة ت�صنيف الت�سهيالت
	•جلنة ت�سهيالت ال�شركات
	•جلنة ت�سهيالت التجزئة
	•اللجنة التوجيهية لأنظمة املعلومات (جلنة الكمبيوتر العليا)
وتتكون هذه اللجان من املدير العام رئي�سا ً وع�ضوية بع�ض �أو كافة نواب وم�ساعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني.
بالإ�ضافة �إىل اللجان املذكورة �أعاله هناك جلنة امل�شرتيات وجلنة ا�ستالم الفروع اجلديدة واملجددة.
وامللخ�ص التايل يبني م�س�ؤوليات ومهام �أهم اللجان التنفيذية:

اللجنة التنفيذية:
تتلخ�ص م�س�ؤولياتها ومهامها مبتابعة �إجنازات البنك املختلفة و�سري خطط العمل وتقييم �أو�ضاع البنك �أوال ً ب�أول بالإ�ضافة �إىل بحث �سبل تطوير خمتلف جوانب العمل
بالبنك لتحقيق الأهداف املو�ضوعة واال�ستجابة لأي م�ستجدات ب�سرعة وكفاءة .تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا وع�ضوية نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة
امل�صرفية ،رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ساندة ورئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال و م�ساعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني يف البنك وتعقد اجتماعها ب�شكل
�شهري.
جلنة املوجودات واملطلوبات:
الهدف اال�سرتاتيجي للجنة هو تعظيم ربحية البنك على املدى الطويل من خالل التخ�صي�ص الأمثل للموارد املتاحة على التوظيفات املربحة مع املحافظة على م�ستوى
مقبول من املخاطر ومبا يتوافق مع �أهداف البنك وتقوم هذه اللجنة بدورين رئي�سيني:
 التوزيع  /التخ�صي�ص اال�سرتاتيجي لكل من الأ�صول واخل�صوم. �ضبط ورقابة املخاطر.بالإ�ضافة �إىل تقييم العائد  /املخاطر للأ�صول املختلفة وتركيبة ر�أ�س املال وم�ؤثراتها والبحث عن م�صادر الأموال وتقييمها والت�سعري.

تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا وع�ضوية كل من:
 نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية رئي�س جمموعة  /اخلدمات امل�ساندة رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال م�ساعد املدير العام /اخلزينة واال�ستثمار م�ساعد املدير العام  /الت�سهيالت م�ساعد املدير العام  /املالية م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة و الأفراد مدير تنفيذي دائرة �إدارة املخاطر مدير تنفيذي دائرة اخلزينةوجتتمع اللجنة ب�شكل �شهري �أو كلما دعت احلاجة لذلك.

جلنة ت�سهيالت ال�شركات:
تتلخ�ص مهامها و�صالحياتها مبا يلي-:
 املوافقة على الت�سهيالت �ضمن �سقوف حمددة يف ال�سيا�سة االئتمانية للبنك. التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار على �أية طلبات تفوق �صالحيات اللجنة. التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املتخلفني عن ال�سداد. التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة بربامج ت�سوية و�/أو جدولة املديونيات املتعرثة مع مراعاة االلتزام بتعليمات البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية التابعةلها فروع البنوك اخلارجية.
 املوافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املتخلفني عن ال�سداد من عمالء القرو�ض اال�ستهالكية والبيع الآجل وبطاقات االئتمان �ضمن �سقوف معينة. الإطالع على القرارات باملوافقة �أو الإعتذار �ضمن �صالحيات معينة. مراجعة وتعديل ال�سيا�سة اال�ستثمارية والتو�صية باعتمادها للجنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار.تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا ونائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية نائب ًا وع�ضوية كل من:
 رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ساندة رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة واالفراد، م�ساعد املدير العام  /ت�سهيالتو ي�شارك املدير التنفيذي  /الدائرة القانونية م�ست�شار ًا قانوني ًا للجنة ،ويكون مدير دائرة �إدارة ورقابة االئتمان �سكرتري ًا للجنة.
جتتمع اللجنة مرتني يف الأ�سبوع على الأقل.
جلنة الإ�ستثمار:
تتلخ�ص مهامها و�صالحياتها مبا يلي-:
 الإطالع على التو�صيات املدعمة بالدرا�سات التي تقوم بها دائرة اخلزينة واال�ستثمار بخ�صو�ص الدخول يف �أية ا�ستثمارات جديدة �أو اخلروج من �أية ا�ستثماراتقائمة وكذلك زيادة �أو تخفي�ض قيمة �أية ا�ستثمارات واتخاذ القرار املالئم لها ح�سب جدول ال�صالحيات املحددة بال�سيا�سة اال�ستثمارية.
 التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار على �أية طلبات تفوق �صالحيات اللجنة.املراجعة ال�سنوية ال�سرتاتيجية البنك اال�ستثمارية بالإ�ضافة �إىل مراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية واملحددات اال�ستثمارية املوجودة بها وو�ضع املقرتحات والتعديالتالالزمة ورفع التو�صيات املتعلقة بذلك �إىل جمل�س الإدارة للموافقة.
املراجعة ال�سنوية لل�صالحيات املحددة بال�سيا�سة اال�ستثمارية وو�ضع املقرتحات والتعديالت الالزمة ورفع التو�صيات املتعلقة بذلك �إىل جمل�س الإدارة للموافقة.-املراجعة ال�شهرية ملكونات املحفظة اال�ستثمارية و�أدا�ؤها العام من وجهة نظر العائد واملخاطر املرتبطة به ومقارنته مع الفرتات ال�سابقة.
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 تقييم �أداء كل ا�ستثمار على حده عن طريق مقارنة العائد احلقيقي لال�ستثمار مع �أي م�ؤ�شرات قد تختارها اللجنة من وقت لآخر. تقييم درجة امتثال وتوائم ا�ستثمارات البنك مع ال�سيا�سات واملحددات اال�ستثمارية واملخاطر املرتبطة بها ،وو�ضع اخلطط الواجبة لاللتزام بال�سقوف املحددةبال�سيا�سة اال�ستثمارية يف حال جتاوزها.
الإطالع على التقرير اال�ستثماري ال�شهري الذي تعده دائرة اخلزينة واال�ستثمار و�إبداء الر�أي وتوجيه التقرير �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات (.)ALCOالتو�صية �إىل جمل�س الإدارة بتعيني �أو �إنهاء خدمات �أمناء احلافظ الأمني ال�ستثمارات البنك �أو �أي جهة تقدم خدمات ذات عالقة با�ستثمارات البنك.تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا ونائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية نائب ًا وع�ضوية كل من:
 رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال م�ساعد املدير العام  /اخلزينة و اال�ستثمار م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة والأفراد مدير تنفيذي /اخلزينة مدير تنفيذي /دائرة �إدارة املخاطرً
 مدير �أول  /اخلزينة واال�ستثمار � -سكرتريا للجنة.جتتمع اللجنة مرة واحده على الأقل �شهري ًا.

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

1 .1تتم مراجعة هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
2 .2يحر�ص املجل�س على حتديد توجهات البنك وتنفيذها عرب اعتماد �سيا�سات و�إجراءات عمل موثقة ت�شمل كافة نواحي العمليات والإدارة.
3 .3مت ّثل هذه ال�سيا�سات و�إجراءات العمل املبادئ التوجيهية لعمل الإدارة ،والتي ت�شمل :
	•و�ضع �إ�سرتاتيجية البنك و�أهدافه.
	•حتديد درجات املخاطر املقبولة للبنك.
	•القيام بالأعمال اليومية.
	•حماية م�صالح املودعني.
	•تلبية االلتزامات اجتاه امل�ساهمني والأخذ بعني االعتبار م�صالح اجلهات ذات العالقة.
	•و�ضع �آلية منا�سبة للتعامل مع �شكاوى العمالء بناء على تعليمات اجلهات الرقابية.
	•ت�سيري �أعمال البنك ب�صورة �آمنة و�سليمة ونزيهة وفق القوانني و الت�شريعات.
	•�إدارة البنك بال�شكل الذي ال يعر�ض القطاع امل�صريف لأية خماطر نظامية.
4 .4يجب مراجعة �سيا�سات و�إجراءات البنك وحتديثها على �أ�سا�س �سنوي من قبل اجلهة ذات العالقة.
5 .5يقوم املجل�س �سنوي ًا بالت�أكد من كفاية ال�سيا�سات القائمة� ،أو حتديد احلاجة �إىل �أي تعديالت فيها.
6 .6يقوم املجل�س با�ستخدام مالحظات دائرة التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وتقارير تقييم �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لتعزيز فعالية �أداء البنك (مبا
يف ذلك �أداء املجل�س و�أداء الإدارة التنفيذية).

7 .7يقوم املجل�س بت�ضمني التقرير ال�سنوي تقرير ًا حول مدى كفاية �أنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل ( )Financial Reportingوبحيث يت�ضمن ذلك:
	•تو�ضيح مل�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل.
	•تو�ضيح لإطار العمل الذي قامت با�ستخدامه الإدارة التنفيذية لتقييم فعالية �أنظمة الرقابة الداخلية.
	•تقييم الإدارة التنفيذية لأنظمة الرقابة الداخلية كما بتاريخ البيانات املالية.
	•الإف�صاح عن �أي مواطن �ضعف يف �أنظمة الرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية.
	•تقرير من املدقق اخلارجي يبني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية.

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

املجموعة الأوىل:
املجموعة امل�صرفية ،وت�ضم �أن�شطة الت�سهيالت الإئتمانية واخلزينة واال�ستثمار ومنتجات التجزئة والأفراد وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة مق�سم �إىل �أن�شطة فرعية ل�ضمان
التخ�ص�ص يف العمل وحتقيقا ً ملبادئ الرقابة الداخلية.
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية �إدارة املجموعة .
املجموعة الثانية:
جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وت�ضم �أن�شطة �إدارة املخاطر ( خماطر االئتمان واملخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�سوق و�أمن �أنظمة املعلومات وخطة ا�ستمرارية العمل
ودائرة �إدارة ورقابة االئتمان)� ،إىل جانب دائرة مراقبة االمتثال ،ودائرة متابعة ومعاجلة الإئتمان.
وي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال �إدارة املجموعة مع الإ�شارة �إىل �أن دوائر املخاطر ومراقبة االمتثال ترفع تقاريرها �إىل جلنة
املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
املجموعة الثالثة:
جمموعة اخلدمات امل�ساندة ،وت�ضم هذه املجموعة دوائر �أنظمة املعلومات ،العمليات املركزية ،واخلدمات الإدارية .وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة ي�ضم �أن�شطة فرعية
�أخرى حمددة.
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ساندة �إدارة املجموعة .
وهناك دوائر �أخرى ير�أ�سها مدراء دوائر وتتبع مبا�شرة للمدير العام وهي الدائرة املالية ،الدائرة القانونية ،الت�سويق والعالقات العامة� ،إدارة املوارد الب�شرية.
�أما دائرة التدقيق الداخلي فتتبع مبا�شرة لرئي�س جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها له وللجنة جمل�س الإدارة للتدقيق.

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

دائرة الت�سهيالت الإئتمانية

ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل رئا�سة الدائرة من قبل م�ساعد املدير العام  /ت�سهيالت ويق�سم العمل بني دائرتني :دائرة ت�سهيالت ال�شركات الكربى ،ودائرة ت�سهيالت
ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية.
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�أما املهــام والواجبــات لدوائر الت�سهيالت فهي كما يلي:
دائرة ت�سهيالت ال�شركات الكربى
درا�سة و�إدارة الت�سهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة �ضمن �سقوف معينة ويتبع لها قرو�ض التجمع البنكي ،ت�سهيالت امل�ؤ�س�سات احلكومية ،الت�سهيالت اخلا�صة بال�شخ�صيات
والفعاليات االجتماعية وال�سيا�سية ،متويل امل�شاريع ،الت�أجري التمويلي ،الربامج االئتمانية اخلا�صة لل�شركات.
دائرة ت�سهيالت ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية
درا�سة و�إدارة الت�سهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة �ضمن �شرائح حمددة ويتبع لها القرو�ض املمنوحة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

دائرة منتجات التجزئة والأفراد

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

دائرة الفروع واملكاتب
تتلخ�ص �أهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة الفروع واملكاتب مبا يلي:
	•العمل على مراجعة وتعديل �إجراءات العمل لت�سهيل وت�سريع خدمة العمالء واملحافظة على امل�ستوى الرفيع خلدمات البنك ،والرتكيز على اجلودة والدقة و�سرعة
تقدمي اخلدمة وح�سن التعامل مع اجلمهور.
	•التن�سيق بني فروع البنك ودوائر الإدارة العامة وما بني الفروع.
	•القيام مبهام الت�سويق خلدمات ومنتجات البنك وفق اخلطط والأهداف املو�ضوعة.
الدائرة البنكية اخلا�صة
تتلخ�ص �أهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة البنكية اخلا�صة مبا يلي:
	•درا�سة العرو�ض اال�ستثمارية املقدمة للبنك.
	•�إدارة املحافظ اال�ستثمارية للعمالء يف الأ�سواق العاملية.
	•�إن�شاء عالقات مع بنوك ا�ستثمارية ومدراء �صناديق عاملية.
	•الت�سويق خلدمات ومنتجات البنك وال�شركات ال�شقيقة لدى كبار العمالء.
دائرة قرو�ض الأفراد
درا�سة طلبات منتجات ت�سهيالت الأفراد املقدمة من الفروع واملكاتب �إىل دائرة ت�سهيالت الأفراد والتي يوجد يف البع�ض منها ا�ستثناءات خارجة عن �صالحياتهم.
دائرة املبيعات
ً
القيام بالزيارات امليدانية الدورية للعمالء احلاليني وامل�ستهدفني وفقا لربنامج حمدد وذلك بهدف التعرف على االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية له�ؤالء العمالء وما
يتوقعونه من البنك بالإ�ضافة للتعرف على وجهات نظرهم يف م�ستوى اخلدمات التي يقدمها البنك واحل�صول على �أية اقرتاحات �إيجابية منهم.

دائرة اخلزينة واال�ستثمار

وي�شري الهيكل التنظيمي �إىل رئا�سة الدائرة من قبل م�ساعد املدير العام /اخلزينة واال�ستثمار ويق�سم العمل على عدة �أن�شطة هي :غرفة التداول ،العالقات الدولية
والبنوك املرا�سلة ،ال�صناديق اال�ستثمارية ،اال�ستثمار املحلي ،عمليات اخلزينة ،مكتب التن�سيق مع الوحدة امل�صرفية اخلارجية.
تتلخ�ص �أهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة اخلزينة واال�ستثمار مبا يلي:
	•�إدارة ال�سيولة بالعمالت الأجنبية واملحلية بال�شكل الذي ي�ساهم يف زيادة العائد على حقوق امل�ساهمني.
	•�إدارة املوجودات واملطلوبات بالعملة املحلية والأجنبية لتحقيق �أكرب عائد ممكن �ضمن حدود املخاطر املقبولة.
	•�إدارة املحافظ اال�ستثمارية بالعمالت الأجنبية واملحلية من ال�سندات والأ�سهم والأدوات املالية املختلفة.
	•التن�سيق مع البنوك املرا�سلة من �أجل املحافظة على عالقات متميزة معها ومتابعة �سقوف االئتمان املمنوحة للبنك.
	•البحث امل�ستمر عن الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة �ضمن توافقها مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة وتعليمات البنك املركزي الأردين.

	•تقدمي خدمات اال�ستثمار املرتبطة بالدائرة مثل التعامل بالهام�ش والعقود الآجلة وامل�شتقات والأ�سهم وال�سندات و�أعمال احلافظ الأمني� ،أمني اال�ستثمار ومدير
الإ�صدار.
	•العمل على دعم مراكز العمل والفروع يف �أداء مهامها.
	•متابعة تقارير االلتزام مع دوائر الإدارة والإدارة العليا واجلهات اخلارجية.
	•�إجراء الدرا�سات على �أ�سهم ال�شركات ومتابعة �أو�ضاعها املالية ورفع التقارير اخلا�صة باال�ستثمار للإدارة العليا.
وفيما يتعلق بالوحدة امل�صرفية اخلارجية فيتم ما يلي ( وذلك بالتن�سيق مع مكتب تن�سيق �أعمال الفرع يف الإدارة العامة)-:
	•تقدمي اخلدمات امل�صرفية �إىل عمالء البنك من قبول للودائع ،ومنح الت�سهيالت امل�صرفية املبا�شرة وغري املبا�شرة ومتابعة حمافظ البنك من الأ�سهم وال�سندات.
	•متثيل البنك �أمام اجلهات الر�سمية والغري الر�سمية يف قرب�ص.
	•تزويد البنك املركزي القرب�صي بكافة التقارير والبيانات املالية املطلوبة واملتعلقة بن�شاط الفرع هناك.
	•التن�سيق مع �ضابط ارتباط الوحدة امل�صرفية اخلارجية يف دائرة اخلزينة لت�سهيل ان�سياب العمل ما بني فرع قرب�ص وكافة الدوائر والفروع الأخرى.
	•رفع التقارير والبيانات املالية الدورية املدققة من قبل املدقق اخلارجي �إىل �إدارة البنك.
	•تطبيق القوانني والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي القرب�صي والأردين اخلا�صة بعمل الفرع وكذلك التعليمات الإدارية والت�أكد من �إملام املوظفني بها.
وتقوم الدائرة املالية مبهام  Office Backللدائرة �إ�ضافة �إىل دور دائرة املخاطر يف حتديد املخاطر املرتتبة على �أعمال دائرة اخلزينة من كافة جوانبها.

دائرة التدقيق الداخلي

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

الأهداف

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

ال�صالحيات

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

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

نطاق العمل وامل�س�ؤوليات

نطاق عمل التدقيق
 ي�شمل نطاق عمل الدائرة كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات البنك وبال�شكل الذي ميكن الدائرة من تقييم مدى مالئمة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخليةوعمليات �إدارة املخاطر والتحكم امل�ؤ�س�سي و�إجناز كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة بها.
 تقوم الدائرة بتنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�ستناد ًا �إىل �أولويات خطة التدقيق املبني على املخاطر ( )Risk-Based Auditواملعتمد �ضمن ا�سرتاتيجيةالدائرة التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عنه.
 تتوىل الدائرة كذلك تنفيذ �أية مراجعات خا�صة �أو ا�ست�شارات ا�ستناد ًا �إىل توجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة �أو جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة �أومدير الدائرة.

العالقة مع املدققني اخلارجيني ومفت�شي البنك املركزي الأردين
 تكون دائرة التدقيق الداخلي هي �ضابط االت�صال ما بني املدققني اخلارجيني ومفت�شي البنك املركزي الأردين من جهة وبني دوائر ومراكز العمل املختلفة لدىالبنك من جهة �أخرى� ،سواء خالل عمليات املراجعة �أو �ضمن مرحلة الرد على املالحظات والتقارير.
 تتوىل دائرة التدقيق الداخلي عملية التن�سيق مع املدققني اخلارجيني يف جمال التخطيط ووقت وتنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة وذلك ل�ضمان عدم التعار�ض.املهام
حتى تتمكن الدائرة من حتقيق �أهدافها ف�إنها تقوم مبا يلي-:
 تقييم مدى كفاية وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وال�شركات التابعة. تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات �إدارة املخاطر والتحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك وال�شركات التابعة. تقييم مدى دقة و�صحة البيانات والتقارير من خالل الزيارات الدورية للفروع والدوائر وال�شركات التابعة والتقارير اليومية التي ت�صدر عن دائرة التدقيقالداخلي.
 تقييم مدى كفاية ر�أ�س مال البنك وال�شركات التابعة يف مواجهة كافة �أنواع املخاطر املحتملة. تقييم مدى التقيد وااللتزام بالتعليمات والقوانني وال�سيا�سات ال�سارية املفعول والتي حتكم �أعمال البنك. تقييم مراحل عمليات تطوير و�صيانة النظم لدى البنك. �إجراء كافة عمليات التحقيق اخلا�صة الالزمة حيال امل�شاكل واملخالفات الهامة واجلوهرية. تقييم مدى كفاية وفعالية �إجراءات املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك وال�شركات التابعة. تقييم مدى حتقيق الأهداف املقررة للعمليات ومراكز العمل املختلفة لدى البنك. تقييم مدى قدرة البنك وال�شركات التابعة على ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف. متابعة التقارير والتو�صيات ال�صادرة عن الدائرة وعن املدققني اخلارجيني/مفت�شي البنك املركزي الأردين للت�أكد من ت�صويب املالحظات وتقييم مدى كفايةالإجراءات املتخذة.
 -تقييم �إجراءات و�سيا�سات العمل املقرتحة بال�شكل الذي ي�ضمن ح�سن �سري العمل وحتقيق كافة املتطلبات.

 م�ساعدة �إدارة البنك يف مقاومة عمليات التالعب واالختال�س من خالل مراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية الإجراءات الرقابية للحد من هذه العمليات( ،يفحني تبقى امل�س�ؤولية الرئي�سية لإدارة البنك يف منع واكت�شاف هذه احلاالت).
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي كذلك م�س�ؤولية م�ساعدة الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة من خالل تقدمي اال�ست�شارات املطلوبة وفق ًا للمعايري و�أف�ضل املمار�سات.

املحا�سبية
	•�إعداد وتنفيذ خطة تدقيق �سنوية ا�ستناد ًا �إىل منهج التدقيق املبني على املخاطر وبحيث تعتمد اخلطة من قبل رئي�س جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عن
جمل�س الإدارة.
	•رفع تقرير تف�صيلي وملخ�ص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتحقيقات التي يتم تنفيذها ،وبحيث تت�ضمن التقارير نطاق عمل التدقيق و�أهم املالحظات والتو�صيات
و�إجراءات املتابعة املطلوبة.
	•رفع كفاءة وفعالية عمليات التدقيق الداخلي من خالل ا�ستخدام و�سائل و�أدوات التدقيق الآلية و�إتباع املعايري و�أف�ضل املمار�سات املتعلقة بهذا اجلانب.
	•تطوير كادر التدقيق الداخلي من الناحية املهنية وذلك من خالل �إحلاقهم بالدورات التدريبية الالزمة ل�ضمان مواكبة �آخر التطورات يف جمال مهنة التدقيق
الداخلي.
ً
	•اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تنفيذ كافة �أعمال الدائرة وفقا ملعايري مهنة التدقيق الداخلي و�أف�ضل املمار�سات املهنية� ،إ�ضافة �إىل متطلبات ال�سلطات الرقابية
التي حتكم عمل البنك.
املراجعة الدورية
يخ�ضع هذا التكليف للمراجعة ب�شكل �سنوي من قبل دائرة التدقيق الداخلي وذلك من �أجل تقييم مدى كفايته لتمكني الدائرة من تنفيذ كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة
بها وحتقيق الأهداف املرجوة منها ،وبحيث يتم عر�ض �أية تعديالت على جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة للح�صول على املوافقة الالزمة.
التعميم الداخلي
ا�ستناد ًا �إىل معايري التدقيق الداخلي والن�شرات ال�صادرة عن جلنة بازل يتم تعميم هذا التكليف على كافة مراكز العمل لدى البنك وال�شركات التابعة لالطالع عليه
بهدف ت�سهيل مهمة دائرة التدقيق الداخلي يف البنك.

دائرة �إدارة املخاطر

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

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

دائرة مراقبة االمتثال

تعترب عملية مراقبة االمتثال وظيفة م�ستقلة تهدف �إىل الت�أكد من امتثال البنك و�سيا�ساته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد ال�سلوك
واملعايري واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
	•تدار عمليات مراقبة االمتثال من خالل دائرة م�ستقلة ،وتتبع مبا�شرة لرئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وترفع تقاريرها الدورية ملجل�س الإدارة من خالل
جلنة للمخاطر املنبثقة عنه ون�سخة للإدارة التنفيذية.

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

دائرة متابعة ومعاجلة االئتمان

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

ميثاق �أخالقيات العمل

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

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

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

�سيا�سة الإبالغ

يعتمد البنك �سيا�سة و�إجراءات عمل للتبليغ عن الأعمال غري القانونية  /االحتيال  -و�سيا�سة التبليغ اخلا�صة ،مبا يف ذلك الإجراءات التي تخ ّول املوظفني االت�صال
برئي�س جمل�س الإدارة للإبالغ عن �أ ّية خماوف لديهم حول �إمكانية ح�صول خمالفة �أو احتيال على نحو ي�سمح بفتح حتقيق م�ستق ّل للنظر يف هذه املخاوف ومتابعتها.
�صحة
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 حتى يف حال عدم �إثبات ّ
خماوفهم.
ثامن ًا  :ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

يويل البنك الأردين الكويتي �أهمية كبرية ملو�ضوع توفر �سيا�سات عمل مكتوبة تغطي كافة �أن�شطة البنك ،حيث يتم اعتماد هذه ال�سيا�سات من قبل جمل�س �إدارة البنك
وتعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية ،كما يتم مراجعتها وحتديثها بانتظام لتعك�س �أية تعديالت �أو تغيريات تطر�أ على القوانني و التعليمات والظروف االقت�صادية،
و�أية �أمور �أخرى تتعلق بالبنك.

وهذه ال�سيا�سات هي :ال�سيا�سة االئتمانية ،ال�سيا�سة اال�ستثمارية� ،سيا�سة املخاطر� ،سيا�سة املخاطر الت�شغيلية� ،سيا�سة االمتثال� ،سيا�سة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية،
�سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال� ،سيا�سة �أمن �أنظمة املعلومات� ،سيا�سة ا�ستمرارية العمل� ،سيا�سة �إدارة املوجودات واملطلوبات� ،سيا�سة �إدارة املحافظ اال�ستثمارية� ،سيا�سة
خماطر ال�سيولة� ،سيا�سة خماطر ا�سعار الفائدة� ،سيا�سة االختبارات ال�ضاغطة� ،سيا�سة طوارىء ال�سيولة� ،سيا�سة عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال� ،سيا�سة
الإبالغ� ،سيا�سة املوارد الب�شرية.
تا�سع ًا :عالقة البنك مع امل�ساهمني

	•يقوم البنك بتطوير عالقات �إيجابية مبنية على ال�شفافية مع كافة امل�ساهمني ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع كافة امل�ساهمني وبخا�صة �صغار
امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�شجيع على القيام بعمليات الت�صويت ،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.
عا�شراً :ال�شفافية والإف�صاح

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