Ék ``eÉ`Y

A

N

T

2011-1976

N

U A
L

… ƒ``æ`°ù`dG

2
0
1
1

P
R E
ô``j ô`≤`à`dG

O

R

Ék ``eÉ`Y

2011-1976

ÉLPƒ‰ â∏µ°Th ÊOQC’G ‘ô°üŸG ´É£≤dG
.¥ƒØàdGh ìÉéæ∏d É«FÉæãà°SG
‘ áeÉg äÉ£ﬁ IÎØdG ∂∏J äó¡°Th
25 øe ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ É¡æe ∂æÑdG IÒ°ùe
OóY IOÉjRh QÉæjO ¿ƒ«∏e 100 ¤EG QÉæjO ¿ƒ«∏e
πNGO ÉÑàµeh ÉYôa 56 ¤EG 35 øe ∂æÑdG ´hôa
åjó–h á©°SƒJ ´hô°ûe RÉ‚Gh ,¿OQC’G êQÉNh
Ò«¨Jh ≈æÑŸG á«∏©àH áeÉ©dG IQGOE’G ≈æÑe
∂æÑdG QÉ©°T Ò«¨Jh ,á«LQÉÿG á¡LGƒdG
Iƒ≤dÉH ∞°üàJ »àdG ábô°ûŸG ¬JQƒ°U ¢ùµ©«d
.áKGó◊Gh ájƒ«◊Gh
Ò«¨J çóM 2008 ΩÉY øe ¿GôjõM ô¡°T ∫ÓNh
ácô°T âeÉb å«M ∂æÑdG á«µ∏e πµ«g ≈∏Y
∂æH á°üM πjƒëàH á°†HÉ≤dG âjƒµdG ™jQÉ°ûe
∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ‘ (øjôëÑdG) óëàŸG è«∏ÿG
iôNC’G á«ª«∏bE’G ∑ƒæÑdG ‘h ,»àjƒµdG ÊOQC’G
¿ƒµ«d (âjƒµdG) ¿ÉbôH ∂æH ¤EG ,É¡d á©HÉàdG
Èà©jh .áYƒªéª∏d »ª«∏bE’G ‘ô°üŸG ´GQòdG
º«YóJ ≥jôW ≈∏Y áeÉg Iƒ£N Ò«¨àdG Gòg
»àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑdG ÚH ábÓ©dG õjõ©Jh
¿hÉ©à∏d π°†aCG ¢Uôa ÒaƒJh ¿ÉbôH ∂æHh
.áYƒªéŸG ∑ƒæH ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJh
ióe ≈∏Y »àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑdG IÒ°ùe ¿EG
»g á«°VÉŸG ÚKÓãdGh á°ùªÿG äGƒæ°ùdG
É¡H AGóàb’Gh É¡à°SGQO ≥ëà°ùJ ìÉ‚ IÒ°ùe
»HôY ´hô°ûªc IôµØdG äódh ¿CG òæe
äô≤à°SGh â‰ ¿CG ¤G ∑Î°ûe …QÉªãà°SG
≥dCÉàdÉH ¬d Oƒ¡°ûe Ék bƒeôe Ék jOÉ°üàbG Ék Mô°U
Qƒ¡ª÷Gh ∂æÑdG AÓªY πÑb øe ájƒ«◊Gh
¿OQC’G ‘ ájOÉ°üàbE’Gh á«aô°üŸG äÉ«dÉ©ØdGh
.á≤£æŸGh

ôjƒ£àdGh áà“C’G ™jQÉ°ûe ™«ªL RÉ‚EG ”CG ób
áYÉæ°U ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ôNBG ≥ah »LƒdƒæµàdG
á`````ª¶fCGh á````Ñ°SƒëŸG Iõ````¡LC’Gh è```eGÈdG
.áãjó◊G ä’É°üJE’Gh á«aô°üŸG äÉeóÿG
á∏Môe ¤G ∂æÑdG π≤àfEG , 2000 ΩÉY ∫ƒNO ™e
»gh á«é«JGÎ°SE’G ¬à£N πMGôe øe IójóL
áaÉc Ωó≤j πeÉ°T ∂æH ¤G ∫ƒëàdG á∏Môe
áãjó◊Gh ájó«∏≤àdG á«aô°üŸG äÉeóÿG
∞°üædG ájÉ¡f πÑbh .á∏ªµŸG äÉeóÿGh
IQƒ°U â∏µ°ûJ ób âfÉc ,ΩÉ©dG øe ∫hC’G
øe áYƒª› ìô£H â∏ã“ ∂æÑ∏d IójóL
ÊOQC’G ¥ƒ°ùdG ‘ ábƒÑ°ùŸG ÒZ äÉeóÿG
IQGOEGh á«dÉŸG áWÉ°SƒdGh ÚeCÉàdG äÉeóN πãe
,á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°SE’Gh ájQÉªãà°SE’G ßaÉëŸG
, Iô°TÉÑe á«fhÎµdG äÉeóN ìôW ∂dP ™ÑJ
‘ ∂æH ∫hCG »àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑdG ¿Éµa
∫ÓN øe á«aô°üŸG áeóÿG ôaƒj ¿OQ’G
,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ∫ÓN øeh âfÎf’G áµÑ°T
º°†«d " ∂æH øe ÌcG " √QÉ©°T ™°ùJEG ∂dòHh
" ∞°Uh ∂æÑdG É¡H ≥ëà°SEG IójóL ä’É›
."á«YGóHE’G äGQOÉÑŸGh á∏eÉ°ûdG ∫ƒ∏◊G ∂æH
≈∏Y ∂æÑdG πªY 2011 ¤EG 2001 øe IÎØdG ∫ÓN
´É£≤dG øª°V õ«ªŸGh …OÉjôdG ¬©bƒe õjõ©J
Ò«¨J çGóMEG øe øµ“ å«M ‘ô°üŸG
¬JÉeóN iƒà°ùeh ¬àdÉ°SQh ¬JQƒ°U ‘ πeÉ°T
∞∏àﬂ πª°ûàd ¬FÓªY IóYÉb â©°SƒJh
™ªàéŸG íFGô°Th ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG
Üƒ∏°SCG ‘ ™«aôdG iƒà°ùŸG GƒæªK øjòdG
IQGOEG ∂```æÑdG ¢Uô```Mh π```eÉ©àdGh π```ª©dG
ìÉ````‚h º````¡◊É°üe ≈`````∏Y ø`````«ØXƒeh
äGRÉ‚EGh èFÉàf ≥«≤– ∂dP ≥aGQ ,º¡dÉªYCG
∂æÑdG Égó¡°ûj ⁄ AGOCG ä’ó©eh ƒ‰ Ö°ùfh
‘ âfÉch ,á«°VÉŸG á∏jƒ£dG ¬JÒ°ùe ∫ÓN
iƒà°ùe ≈∏Y π``°†aC’G äGƒ``æ°ùdG º``¶©e

AGõYCG IƒNGh Ëôc ôØf ≈YGóJ 1976 ΩÉY ‘
á```jOÉ°üàb’Gh á```jQÉªãà°S’G äÉ```«dÉ©ØdG ø```e
Iô````µØdG º````¡à©ªL ,á````«àjƒµdGh á````«fOQC’G
…QÉªãà°SEG ´hô°ûe ¢ù«°SCÉàd ,ájDhôdG º¡JóMhh
»æ`OQC’G ∂`æÑdG º°SEÉH ¿OQC’G »``a ∑ô``à°ûe
¢UÓ``NEGh ó``¡éH ø``µ“ …ò``dGh ,»``àjƒµdG
ìÉ``éædG ø``e ø``«∏eÉ©dGh IQGOE’Gh ø``«°ù°SDƒŸG
ójó©dG ∫ÉM ¬«dEG ∫BG Ée ¢ùµY ≈∏Y QGôªà°SE’Gh
»```àdG iô```NC’G á```cÎ°ûŸG ™```jQÉ°ûŸG ø```e
øjô°û©dG ∫GƒWh .IÎØdG ¢ùØf ‘ â°ù°SCÉJ
¬FÉ≤H ≈∏Y ∂æÑdG ßaÉM ¬°ù«°SCÉàd á«dÉàdG áæ°S
.AGOC’Gh ºé◊G §°Sƒàe ∂æÑc √QGôªà°SGh
á∏Môe ∂æÑdG πNO 1997 ΩÉY ∞``°üàæe »``a
â∏ã“ …QòL ∫ƒ– á£≤fh áeÉgh IójóL
ácQÉ°ûŸG ¤G Ú«àjƒµdG ÚªgÉ°ùŸG IOƒ©H
IQGOE’G ¢ù∏› ∫ÓN øe ∂æÑdG ¿hDƒ°T IQGOEG ‘
,ïjQÉàdG ∂dP ‘ ¬HÉîàfG ” …òdG ójó÷G
¢SCGQ IOÉjR ‘ º¡à°üM á«£¨àH º¡eÉ«bh
ÌcCG ¤G ¬«a º¡àªgÉ°ùe ™ØJÎd ∂æÑdG ∫Ée
.%50 øe
IQGOE’G ¢ù∏› π«µ°ûàd ∫hC’G Ωƒ«dG òæeh
ôjƒ£J á£ÿ ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh ” ójó÷G
äÉ«é«JGÎ°SEG â∏ª°T ±GógC’G IOó©àe Ò«¨Jh
¤G ’ƒ°Uh ,¬JQƒ°Uh ¬àdÉ°SQh ¬JÉ°SÉ«°Sh ∂æÑdG
ƒ```ªædGh AGOC’G ‘ »```YƒædG õ```«ªàdG ≥```«≤–
. AÓª©dG áeóNh á«ëHôdGh
∫ÓN »àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑdG ≥≤M ó≤d
Iójó÷G ¬JÒ°ùe øe ¤hC’G çÓãdG äGƒæ°ùdG
äGƒæ°ùdG ∫ÉªYCG äAÉLh äÉ©bƒàdG âbÉa èFÉàf
áeÓ°S ócDƒàd ¢UÉN πµ°ûH 1999 h 1998 , 1997
ìÉéædÉH É¡eGõàdGh IQGOE’G IAÉØch äÉ¡LƒàdG
âfÉc á«Yƒfh á«ªc äGRÉ‚EG ≥«≤–h ,õ«ªàdGh
á```≤HÉ°ùdG äGƒ```æ°ùdG ió```e ≈```∏Y π```°†aC’G
∂æÑdG ¿Éc ,1999 ΩÉY AÉ¡àfG πÑbh .É¡©«ªL

IOhóﬁ áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T

1976/10/25 ïjQÉàH â°ù°SCÉJ
108 ºbQ …QÉŒ πé°S

ÊOQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 100 : ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
¿ÉbôH ∂æH áYƒª› ƒ°†Y

Iõ«ªàŸGh á∏eÉ°ûdG á«aô°üŸG áeóÿG Ëó≤J ‘ IóFGôdG á«Hô©dG ∑ƒæÑdG óMCG ¿ƒµf ¿CG
⁄É©dG ‘ á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh á«aô°üŸG áYÉæ°üdG äGóéà°ùe ôNBG ÖcGƒj ÉÃ.

»Ø«XƒdG ÉgRÉ¡L äGQób ôî°ùJh á«dÉY á«æ¡eh IOƒéH á∏eÉ°ûdG É¡JÉeóN Ωó≤J ,á«fOQCG á«aô°üe á°ù°SDƒe øëf
É¡©e Ú∏eÉ©àŸG Qƒ¡ª÷ áeó≤ŸG áeóÿG iƒà°ùe Ú°ùëàd á«dÉY IAÉØµH IQƒ£àŸG á«LƒdƒæµàdG É¡JÉfÉµeEGh,
ÚªgÉ°ùª∏d Ék jõ› kGóFÉY ≥≤ëj ÉÃ ,á«Hô©dGh á«fOQC’G ájOÉ°üàbE’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àﬂ øe AÓª©dG IóYÉb ™jƒæJh ™«°SƒJh
»∏ëŸG ™ªàéŸG AÉæHCG √ÉaQh »æWƒdG OÉ°üàbE’G á«ªæJ ≈∏Y ¬°ùØf âbƒdG ‘ πª©jh.
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كلمة رئي�س جملـ�س الإدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

�أرحب بكم �أجمل ترحيب ،وي�سعدين �أن �أقدم لكم
با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة
التقرير ال�سنوي عن نتائج �أعمال البنك ،و�إجنازاته،
والقوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف
 ،2011/12/31وهي ال�سنة التي ت�صادف الذكرى
اخلام�سة والثالثني لت�أ�سي�س البنك الأردين الكويتي.
ويف هذه املنا�سبة البد �أن نذكر بالتقدير والثناء،
�أولئك الرجال الذين تبنوا فكرة �إن�شاء البنك يف
عام  1976كا�ستثمار م�شرتك ،ومل يبخلوا مبالهم
وجهدهم لرعاية امل�شروع و�إجناحه ،ليقف البنك
الأردين الكويتي اليوم �صرحا �شاخما ماثال للعيان،
ك�أحد �أهم �أعمدة القطاع امل�صريف الأردين ،ورمزا
للعالقات النقية ال�صادقة التي تربطنا و�إخواننا
الكويتيني ،م�ؤ�س�سني و�شركاء و�أ�صدقاء .ولعل �أف�ضل
ما يقال يف هذه املنا�سبة هو االقتبا�س من كالم
جاللة امللك عبداهلل الثاين يف كتابه الذي �صدر
�أوائل عام  2011بعنوان «فر�صتنا الأخرية :ال�سعي
نحو ال�سالم يف زمن اخلطر» والذي يقول فيه :
«الكويتيون وبالأخ�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح هم �سند قوي للأردن ،ومن
�أقوى امل�ؤيدين له ،بالإ�ضافة �إىل كونهم من �أكرب
امل�ستثمرين يف االقت�صاد الوطني الأردين والداعمني
له» .ونحن يف البنك الأردين الكويتي جندد االعتزاز
بهم يف �أ�سرتنا ،بكل م�شاعر املودة واملحبة والوفاء
الكبري.
وا�صلت الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية خط
�سريها الت�صاعدي وازدادت ت�أثرياتها ال�سلبية تعمقا
وانت�شارا .فبعد انفجارها يف عام  2008ك�أزمة مالية،
تطورت يف عامي  2009و� 2010إىل �أزمة �إقت�صادية،
لت�أخذ يف عام  2011منحى �أكرث خطورة ،متثل يف
ارتدادات الم�ست الأو�ضاع الإجتماعية واملعي�شية،
نتيجة لتعرث �أداء احلكومات يف مواجهة التطورات
املت�سارعة .فقد عانت احلكومة الأمريكية من
عجوزات مالية على مدى ال�سنوات املالية الثالث
املا�ضية ،الأمر الذي دفعها �إىل مزيد من االقرتا�ض
وا�ضطرارها لرفع �سقف الدين فوق احلد امل�سموح
به ،مما �أ�ضر بت�صنيفها االئتماين ،وخ�سرت للمرة
الأوىل يف تاريخها الدرجة الأعلى يف العامل «»AAA
لدى وكالة الت�صنيف �ستاندرد �أند بورز.
يف �أوروبا ،كان عام  2011واحدا من �أ�سو�أ الأعوام
التي �شهدها االحتاد الأوروبي يف تاريخه ،وامتدت

الأزمة من الأطراف �إىل دول املركز ،وكانت �صفقات
االنقاذ ال�سيا�سية واملالية قليلة جدا ومت�أخرة ،كما
�أن الإجراءات املتخذة ،مبا فيها �سيا�سات التق�شف،
كانت يف معظمها غري فعالة ،وف�شلت حكومات الدول
املدينة يف ال�سيطرة على ميزانياتها العامة ،واجتهت
نحو اقرتا�ض مزيد من الأموال ،بدال من العمل على
تقلي�ص القطاعات املت�ضخمة لديها .وبالنتيجة
ازدادت ال�ضغوط االقت�صادية واملالية واالجتماعية،
لي�س على البلدان التي تعي�ش الأزمة فح�سب ،و�إمنا
على بلدان منطقة اليورو برمتها.
ومن مفارقات عام  2011يف الواليات املتحدة و�أوروبا،
كان ا�ستلهام �أحداث «الربيع العربي» وظهور حركات
احتجاجية من�سقة ،مناه�ضة لل�سيا�سات الإقت�صادية
الر�أ�سمالية وبرامج التق�شف وتقلي�ص اخلدمات
الإجتماعية .وقد توا�صلت هذه االحتجاجات خالل
عام  ،2011ويخ�شى من ا�ستمرارها وانت�شارها يف
عام � 2012إذا بقيت الأو�ضاع على حالها.
على ال�صعيد املحلي ،كان امل�أمول �أن يكون عام
 2011بداية االنتعا�ش االقت�صادي وا�ستئناف النمو،
ولكن �أحداث ما �سمي الربيع العربي ،وبالرغم من
مربراته ال�سيا�سية واالجتماعية ،فاج�أت اجلميع،
و�ألقت بظاللها على املناخ ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي يف عموم املنطقة .وقد �شهد الأردن خالل
عام  2011حراكا �شعبيا وفعاليات جمتمعية مطالبة
باال�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي وحماربة الف�ساد.
وقد توا�صل هذا احلراك يف ظل ا�ستمرار تداعيات
الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية ،وت�صاعد وترية
الأحداث يف املنطقة ،وخا�صة يف دول اجلوار ،مما
�أ�سهم يف تدين الفاعلية االقت�صادية ب�شكل عام،
وعك�س قدرا من الركود على عدد من قطاعات
االقت�صاد الرئي�سية ،و�أهمها اال�ستثمار وال�سياحة.
ومع �أن قطاعات �أخرى متكنت من حتقيق بع�ض
النتائج الإيجابية� ،إال �أن الأداء االقت�صادي الكلي
يف عام  2011كان دون الطموحات .فقد حقق الناجت
املحلي الإجمايل منوا مبعدل  %2.6وهو دون النمو
املعتاد يف ال�سنوات املا�ضية ،وزاد عجز املوازنة
العامة ،وارتفعت املديونية �إىل م�ستوى غري م�سبوق،
كما تراجعت اال�ستثمارات االجنبية وحتويالت
العاملني يف اخلارج و�إيرادات ال�سياحة.
�أما القطاع امل�صريف الأردين ،فوا�صل �إر�سال
م�ؤ�شرات �إيجابية حول ما يتمتع به من ا�ستقرار
و�أمان ون�شاط من�سجم مع حالة االقت�صاد ومتطلبات

ال�سوق .فقد ارتفع �إجمايل ودائع القطاع امل�صريف
�إىل حوايل  24.4مليار دينار وبن�سبة منو %8.3
عن عام  2010كما زاد ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية
املمنوحة خالل عام  2011بن�سبة  %9.7عن العام
املا�ضي وو�صل �إىل  15.85مليار دينار.
وبلغ معدل ن�سبة كفاية ر�أ�س املال لدى البنوك
الأردنية  %18.2يف حزيران  ،2011كما بلغ معدل
ن�سبة الديون غري العاملة �إىل �إجمايل الت�سهيالت
 %8.5لنف�س الفرتة.

نتائج البنك يف عام 2011

كان عام  2011هو العام اخلام�س والأخري من
�أعوام خطتنا اال�سرتاتيجية ( ،)2011-2007والتي
انتهت بتحقيق جممل �أهداف اخلطة ،بل وجتاوز
العديد منها ،ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل االلتزام
بال�سيا�سات املعتمدة والكفاءة العالية يف �إدارة
املطلوبات واملوجودات ،مبا ي�ضمن جودتها وتنوعها
وا�ستثمارها ب�أقل ن�سبة من املخاطرة ودون �إخالل
مب�ستويات ال�سيولة املطلوبة.
وقد جاءت نتائج عمليات البنك الرئي�سية خالل
العام جيدة من جهة ،حيث زادت املوجودات بن�سبة
 %9.1عن العام ال�سابق وبلغت  2273.7مليون
دينار ،و�سجلت ودائع العمالء منوا بن�سبة %8.6
وو�صلت �إىل  1417.2مليون دينار ،كما ارتفع
�صايف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة �إىل
 1248.7مليون دينار ،حمققة ن�سبة منو قدرها
 %6.7عما كانت عليه يف نهاية عام  .2010ومن جهة
�أخرى ،ونتيجة ل�ضعف الدورة االقت�صادية وتراجع
ن�شاط عدد من ال�شركات� ،إ�ضافة لتداعيات الأو�ضاع
ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة ،فقد تراجع �إجمايل
الدخل بن�سبة  %3.3ليبلغ  109مليون دينار مقابل
 112.7مليون دينار يف العام املا�ضي .وبالنظر
للأو�ضاع غري الإيجابية التي �سادت يف عام 2011
وماقبله ،وحتوطا من ا�ستمرار الظروف املعاك�سة
و�آثارها على خمتلف قطاعات االقت�صاد يف عام
 ،2012وملواجهة �ضعف بع�ض احل�سابات ،وعدم
قدرتها على ال�سداد يف ظل الظروف الراهنة ،فقد
مت تعزيز خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة مببلغ  20.8مليون دينار على ح�ساب ربح
ال�سنة الذي انخف�ض نتيجة لذلك �إىل  55.62مليون
دينار ( قبل ال�ضريبة ) مقابل  73.87مليون دينار
مت ت�سجيلها يف عام  .2010وقد �سجل جمموع حقوق
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م�ساهمي البنك ارتفاعا بن�سبة  %6.8وبلغ 346.6
مليون دينار كما يف  31كانون الأول .2011
و�سجلت م�ؤ�ش ��رات الأداء ومعايري الكفاءة والت�شغيل
معدالت جي ��دة تتج ��اوز الن�س ��ب املعياري ��ة العاملية،
كما حافظت القاع ��دة الر�أ�سمالية للبنك على قوتها
ومتانتها ،حيث بلغت ن�سب كفاية ر�أ�س املال %16.33
( مقارن ��ة مع  %12ح�س ��ب تعليمات البن ��ك املركزي
الأردين) .ويف جان ��ب الربحية فقد بل ��غ العائد على
حق ��وق امللكي ��ة  ،%16.29والعائ ��د عل ��ى املوجودات
.%2.55
وا�صل البنك خالل عام  2011اتخاذ الإجراءات
الالزمة للتوا�ؤم مع التو�صيات املختلفة للجنة بازل،
ومت �إعداد درا�سة حول مدى ت�أثري تطبيق مقررات
بازل  IIIعلى البنك ،وذلك ح�سب متطلبات البنك
املركزي الأردين .وتوا�ؤم ًا مع الركن الثاين من
مقررات بازل  IIمت �إجراء عملية تقييم داخلي
ملدى كفاية ر�أ�س املال ( ،)ICAAPوعمل اختبارات
الأو�ضاع ال�ضاغطة ح�سب تعليمات البنك املركزي
الأردين ومتطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية وبنك
الكويت املركزي ،مبا ي�ضمن الت�أكد من متانة الو�ضع
املايل للبنك.
يف الرب ��ع الأول من العام ان�ضم �إىل قاعدة م�ساهمي
البنك الرئي�سي�ي�ن و�إىل جمل�س �إدارة البنك م�ستثمر
�أجنب ه ��و �شرك ��ة Odyssey Reinsurance Co.
العاملية لإعادة الت�أمني ،وهي �شركة �أمريكية مملوكة
بالكامل من قبل جمموعة  Fairfaxاملالية القاب�ضة،
ومقره ��ا يف كن ��دا ،ويبلغ جمم ��وع موجوداتها حوايل
 31.7مليار دوالر.
�إن وجود م�ؤ�س�سات حملية و�إقليمية وعاملية مرموقة
�ضمن قاعدة م�ساهمي البنك الرئي�سيني ،ويف جمل�س
�إدارته ،امنا يعزز تطلعات البنك ،ليكون بوابة
اال�ستثمار الناجح يف الأردن ومنطقة ال�شرق الأو�سط،
كما ي�ؤكد ثقة الأ�سواق العاملية ب�أداء االقت�صاد الوطني
الأردين ،و�آفاق م�ستقبله الواعد.

�آفاق عام 2012

تبدو �صورة الو�ضع االقت�صادي العاملي والقطاع
املايل يف عام  2012غري م�شجعة ،يف ظل ال�ضغوط
التي تتعر�ض لها البنوك العاملية املنخرطة مب�شكلة
الديون ال�سيادية ،مع عدم الثقة بقدرة الدول وخا�صة
الأوروبية على م�ساعدتها ،وهي تعاين �أ�صال من
�ضائقة ائتمانية� ،إ�ضافة الحتماالت وقوع االقت�صاد
الأمريكي يف ك�ساد يكون له تبعات على م�ستوى العامل.
وما مل يتم معاجلة الأزمة على نحو فعال من خالل
تدابري اقت�صادية ومالية وقانونية ،ومزيد من التن�سيق

بني �صانعي القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي حول العامل،
فقد ترتاجع فر�ص تعايف اقت�صاد منطقة اليورو،
واالقت�صاد العاملي ب�شكل عام.
الأردن ،وكما هو احلال يف معظم دول املنطقة
والعامل ،لن يكون مبن�أى عن ت�أثريات وانعكا�سات
�أي ركود �أو تباط�ؤ ي�صيب االقت�صاد العاملي .ويف ظل
ارتفاع معدالت الت�ضخم وتنامي املطالبات ال�شعبية
بزيادة الأجور ملواجهة ارتفاع تكاليف املعي�شة،
ومع غياب امل�شاريع اجلديدة ،وتراجع امل�ستثمرين
الأجانب واملحليني ،ف�إن الفرتة املقبلة �ستكون فرتة
حتديات .ومع ذلك ،ف�إن احتمال حدوث حتوالت
�إيجابية اقت�صادية و�سيا�سية يظل واردا ،فتهد�أ
الأو�ضاع وتعود الأمور �إىل م�سارها الطبيعي. .
يجمع الكل على �أن ال�سنة اجلديدة  2012لي�ست
�سهلة على ال�صعيد املحلي ،وحتى تكون �أف�ضل من
ال�سنة املا�ضية ،يجب البدء ومن الآن بو�ضع حزمة
حلول نوعية ،تتمتع بامل�صداقية وال�شمولية وال�سرعة
بالتطبيق� ،ضمن خطة �إ�صالح �شامل ب�أولويات
و�أهداف وبرامج عمل حمددة ووا�ضحة وقابلة
للقيا�س ،وال بد من حت�صني هذه اخلطة من ت�أثري
تغري احلكومات والأ�شخا�ص ،وبحيث تكون ملزمة لكل
حكومة باعتبارها برنامج الت�صحيح املعتمد .ولعله
من املفيد وال�ضروري يف هذه املرحلة ،واخت�صارا
للوقت واجلهد ،جتديد وتفعيل «الأجندة الوطنية»،
وحتويلها �إىل �أداة تنفيذية للإ�صالح االقت�صادي من
خالل العودة �إىل خمرجاتها ومتابعة حماورها التي
تتطرق ب�شكل مبا�شر �إىل �أهم �أوجه الأزمة الراهنة،
واملتمثلة بعجز املوازنة واملديونية وارتفاع ن�سب
البطالة والفقر ،والتنمية امل�ستدامة.
وال يفوتنا يف هذا ال�سياق �أن نعيد الت�أكيد على
دور القطاع اخلا�ص يف الت�شغيل والتنمية وجذب
اال�ستثمارات ،و�ضرورة م�ساهمته يف مناق�شة
الق�ضايا االقت�صادية واقرتاح احللول املنا�سبة
لها ،وذلك من خالل و�ضع �إطار تنظيمي لعالقة
�شراكة وتعاون دائم بني القطاعني العام واخلا�ص،
يعمل ب�شكل م�ؤ�س�سي ،وي�ستهدف حتفيز االقت�صاد
الوطني ،بالرتكيز على القطاعات الواعدة والتي
متلك ميزة تناف�سية.
من غري املتوقع �أن يكون العام  2012عام حتقيق
النتائج والإجنازات املبهرة ،ولكن لي�س هناك ما
يحول دون كونه عام بدء العمل واجلهد ال�صادق
والأمني ،ال�ستكمال م�شاريع الإ�صالح والتغيري
الإيجابي يف كل اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية .ولنا يف جتاربنا ال�سابقة على مدى
العقود املا�ضية ،وجناح بلدنا يف مواجهة وجتاوز �آثار

الكثري من امل�شاكل ال�صعبة حملية كانت �أو �إقليمية،
بف�ضل حكمة وجر�أة ور�ؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين
حفظه اهلل ،ما يعزز لدينا الثقة ب�أن م�سرية الإ�صالح
ال�شامل ،التي يقودها جاللة امللك �شخ�صيا �ست�ؤتي
ثمارها قريبا ،فبلدنا عامر باالمكانيات والقدرات
وامل�ستقبل زاخر بالفر�ص ،و�أف�ضل الفر�ص ما ي�أتي
يف �أ�صعب الأوقات ومع �أ�شد الأزمات.
ويف كل الأحوال ،ف�إننا يف البنك الأردين الكويتي،
لن نتخلى عن وعدنا بالتفا�ؤل والثقة بقدرتنا على
التعامل مع الو�ضع الراهن وامل�ستجدات ،و�سنوا�صل
العمل بقوة وبكل جهد ممكن على جتاوز الظروف
املحيطة ،وا�ستغالل كافة الفر�ص املتاحة ،معتمدين
على متانة و�ضعنا املايل ،وا�سرتاتيجيتنا الوا�ضحة
التي حتكم �ش�ؤون البنك ،وقدرتنا على �إدارة
املخاطر .ويف مثل هذه الظروف اال�ستثنائية� ،سنقف
ب�صدق و�أمانة �إىل جانب عمالئنا ،و�سنوا�صل
تقدمي املنتجات واحللول ال�شاملة ،وا�ضعني كل
�إمكاناتنا وقدراتنا يف خدمة عمالئنا وم�صلحة
م�ساهمينا ليظل �أدا�ؤنا من�سجما دائما مع تطلعاتهم
وطموحاتهم ،متعاملني بروح �إيجابية وانفتاح،
وحمافظني يف نف�س الوقت على ما عرف عنا من
ح�صافة وحتوط وبعد نظر .و�سواء طال �أمد الأزمة
�أو ق�صر فلن نق�ضي الوقت بالت�أمل وال�سكون بل
�سنعمل جاهدين لتطوير قدراتنا ،وتعزيز مكت�سباتنا
وبناء قاعدة جديدة النطالقة جديدة ،م�ستفيدين
من الدرو�س ومتعظني بالعرب.
ويف اخلتام ،ف�إننا ن�سجل عظيم ال�شكر وبالغ االمتنان
ل�شركائنا اال�سرتاتيجيني �شركة «كيبكو» وبنك برقان
يف الكويت ،ول�شريكنا الوطني امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي ،حلر�صهم ال�صادق والأمني،
وتعاونهم املخل�ص ،وجزيل ال�شكر والثناء جلميع
عمالء البنك الأعزاء لثقتهم والتزامهم .وال يفوتنا
�أن نقدم ال�شكر والتقدير للبنك املركزي الأردين ،ملا
يبديه من حر�ص واهتمام بتنظيم وتطوير القطاع
امل�صريف ،وت�أمني م�صاحله وتعزيز عوامل منوه
وتطوره ،وال�شكر مو�صول جلميع العاملني بالبنك من
م�س�ؤولني وموظفني جلهودهم و�إخال�صهم ودورهم
يف حتقيق �أهداف البنك وجناحه وتفوقه.
عب ــد الكريــم الكباريت ــي
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير احلاكمية امل�ؤ�س�سية اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي 2011

تنظيم و�إدارة البنك

يعتمد البنك الأردين الكويتي دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية والذي مت �إعداده يف �أواخر عام  ،2007وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص وا�ستناد ًا �إىل تعليمات
و�إر�شادات البنك املركزي الأردين .ويهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل الو�صول �إىل حتقيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية املتمثلة بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة
بالبنك  Stakeholdersوال�شفافية والإف�صاح عن و�ضع البنك املايل والإداري احلقيقي وامل�سائلة يف العالقات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،وبني جمل�س الإدارة
وامل�ساهمني ،وبني جمل�س الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية من حيث الف�صل الوا�ضح يف امل�س�ؤوليات وتفوي�ض ال�صالحيات .وملزيد من الإف�صاح
وال�شفافية فقد مت �إرفاق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،بعد مراجعته يف عام  2010وتعديله مبا ين�سجم مع الهيكل التنظيمي املعدل للبنك ،كملحق مع هذا التقرير.
تعتمد �إجراءات تنظيم و�إدارة البنك على الأ�س�س التالية:
 �آليات حكيمة التخاذ القرارات . وجود جمل�س �إدارة يت�سم بالفاعلية وحتمل امل�س�ؤولية. تقييم للأداء مرتبط باال�سرتاتيجية. توجه ا�سرتاتيجي وا�ضح من �أجل تطوير الأعمال. تنمية وتطوير املوارد الب�شرية.� -أ�س�س حما�سبية جيدة و�إف�صاح للمعلومات.

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

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

�إجتماعات املجل�س

يتكون جمل�س الإدارة من الأع�ضاء الت�سعة املذكورة �أ�سما�ؤهم �أدناه وقد عقد جمل�س الإدارة خم�سة اجتماعات خالل العام  2011يف تاريخ  1/12و  3/22و  3/23و 7/12
و  .2011/10/9وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء املجل�س كافــــة االجتماعــــات كما ح�ضروا اجتماع الهيئة العامة مل�ساهمي البنــــك املنعـقــــد بتاريـــخ .2011/ 3 / 23
ويبني اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�صفة التمثيل واللجان الفرعية للمجل�س التي ي�شارك فيها كل منهم:

�صفة التمثيل

اال�سم

الع�ضوية يف املجل�س واللجان

ال�سيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي

نف�سه

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

ال�سيد في�صل حمد العيار

ممثل بنك اخلليج املتحد

ال�سيد عماد جمال الق�ضاه

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

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة

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

ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم

ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)

ال�سيد فاروق عارف العارف

نف�سه

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

الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س

ممثل بنك برقان

ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي

ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة التدقيق واملخاطر
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار
ع�ضو جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضو جلنة التدقيق واملخاطر

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ممثل �شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني

ع�ضو جمل�س الإدارة

جلان جمل�س الإدارة
جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

ويبني اجلدول التايل �إجمايل املكاف�آت والبدالت التي �صرفت لأع�ضاء جمل�س
الإدارة يف عام :2011

عدد �إجتماعاتها يف عام  :2011اجتماع واحد

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أع�ضاء اللجنة:

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي

92.745

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

15.635

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

10.400

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

15.935

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم

16.835

جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

15.400

عدد �إجتماعاتها يف عام  49 :2011اجتماع ًا

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

10.400

ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

15.700

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي ( اعتبارا من ) 2011/3/23

4.254

ال�سيد حممد �أحمد حممد �أبو غزالة (لغاية )2011/3/22

5.700

املجموع

203.004

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

�أع�ضاء اللجنة:

ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س ًا
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي ،ع�ضو ًا
ال�سيد فاروق عارف العارف ،ع�ضو ًا
�أمني �سر اللجنة :ال�سيد "حممد يا�سر" م�صباح الأ�سمر  /املدير العام
وي�شارك يف اجتماعات اللجنة وتقدمي املوا�ضيع املعرو�ضة ال�سيد توفيق
عبدالقادر مكحل ،نائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية.

جلنة التدقيق واملخاطر
عدد �إجتماعاتها يف عام  4 :2011اجتماعات

�أع�ضاء اللجنة:

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

�أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية
يتقا�ضى كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة مبلغ  5٫000دينار �سنويا كبدل مكاف�أة
لع�ضوية املجل�س ،كما يتقا�ضى بدل �سفر وتنقل وبدل ع�ضوية اللجان الفرعية
املنبثقة عن املجل�س .
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ا لـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

املبلغ

مكاف�آت الإدارة التنفيذية
مت بيان الرواتب والعالوات وبدالت التنقل وامل�صاريف الأخرى التي تقا�ضاها
�أع�ضاء الإدارة التنفيذية بالبنك يف عام  ،2011وذلك �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 وتطبيق واالحتفاظ ب�أنظمة �ضبط ورقابة داخلية لدى البنك قادرة على
�ضمان و حتقيق ما يلي:
 دقة ونزاهة البيانات املالية والت�شغيلية ال�صادرة عن البنك. كفاءة وفعالية �أداء العمليات الت�شغيلية للبنك. فعالية �إجراءات حماية �أ�صول وممتلكات البنك. التوافق مع �سيا�سات و�إجراءات العمل الداخلية والقوانني والت�شريعاتوالتعليمات ال�سارية.
وي�أتي ذلك انطالق ًا من �إميان البنك ب�أهمية نظام ال�ضبط والرقابة الداخلية
الفعال كونه من �أهم عنا�صر الإدارة اجليدة و�أ�سا�س ل�سالمة وجودة عمليات
البنك حيث تبنى البنك عدد ًا من �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والتي يقع
على عاتق الإدارة التنفيذية م�س�ؤولية و�ضعها ومتابعة تطويرها وحتديثها ،وتعمل

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011

�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 �أن غايتها هي تقدمي خدمات توكيدية
وا�ست�شارية م�ستقلة ومو�ضوعية لإدارة البنك تهدف �إىل �إ�ضافة قيمة �أو تطوير
لعمليات ،وم�ساعدة �إدارة البنك يف حتقيق �أهدافها املقررة وذلك من خالل
و�ضع نهج منتظم لتقييم وحت�سني فعالية عمليات �إدارة املخاطر والرقابة
الداخلية والتحكم امل�ؤ�س�سي.
تتبع الدائرة �إداري ًا وب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س الإدارة ووظيفي ًا �إىل جلنة
التدقيق واملخاطر ،وترفع تقارير ونتائج �أعمالها ب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س
الإدارة و�إىل جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
مت �إعداد كتاب تكليف  Charterللدائرة وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية وتالي ًا
�أهم مالمح التكليف-:
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ي�شمل نطاق عمل الدائرة كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات البنك مبا يف
ذلك فروعه اخلارجية وال�شركات التابعة له ،وبال�شكل الذي ميكن الدائرة من
تقييم مدى مالئمة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات �إدارة املخاطر
والتحكم امل�ؤ�س�سي و�إجناز كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة بها .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك تقوم الدائرة باملهام التالية:
 تنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�ستناد ًا �إىل �أولويات خطة التدقيقاملبني على املخاطر  Risk-Based Auditواملعتمد �ضمن �إ�سرتاتيجية
الدائرة التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق
املنبثقة عنه.
 تنفيذ �أية مراجعات خا�صة �أو ا�ست�شارات ا�ستناد ًا �إىل توجيهات من رئي�سجمل�س الإدارة �أو جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
 م�ساعدة الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة من خالل تقدمي اال�ست�شارات Consultingاملطلوبة وفق ًا للمعايري و�أف�ضل املمار�سات.
وقد مت �إدخال مفهوم �ضبط اجلودة بهدف تقدمي توكيد معقول �إىل جميع
الأطراف ذات العالقة بخ�صو�ص �أن�شطة التدقيق الداخلي و�أنها �ضمن املعايري
املتعارف عليها دولي ًا وذلك على ال�صعيدين املحلي واخلارجي.

تتمتع الدائرة باال�ستقاللية التامة وال تقوم ب�أية �أعمال تنفيذية.

�إدارة املخاطر

تقدمي توكيد معقول  Reasonable Assuranceحول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة
الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:
 الدقة واالعتمادية على البيانات املالية والت�شغيلية Data Integrity and. Reliability
 كفاءة العمليات الت�شغيلية. التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�سارية. املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك. ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف. تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة �إدارة املخاطر وعملياتالتحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك.
 حت�سني وتطوير �أنظمة الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر وعمليات التحكمامل�ؤ�س�سي.
 -حت�سني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق �أهداف البنك.

تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها البنك من خالل دائرة خماطر م�ستقلة
ترتبط برئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وترفع تقاريرها الدورية للجنة
جمل�س الإدارة للتدقيق واملخاطر.
ت�شمل م�س�ؤوليات دائرة �إدارة املخاطر يف البنك ما يلي:
 التعرف والقيا�س واملراقبة وال�سيطرة وكذلك �إبداء التو�صيات الالزمةلتخفيف  Mitigateاملخاطر التي تواجه البنك و�ضمن �أعلى درجات التن�سيق مع
كافة خطوط العمل ذات العالقة يف البنك.
 و�ضع التو�صيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�سية املقبولة منقبل جمل�س الإدارة والت�أكد من موائمة املخاطر القائمة مع املخطط لها Risk
.Appetite
 تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر. تقييم كفاية ر�أ�س املال مقابل �أنواع و م�ستويات املخاطر املختلفة التي قدتواجه البنك  ،ICAAPوبهذا اخل�صو�ص يقوم البنك بو�ضع �أهداف و�سيناريوهات

الختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة  Stress Testingوتطبيقها ورفع نتائج عملية
التقييم �إىل الإدارة التنفيذية العليا وجلنة جمل�س الإدارة للتدقيق واملخاطر.
 التو�صية عند و�ضع ال�سقوف املقرتحة  Limitsاملختلفة للمخاطر التي يتعر�ضلها البنك ومراجعتها والتو�صية بها للجنة التدقيق واملخاطر وت�سجيل حاالت
اال�ستثناءات عن �سيا�سات �إدارة املخاطر.
 تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات كافية عن قيا�س املخاطرومنظومة املخاطر  Risk Profileيف البنك (�إح�صائيات نوعية وكمية تعر�ض يف
كل اجتماع ملجل�س الإدارة).
 ال�شفافية  Transparencyيف �إبراز املخاطر والت�أكد من و�ضوحها وفهمهاداخليا ً كذلك الإف�صاح عنها للجمهور.
 تقوم جلان البنك مثل اللجنة التنفيذية ،جلان االئتمان ،و�إدارة املوجوداتواملطلوبات ،مب�ساعدة دائرة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�صالحيات
املحددة لهذه اللجان.
 تقوم الدائرة بن�شر الوعي باملخاطر  Risk Awarenessلدى موظفي البنك مبايتعلق 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 الرقابيةاملختلفة مبا فيها جلنة بازل ،وترجمتها �ضمن خطط عمل البنك و�سيا�ساته
و�إجراءاته.

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

ميثاق �أخالقيات العمل

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

�سيا�سة الإبالغ

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

عالقة البنك بامل�ساهمني

يقوم البنك بتطوير عالقات �إيجابية مبنية على ال�شفافية مع كافة امل�ساهمني.
ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع كافة امل�ساهمني وبخا�صة
�صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�شجيع على
القيام بعمليات الت�صويت .لدى البنك قاعدة عري�ضة من امل�ساهمني تبلغ 14,744
م�ساهم ًا كما يف  ،2011/12/31وامل�صدرالرئي�سي للمعلومات بالن�سبة للم�ساهمني
يتمثل يف التقرير ال�سنوي والذي ي�شمل تقرير رئي�س جمل�س الإدارة والقوائم املالية
املدققة و ملحق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية �إ�ضافة �إىل �إجنازات البنك يف العام
ال�سابق و خطة 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.
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مناق�شات وحتليالت الإدارة

�أظهرت م�ؤ�شرات الإقت�صاد الأردين الرئي�سية لعام  2011ب�أنه ال يزال يواجه
خماطر الرتاجع مت�أثرا مبوا�صلة االرتفاع يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية وخا�صة
النفط و�إنخفا�ض �إيرادات ال�سياحة وتدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
والتحويالت املالية �إ�ضافة �إىل تزايد ال�ضغوط االجتماعية ومظاهر عدم
اال�ستقرار واال�ضطرابات يف الدول املجاورة.
من �أهم امل�ؤ�شرات الإيجابية التي �شهدها االقت�صاد الأردين يف عام 2011
ا�ستقرار �سعر �صرف الدينار عند م�ستوى  1.41دوالر .ومنو ال�صادرات الوطنية
بن�سـبة تناهز  ،%16وبقاء احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية عند
م�ستوى مريح يغطي ما يعادل م�ستوردات �سبعة �أ�شهر .وحدث ن�شاط ن�سبي
وارتفاع يف حجم التداول يف القطاع العقاري يناهز  ،%19ون�شطت حركة البيع
وال�شراء وخا�صة لل�شقق ال�سكنية ب�شكل ملمو�س م�ستفيدة من الإعفاء اجلزئي
الذي منحته احلكومة لتحفيز هذا القطاع احليوي .كما حافظ الأردن على
عالقات قويـة مع الدول املانحة العربية والأجنبية.
�أما يف امل�ؤ�شرات ال�سلبية فبقيت معدالت البطالة والفقر عند م�ستوياتها العالية
(حوايل  ،)%13و�سجل معدل الت�ضخم  ،%4.4وزاد العجز يف امليزان التجاري
ب�سبب زيادة امل�ستوردات نتيجة الرتفاع الأ�سعار العاملية ،وانخف�ضت املقبو�ضات
من ال�سـياحة الواردة بن�سبة  ،%17ونق�صت حواالت املغرتبني حوايل  %6عن
العام املا�ضي .كما زاد العجز يف احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات ،وتباط�أ
النمو يف حركة التو�سع واال�ستثمار ،وحدث انخفا�ض يف احتياطي البنك املركزي
من العمالت الأجنبية بن�سبة  .%14وارتفعت املديونية الداخلية واخلارجية
لت�صل �إىل م�ستوى  13مليار دينار �أو  %65من الناجت املحلي الإجمايل.
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وقد طوت بور�صة عمان �صفحة عام  2011على وقع خ�سائر �شملت كافة
م�ؤ�شراتها فانخف�ض الرقم القيا�سي لأ�سعار اال�سهم املرجح بالقيمة ال�سوقية
للأ�سهم احلرة ليغلق بنهاية العام عند م�ستوى  1995نقطة مقابل  2374نقطة
يف نهاية عام  2010وبن�سبة  %16بعد انخفا�ض قدره  %6.3يف  2010و %8.2
يف �سنة  2009و %24.9يف  .2008كما تراجعت القيمة ال�سوقية للبور�صة بقيمة
 2.58مليار دينار وبن�سبة  % 13.1عن العام ال�سابق.
وبالن�سبة لعام  ،2012فت�شري املعطيات �إىل �أن االقت�صاد الأردين �سيظل حماطا
بتحديات متزايدة نظر ًا لت�صاعد ال�ضغوط االجتماعية وحالة عدم اال�ستقرار
يف املنطقة .ومن املتوقع ان ينمو االقت�صاد بحوايل  %2,75خالل عام 2012
وذلك ب�سبب ارتفاع �أ�سعار ال�سلع عاملي ًا ،وارتفاع ن�سبة الإقرتا�ض احلكومي الذي
�سيكون له ت�أثري على االقت�صاد الأردين ،كما يتوقع ارتفاع ن�سبة الت�ضخم �إىل
 % 5,5نتيجة االرتفاع يف ا�سعار النفط عاملي ًا ،كما يتوقع ان يبلغ عجز احل�ساب
اجلاري نحو  %7,5من الناجت الإجمايل املحلي ،و�أن ترتفع ن�سبة املديونية �إىل
الناجت الإجمايل املحلي لت�صل �إىل  %66يف عام .2012

القطاع امل�صريف الأردين

يف �سنة  2011وكما يف فرتة الأزمة الراهنة ،بذل البنك املركزي الأردين جهودا
كبرية �ساهمت �إىل حد كبري يف املحافظة على اال�ستقرار املايل والنقدي حيث
�أوىل عملية �إ�صالح القطاع املايل وامل�صريف عناية كبرية بهدف �ضمان �سالمته
وتطوير �أن�شطته ومتكينه من �أداء دوره يف خدمة االقت�صاد الوطني.
وقد كان لأجراءات البنك املركزي وتعليماته يف جمال �إدارة املخاطر وتعزيز
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الرقابة امل�صرفية احل�صيفة وتطبيق معايري املحا�سبة والإف�صاح املايل املعمول
بها دولي ًا ،وتطوير نظام �إنذار مبكر �أكرب الأثر يف حماية القطاع امل�صريف
وحت�صينه جتاه ال�صدمات الداخلية واخلارجية.
حقق القطاع امل�صريف الأردين �إجنازات جيدة يف عام  2011م�ستفيدا من
جناح البنك املركزي الأردين يف �إدارة ال�سيا�سة النقدية وا�ستخدام �أدوات هذه
ال�سيا�سة مما �أ�سهم يف �ضخ املزيد من ال�سيولة النقدية يف االقت�صاد الوطني
وتن�شيط �سوق االئتمان املحلي لي�سجل حجم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة
من قبل البنوك املرخ�صة العاملة يف اململكة نحو  15851مليون دينار بنهاية
عام  2011مقابل نحو  14451مليون دينار بنهاية العام املا�ضي ،2010بزيادة
قدرها  1400مليون دينار بنمو قدره  .%9.7و�شكلت القرو�ض وال�سلف %85.4
من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية ،بينما �شكلت ح�سابات اجلاري مدين %12.8
مقابل  %12.3يف العام املا�ضي .وقد بلغت ح�صة البنك الأردين الكويتي من
�إجمايل ت�سهيالت القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%7.33
�أما �إجمايل الودائع لدى القطاع امل�صريف فقد �سجل يف نهاية العام  2011ما
قيمته  24378مليون دينار مقابل نحو  22505مليون دينار يف نهاية  2010بزيادة
بلغت  1873مليون دينار وبنمو �شكل ما ن�سبته  ،%8.3الأمر الذي يعك�س زيادة
ثقة امل�ستثمرين يف اجلهاز امل�صريف الأردين ب�شكل خا�ص واالقت�صاد الأردين
ب�شكل عام .وارتفعت ودائع القطاع اخلا�ص من  20955مليون دينار يف عام
� 2010إىل  22844مليون يف نهاية  2011بن�سبة منو  .%9و�شكلت الودائع لأجل
 %58من �إجمايل ودائع القطاع امل�صريف بينما �شكلت ودائع حتت الطلب وودائع
التوفري  %28.2و %13.8على التوايل .وقد بلغت ح�صة البنك الأردين الكويتي
من �إجمايل ودائع العمالء لدى القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%5.58
ويف املجمل� ،أظهرت م�ؤ�شرات املتانة املالية للبنوك الأردنية مثل ن�سبة كفاية
ر�أ�س املال ون�سبة الرفع املايل ،وال�سيولة ،والربحية وغريها ،م�ستويات مريحة
ومطمئنة� .إال �أن هنالك ارتفاع يف ن�سبة الديون غري العاملة � /إجمايل الديون
حيث بلغت  %8.5كما يف  2011/6/30ويتوقع ارتفاعها خالل عام 2012

الأداء املايل للبنك

نتائج الت�شغيل :بلغ �إجمايل الدخل لعام  2011حوايل  109مليون دينار مقابل
 112.73مليون دينار حتققت خالل عام .2010
�أرباح الت�شغيل :بلغت �أرباح الت�شغيل امل�سجلة لعام  2011حوايل  55.62مليون
دينار مقابل  73.87مليون دينار يف العام ال�سابق .ويعود هذا االنخفا�ض �إىل
جتنيب حوايل  20.8مليون دينار من الأرباح لتعزيز خم�ص�ص تدين الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة.

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت :بلغ �صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
للعام  94.8مليون دينار مقارنة مع  95.25مليون دينار لعام .2010
�إيرادات �أخرى :متثل الإيرادات الأخرى الإيرادات الناجتة عن �أن�شطة ال تعتمد
على الفوائد .مثل �إيرادات الر�سوم والعموالت و�إيرادات عمليات بطاقات االئتمان
وغريها من اخلدمات .وبلغ �إجمايل الإيرادات الناجتة عن تلك الأن�شطة 7.1
مليون دينار مقارنة مع  8.75مليون دينار يف عام .2010
م�صروفات الت�شغيل :حت�سنت الكفاءة الت�شغيلية للبنك حيث انخف�ضت
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) لتبلغ  32.6مليون دينار خالل العام  2011مقارنة مع  34.7مليون
دينار يف العام .2010
م�صروف خم�ص�صات تدين الت�سهيالت املبا�شرة :مت يف عام 2011
اقتطاع مبلغ  20.8مليون دينار من الأرباح لتعزيز خم�ص�ص تدين الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة ملواجهة �ضعف بع�ض احل�سابات وعدم قدرتها على ال�سداد
يف ظل الظروف الراهنة وحتوطا من ا�ستمرار الظروف املعاك�سة و�آثارها على
خمتلف قطاعات االقت�صاد يف عام  ،2012وما مت �أخذه كمخ�ص�ص هذا العام
هو من باب التحوط الإ�ضايف و�سيتم رده �إىل الإيرادات يف حال انتفت احلاجة
�إليه.

املركز املايل

على الرغم من ا�ستمرار ت�أثر عدد من القطاعات االقت�صادية املحلية بتداعيات
الأزمة املالية والأو�ضاع الإقليمية ،جنح البنك يف حتقيق نتائج جيدة وخا�صة
يف جماالت عمله الرئي�سية .فقد بلغ �إجمايل امليزانية العمومية للبنك 2273.7
مليون دينار كما يف  2011/12/31مقارنة مع  2084مليون دينار كما يف 31
كانون �أول  ،2010حمققا منوا بن�سبة .%9.1
وبلغ �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة حوايل  1248.7مليون دينار يف نهاية
عام  2011مقارنة مع  1170.5مليون دينار يف نهاية عام  2010وبن�سبة منو
قدرها  ،%6.7حيث زاد �إجمايل قرو�ض التجزئة والأفراد بن�سبة  %29.4عما
كان عليه يف نهاية عام  ،2010كما ارتفعت قرو�ض ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
بن�سبة  %22.4بينما ارتفعت ت�سهيالت ال�شركات الكربى بن�سبة  %11.4وو�صلت
�إىل  945.6مليون دينار .وتعك�س هذه النتائج جناح البنك يف توزيع حمفظته
االئتمانية على خمتلف القطاعات االقت�صادية والرتكيز على توجيه االئتمان
نحو ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والأفراد بهدف حت�سني الربحية وتوزيع
املخاطر.
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تلتزم أرامكس بالدور االستراتيجي الذي تلعبه االستدامة في كافة عملياتها ،حيث تعمل على تقليص حجم االنبعاثات الغازية ،وتقليل حجم النفايات ،والحفاظ على الموارد.
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املطلوبات

ت�شكل ودائع العمالء والت�أمينات النقدية  %78.3من �إجمايل التزامات البنك
وت�شتمل ودائع العمالء على ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية والودائع لأجل
والت�أمينات النقدية اخلا�صة بالعمالء من الأفراد وال�شركات .وقد �أظهر �إجمايل
ودائع العمالء والت�أمينات النقدية زيادة بن�سبة  %5.5فارتفع من  1426مليون
دينار يف  31كانون �أول � 2010إىل  1504.3مليون دينار يف  31كانون �أول
.2011

ر�أ�س املال

وقد �شهد عام � 2011أو�ضاعا اقت�صادية ا�ستثنائية يف �ضوء ا�ستمرار الأزمة


املالية واالقت�صادية بالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع ال�سيا�سية يف البلدان املجاورة

وت�أثرياتها على خمتلف القطاعات والفعاليات االقت�صادية واملالية ،الأمر الذي

�أدى �إىل ا�ستمرار �إدارة الت�سهيالت يف تطبيق ال�سيا�سات االئتمانية املتوازنة
واعتماد املعايري القيا�سية املرنة يف منح االئتمان امل�ستندة �إىل جدوى امل�شاريع

املمولة وتقييم املخاطر التي حتيط بكل عملية متويل من حيث املناف�سة و�أ�سعار

الفوائد وتقلبات �أ�سعار ال�صرف ومدى ت�أثرها بالظروف ال�سائدة.
وقد مت توجيه جزء مهم من التمويل والإقرا�ض عام � 2011إىل القطاعات


االقت�صادية املنتجة وال�شركات الكبرية ذات الت�أثري يف االقت�صاد الوطني وخا�صة


يف قطاع الطاقة والتعدين والنقل وال�صناعات البال�ستيكية والكوابل واملطاحن

“Rƒكانون
دينار كما يف 31
 352مليون
øjô°ûJإىل حوايل
امللكية ،لي�صل �
جمموع حقوق
ارتفع
¿ƒfÉc
وقد كان QGPBG
¿É°ù«f
G
¿GôjõM
ÜBG
∫ƒ∏jCG
øjô°ûJ
¿ƒfÉc
واملتو�سطة ح�صة
•ÉÑ°Tال�صغرية
جلانب امل�شاريع
 QÉjCوالإعالم،
واالت�صاالت
منو
بن�سبة
2011
أول
�
كانون
31
يف
كما
دينار
مليون
330.7
مع
مقارنة
2011
ÊÉãdG
∫hC’G
ÊÉãdG
�أول ∫hC’G
جيدة من التمويل،حيث حققت ن�سب منو معقولة مع اال�ستمرار يف تطوير برامج
وتفوق هذه الن�سبة احلد
قدرها  .%6.4وبلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال%16.33
¥ƒ°ùdG ô°TDƒe
∂æÑdG، º¡°S
اخلا�صة بها ال�ستقطاب عمالء جدد ورفع ح�صتنا من الن�شاط امل�صريف
الت�سويق
الأدنى املقبول دولي ًا والبالغ  %8والن�سبة املحددة من البنك املركزي الأردين
يف هذا اجلانب خا�صة يف ظل التوجه لتوقيع اتفاقيات تعاون مع م�ؤ�س�سات دولية
البالغة .%12
ل�ضمان خماطر هذه القرو�ض يف كل من الأردن وفل�سطني.

�أن�شطة واجنازات �إدارات البنك يف عام 2011
وا�صلت كافة �إدارات ودوائر البنك خالل عام  2011جهودها لتحقيق �أهداف
البنك املو�ضوعة النوعية منها والكمية وكانت النتائج والإجنازات من�سجمة
معها ب�شكل عام.
و�أظهرت نتائج �أعمال البنك حتقيق منو جيد يف جماالت عمل البنك الرئي�سية
املتمثلة بقبول الودائع ومنح االئتمان وتقدمي اخلدمات واملنتجات املرتبطة بهذه
الأن�شطة .كما عملت دوائر اخلدمات امل�ساندة على تقدمي الدعم الفني والإداري
والرقابي الالزم ملختلف دوائر البنك لتمكينها من �أداء مهامها وفق �أف�ضل
املمار�سات ومعايري اجلودة العالية التي اعتمدها البنك لإدارة �أعماله وموا�صلة
التميز يف م�ستوى الأداء الكلي للبنك من حيث النتائج املالية واحل�صة ال�سوقية
و�سمعة البنك و�صورته �ضمن اجلهاز امل�صريف ولدى العمالء واجلمهور .وفيما
يلي نبذة عن �إجنازات دوائر البنك خالل عام :2011

الت�سهيالت االئتمانية

حافظت الت�سهيالت االئتمانية يف عام  2011على �أرقام جيدة يف �ضوء ا�ستمرار
تاثري الظروف اال�ستثنائية التي ت�سود املنطقة ،حيث بلغ ر�صيد الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة (بال�صايف)  1248.7مليون دينار كما يف .2011/12/31

ومن ناحية �أخرى �شهد عام  2011زيادة جيدة يف جماالت الت�سهيالت غري
املبا�شرة و�شكل ن�شاط �إ�صدار ومتويل االعتمادات اجلزء الأكرب من الزيادة
املتحققة يف هذا املجال .
�أما على �صعيد عمليات التمويل اخلا�صة فقد ا�ستمر البنك يف عقد اتفاقيات
متويل خا�صة لل�شركات الكربى لتمويل احتياجاتهم� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف
عدد من قرو�ض التجمع البنكي داخل اململكة.
ونتيجة ال�ستمرار الأو�ضاع االقت�صادية املحلية الراهنة فقد حر�ص البنك على
بناء املخ�ص�صات الالزمة ملواجهة بع�ض احل�سابات التي ظهرت عليها م�ؤ�شرات
عدم القدرة على ال�سداد مع اال�ستمرار يف بذل املزيد من الن�شاط واجلهود
ملعاجلة العديد من الديون الغري عاملة وفق �آلية تتوافق مع التوقعات النقدية
للعمالء وتعليمات اجلهات الرقابية.

الوحدة البنكية اخلا�صة

وا�صلت الوحدة البنكية اخلا�صة خالل عام  2011العمل على توفري �أف�ضل
املنتجات اال�ستثمارية ذات املردود اجليد وب�أقل املخاطر وذلك بالتعاون مع
العديد من امل�ؤ�س�سات املالية العاملية معتمدين على �أحدث الدرا�سات بهذا
ال�صدد مع مراعاة غايات و�أهداف العمالء اال�ستثمارية وتلبيتها باملنتجات
اال�ستثمارية املنا�سبة طبقا خل�صو�صية كل عميل .كما وا�ستكملت الدائرة تعديل
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�إجراءات العمل اخلا�صة بها وح�سب �أف�ضل املمار�سات املتبعة مبا يتوافق مع
�سيا�سة �إدارة املخاطر حلر�صها على توفري كافة �سبل الأمان واحلماية ملحافظ
عمالئها اال�ستثمارية من خماطر التقلبات ال�شديدة التي ت�شهدها الأ�سواق
املالية والتي تزيد من حجم املخاطر املرتبطة بعمليات اال�ستثمار.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه وخالل عام  ،2011مت الرتكيز ب�إدارة حمافظ العمالء
على ال�سندات ذات الت�صنيف االئتماين املرتفع ،وذلك للتقلب احلاد بالأ�سواق
املالية العاملية واملخاطر املرتتبة عليها ،وهو ما ظهر جليا مب�ؤ�شرات هذه الأ�سواق،
وخ�صو�صا الأوروبية التي �شهدت هبوطا حادا .وقد مت حتقيق عائد على حمافظ
العمالء املدارة بالدوالر الأمريكي بن�سبة  %7,5باملتو�سط .وللمقارنة ،فقد حقق
م�ؤ�شر ال�سندات ذات الت�صنيف االئتماين اال�ستثماري Investment Grade
�سوق ال�سندات ذات
2002-2006كم�ؤ�شر على �أداء
عائدا بن�سبة  %4,6وذلك
Bond Index
1992-1996
1997-2001
2007-2011
الت�صنيف اال�ستثماري.

اخلزينة واال�ستثمار

تقوم دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية ب�إدارة موجودات ومطلوبات
1,500

البنك بالدينار الأردين والعمالت الأجنبية �ضمن ال�سيا�سة اال�ستثمارية
املعتمدة ،كما تقوم ببناء حمفظة ا�ستثمارية تراعي التوازن بني التكلفة والعائد
1,000
واملخاطر.
1,250

وقد �شهد العام  2011ا�ستمرارا لتداعيات الأزمة املالية واالقت�صادية 750
العاملية،
فر�ص
وبالرغم من التقلبات التي �شهدتها الأ�سواق املالية العاملية وانخفا�ض500
اال�ستثمار املتاحة وزيادة حجم املخاطر املرتبطة بها� ،إال ان الدائرة متكنت
250على
من حتقيق معدالت �أداء جيدة بكافة �أن�شطتها اال�ستثمارية ،حمافظة بذلك
املركز املتميز واملوقع التناف�سي للبنك �ضمن ال�سوق امل�صريف الأردين0 .
1987-1991

1982-1986

1977-1981

فقد متكنت دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية خالل عام 2011
حمفظتي الأ�سهم وال�سندات املحلية والأجنبية للبنك بكفاءة عالية
من �إدارة
ájó≤ædG äÉæ«eCÉàdGh AÓª©dG ™FGOh §°Sƒàe
حمققة �أرباحا جيدة يف ظل الأو�ضاع غري الإيجابية .حيث مت الرتكيز على
ت�سهيالت التجزئة والأفراد
جودة املحافظ اال�ستثمارية للبنك من خالل انتقاء الأ�سهم وال�سندات ذات
بالرغم من حتديات الظروف االقت�صادية ال�سائدة والأزمة املالية العاملية وارتفاع
العائد اجليد ،املخاطر املقبولة وال�سيولة العالية .ومتكنت الدائرة من تخفيف
وترية املناف�سة بني البنوك ،فقد حققت منتجات التجزئة والأفراد منوا كبريا يف
أمثل
ل
ا
التوزيع
بف�ضل
التداول
أحجام
�
وانخفا�ض
أ�سهم
ل
ا
أ�سعار
�
يف
الرتاجع
أثار
�
هذه املحفظة بلغ  %29.4خالل العام  2011وذلك نتيجة لطرح منتجات متنوعة
2,500
للأ�سهم جغرافيا وقطاعيا  .ومت حتقيق منو جيد يف ن�سبة الأرباح املوزعة من
ومناف�سة تلبي رغبات قطاع الأفراد يف املجتمع.
2,000
ال�شركات التي ي�ساهم بها.
ومن خالل الدرا�سات التي تتم لواقع ال�سوق والبنوك املناف�سة  ،يتم ب�صورة
ويف جمال �إدارة املوجودات واملطلوبات ،حافظت الدائرة على م�ستوى �أداء جيد
1,500
م�ستمرة حتديث وتطوير منتجات التجزئة والأفراد للتميز عن البنوك املناف�سة
خالل عام  2011من خالل املتابعة الدقيقة لل�سيا�سة اال�ستثمارية وااللتزام
من خالل طرح الأفكار اجلديدة واملبتكرة ،حيث مت خالل العام �إطالق بطاقة
1,000
بتوجيهات الإدارة العليا وتعليمات جلنة املوجودات واملطلوبات .حيث عملت على
فيزا االئتمانية امل�شرتكة مع متاجر "كوزمو" والتي توفر مزايا �إ�ضافية وجمدية
تعزيز جودة املوجودات وتنوعها وحت�سني العائد عليها وكذلك تنويع م�صادر
امللكية
حلاملي البطاقة ،كذلك مت �إعادة اطالق بطاقة ما�سرتكارد امل�شرتكة مع
500
الأموال لتتالءم مع نوعية املوجودات .وا�ستطاعت الدائرة كذلك تخفي�ض
الأردنية مبيزات جديدة و�إ�ضافية .وعلى �صعيد الن�شاط الت�سويقي ،مت اطالق
االئتمان
عدد من احلمالت الت�سويقية التي ترافقت مع تفعيل دور فريق املبيعات امليداين
املخاطر املرتبطة باملوجودات واملطلوبات مثل خماطر ال�سوق وخماطر 0
1997-2001
2002-2006
2007-2011
1977-1981خالل االحتفاظ
�1982-1986سيولة مالئمة من
 1987-1991والإبقاء على ن�سب
هذا العام  1992-1996.وخماطر العمليات
إجنازات اجليدة خالل
حتقيق ن�سب النمو وال
مما �ساهم يف
ب�أدوات مالية ( �أ�سهم و�سندات) تت�صف ب�سرعة التحويل �إىل نقد وب�أقل خ�سارة
و�سوف يتم خالل الن�صف الأول من عام � 2012إعادة هيكلة دائرة ت�سهيالت
äGOƒLƒŸG
 ‹ÉªLEG §°Sƒàeممكنة.
التجزئة والأفراد و�إحلاق فروع البنك لتبعية الدائرة وتعزيز اجلهاز الوظيفي

وعلى الرغم من االنخفا�ض الكبري الذي �شهده �سوق الإ�صدارات الأولية
بالكفاءات واخلربات املنا�سبة� ،إ�ضافة لو�ضع �إجراءات عمل وجداول �صالحيات
لل�شركات امل�ساهمة العامة يف عام � 2011سواء من حيث العدد �أو القيمة� ،إال
جديدة ت�ضمن ال�سرعة والدقة يف �إجناز الأعمال .كما �سيتم �إدخال تعديالت
�أن البنك الأردين الكويتي جنح يف ا�ستقطاب عملية االكتتاب العام لأ�سهم
جوهرية على كافة منتجات التجزئة والأفراد من حيث الت�سعري وال�شروط
�شركة �إ�سمنت ال�شمالية والذي �سجل جناح ًا مميز ًا و�أعترب �أف�ضل عملية طرح
الأخرى لإعطائها مرونة �أكرب وميزة تناف�سية بهدف تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين
عام خالل ال�سنة ،حيث مت تغطية االكتتاب بخم�سة �أ�ضعاف .وحر�صت الدائرة
من هذه املنتجات وحتقيق مزيد من النمو مع املحافظة على ن�سب خماطر
على موا�صلة تقدمي خدماتها اال�ستثمارية واال�ست�شارية املختلفة لعمالء البنك
متدنية ومدرو�سة.
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اال�ستثمار ل�صناديق
واحلافظ الأمني و�أمانة
الدفع والت�سجيل
كخدمات وكالة
1997-2001
2002-2006
2007-2011
اال�ستثمار امل�شرتك املحلي مثل �صندوق الأوراق املالية الأردنية التابع لبنك
وا�صلت �إدارة الفروع خالل عام  2011اهتمامها باملحافظة على امل�ستوى الرفيع
‹ÉªLEالأفق التابع
G §°Sƒàeو�صندوق
الإ�سكان
‘É°üdÉHاخلدمة وح�سن
و�سرعة تقدمي
جودة ودقة
الرتكيزعلى
§°Sƒàeخالل
äGOƒLƒŸGلبنك املالájó≤ædG äÉæ«eCÉàdGh AÓª©dG ™FGOh §°Sƒàe .خلدمات البنك من
- Iô°TÉÑŸG
á«fÉªàF’G
äÓ«¡°ùàdG
التعامل مع عمالء البنك واجلمهور وجنحت يف ا�ستقطاب املزيد من العمالء من
وا�ستمرت دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية خالل عام 2011
خمتلف القطاعات االقت�صادية و�شرائح املجتمع وت�سويق منتجات وخدمات البنك.
بالعمل على توطيد و�إدامة عالقات العمل مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية املحلية
واخلارجية �إ�ضافة لفتح قنوات ات�صال مع جمموعة جديدة من البنوك املرا�سلة
350
كما �ساهمت يف تنفيذ خطة التفرع وحتديث الفروع املو�ضوعة لعام ، 2011
وخا�صة يف جانب التجارة اخلارجية واحلواالت امل�صرفية بهدف تزويد عمالء
300
حيث مت افتتاح فرع الرونق  /الدوار ال�سابع باال�ضافة �إىل افتتاح فرع �شارع مكة
البنك بخدمات ذات جودة عالية وتكلفة مناف�سة .
مبوقعة املتميز وفرع �صويلح اجلنوبي  /حي الإر�سال وحتديث ديكورات فرعي
250
الر�صيفة واجلبيهة.
200
�أنظمة املعلومات
1992-1996

�إدارة الفـروع

1987-1991

1982-1986

1977-1981

ولتوفري الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة والالزمة للفروع اجلديدة ومواجهة الزيادة يف
150

تكلل عام  2011ب�إجنازات عدة ،حيث مت حتديث البنية التحتية ل�شبكة �إت�صاالت
البنك الداخلية واخلارجية عن طريق �إ�ستخدام التجهيزات التقنية احلديثة
ورفع �سعة اخلطوط عرب م�سارات رديفة ت�ضمن �إت�صال فروع البنك الأردين
50
الكويتي داخل وخارج اململكة بالأنظمة املركزية يف الإدارة العامة ،ومبا يحقق
وعملت فروع البنك خالل العام على تقدمي خدمات �صرف ارباح جمموعة0من
�إ�ستمرارية العمل وتقدمي اخلدمة على مدار ال�ساعة .كما مت �إ�ستكمال كافة
رديات �شركات
خدمات االكتتاب و�صرف
1987-1991باال�ضافة لتوفري
 1992-1996ال�شركات امل�ساهمة
1977-1981
1982-1986
1997-2001
2002-2006
2007-2011
جوانب خطة �إ�ستمرارية العمل Business Continuity
ملوقع
التخزين
وبيئة
اخرى.
مركز معاجلة البيانات الأ�صيل والبديل.

حجم ن�شاط البنك  ،فقد مت خالل العام تدريب  71موظف ًا جديد ًا من خالل
100
الفرع الت�شبيهي و�إحلاقهم بالفروع ودوائر البنك.

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M §°Sƒàe

áæ°ù∏d íHôdG §°Sƒàe

الدائرة املالية
�أما من ناحية الأنظمة فقد مت حتديث نظام ال�صراف الآيل لإ�ضافة خدمات








جديدة بالإ�ضافة �إىل حتديث نظام خدمة العمالء  CRMونظام املعلومات
الإدارية  MISو�أنظمة امل�ساهمني والتواقيع .كما �أطلقت خدمة الربط الآيل
لكفاالت اجلمارك و�إ�صدار بطاقات كوزمو امل�شرتكة  COZMOوبطاقات
املا�سرتكارد الإئتمانية امل�شرتكة مع امللكية الأردنية بعد �أن قامت الدائرة بتوفري
املتطلبات الفنية الالزمة.

تقوم الدائرة املالية و�ضمن �إجراءات العمل املتبعة لديها بالرقابة املالية على
خمتلف �أن�شطة وعمليات البنك وذلك لتحقيق �أعلى درجات الكفاءة يف الإدارة
1,250
املالية و�ضمان جودة املعلومات والتقارير ال�صادرة من البنـك �إىل اجلهات
الرقابيـة وامل�ساهمني واجلهات ذات العالقة و�ضمان االلتزام مبواعيد �إ�صدار
1,000
هذه التقارير.

750
ب�صدور
لقد حمل العام  2011حتديا جديدا للدائرة ،حيث قامت والتزاما
املالية)
تعليمات التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 9الأدوات 500
ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية ،ب�إجراء عملية �إعادة
250
أعمال
ت�صنيف وقيا�س للموجودات املالية اعتبار من بداية العام وفقا لنموذج ال
الذي مت تطويره مبا يتفق مع متطلبات املعيار.
0

ومت حتديث العديد من الأنظمة مبا يتوافق مع متطلبات  ISO27001وحتديث
�أجهزة ال�صراف الآيل ونظام �إ�صدار البطاقات البال�ستيكية الذكية للتوافق مع
متطلبات فيزا وما�سرتكارد العاملية  PCI DSSلزيادة م�ستوى احلماية وال�سرية
عند �إ�ستخدامها .ذلك بالإ�ضافة �إىل تنفيذ العديد من امل�شاريع املتعلقة بالفروع
اخلارجية و�أهمها امليزانية ال�شهرية وحفظ الودائع Depositors Protection
 Schemeوالإف�صاحات املالية لفرع قرب�ص.
1987-1991
1997-2001
2002-2006
2007-2011
1977-1981وفقا للتعليمات
1982-1986اخلا�صة ببنك برقان
الدائرة ب�إ�صدار التقارير
 1992-1996هذا وا�ستمرت
نظام
إختيار
�
و
تقييم
على
برقان
بنك
مع
2011
العام
خالل
و�أخري ًا مت العمل
ال�صادرة عـن بنك الكويت املركزي ومن �ضمنها ا�ستمرار العمل باملعيار
�
أ
يبد
أن
�
واملتوقع
املجموعة،
بنوك
م�ستوى
على
إعتماده
�
ليتم
جديد
بنكي مركزي
‘É°üdÉH
Iô°TÉÑŸG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG §°Sƒàe
رقم ( 39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س) ،مما تطلب
املحا�سبي -الدويل
تطبيق املرحلة الأوىل منه يف البنك الأردين الكويتي خالل العام .2012
إيجـاد نوعني من ال�سجالت املالية للبنك بحيث تتوافق مع اختالف املعايري
�
املطبقة ح�سب اجلهة الرقابية.
1,500
1,250
1,000
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250
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العمل والنماذج
والتحديث على �آليات
 1987-1991عمليات التطوير
 - 1992-1996اال�ستمرار ب�إجراء
1997-2001التقديرية ح�سب
2002-2006لأخرى ب�إعداد املوازنة
بالتعاون مع دوائر البنك ا
قامت الدائرة
1977-1981
1982-1986
2007-2011
امل�ستخدمة لدى الدائرة وذلك كمح�صلة للم�شاركة يف م�شروع موائمة �إجراءات
الأهداف املو�ضوعة وترجمة ر�ؤية الإدارة لعام  2012ومبا ي�شكله مـن حتديات
áæ°ù∏dبنك برقان  Bright Destinyللو�صول �إىل تطبيق �إجراءات
íHôdGجمموعة
لبنوك
العمل
امل�صريف عامة
¥ƒ≤Mالقطاع
التحديات على
§°Sƒàe
ÚªgÉ°ùŸG
اقت�صادية ومالية ومـدى انعكا�س هذه§°Sƒàe
عمل تتفق مع �أف�ضل املمار�سات الدولية.
والبنك خا�صة� .إ�ضافة �إىل و�ضع اخلطوط العري�ضة خلطة البنك طويلة الأمد
(حتى عام  )2019والتي تعترب الأ�سا�س لتطبيق مقررات بازل .3
 -ا�ستمرار التن�سيق مع ال�شركة اال�ست�شارية (جمموعة  RSMالعاملية) والتي



التدقيق الداخلي



ت�سعى الدائرة من خالل تنفيذ الواجبات املناطة بها ومن خالل خطتها املبنية
على �أ�سا�س منوذج تقييم املخاطر � Risk Based Auditإىل حتقيق �أهدافها
املتمثلة يف �ضمان كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلي وتقدمي توكيد معقول
حول حتقيق �أهداف البنك الواردة �ضمن اال�سرتاتيجية املعتمدة ويف هذا االطار
قامت الدائرة بتنفيذ املهام التالية-:









تقوم ب�إعداد تقرير حول �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية للبنك وذلك تنفيذا
ملتطلبات البنك املركزي الكويتي والتي �أظهرت بان البنك يتمتع ب�أنظمة رقابية
1,000
داخلية قوية.
1,250

كونها
وقد ا�ستحوذت عمليات �ضبط اجلودة على جانب كبري من �أعمال الدائره750
ته ��دف لتقدمي توكيد مقبول �إىل جميع الأطراف ذات العالقه بخ�صو�ص �أن�شطة
التدقي ��ق ويف هذا الإطار ف�إن الدائرة متار�س جميع الأعمال التي ت�ضمن500
حتقيق
هذه الغاية وذلك من خالل:
250

 زيارة كافة مراكز العمل لدى البنك (دوائر وفروع) �سواءا داخل الأردن �أو0
خارجه وتزويد جلنة التدقيق واملخاطر بنتائج تلك الزيارات واقرتاح االجراءات
1997-2001
2002-2006
2007-2011
1977-1981ل�ضم ��ان حتقيق
�1982-1986ة التدقي ��ق الداخل ��ي
1987-1991ع ��ة امل�ستم ��رة لأن�شط �
 - 1992-1996املراقب ��ة واملراج
الت�صويبية.
الكفاءة.
والتعليمات
§°Sƒàeإر�شادات
 مراجعة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف �ضوء ال‘É°üdÉH - Iô°TÉÑŸG á«fÉªàF’G
äÓ«¡°ùàdG
� -ضم ��ان التوافق م ��ع املعايري الدولي ��ة و�أف�ض ��ل املمار�سات وميث ��اق �أخالقيات
ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املختلفة �إ�ضافه �إىل املعايري الدولية بهذا
العمل.
اخل�صو�ص واتخاذ الإجراءات الالزمة للو�صول بها �إىل �أف�ضل درجة من
�إمكانيات احلفاظ على �سالمة ومتانة �أو�ضاع البنك.
 �إج ��راء عملي ��ات تقيي ��م (دوري ��ة ومتوا�صلة) داخلي ��ة وخارجي ��ة للوقوف علىم�ست ��وى عمليات التدقيق وذلك م ��ن خالل املزج بني املراجعة الدورية periodic
 زيارة ال�شركات التابعة للبنك وذلك ا�ستنادا �إىل مناذج تقييم خماطر خا�صة1,500
او امل�ستمرة  ongoingوعلى النحو التايل:
بكل �شركة.
1,250
املراجعة امل�ستمرة
وتنفيذا للدور اال�ست�شاري املناط بدائرة التدقيق الداخلي �شاركت الدائرة يف
1,000
 مراقبة مدى االلتزام بالعمل من خالل مناذج ت�ضبط االلتزام مبختلفاللجان الدائمة وامل�ؤقته لدى البنك باال�ضافة �إىل امل�شاركة يف درا�سة وتطوير
مراحل العمل وعلى كافة امل�ستويات.
750
وفح�ص امل�شاريع والربامج.
 و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات املرتبطة بعملية التدقيق والتي ت�ضمن500تنفيذ
ووا�صلت الدائرة مراجعة العديد من جوانب عمل البنك وعملت على تزويد
وجه.
أكمل
�
على
املهام
الإدارة بالتقارير والك�شوفات املتعلقة بالأن�شطة الأكرث �أهمية ب�شكل دوري
250
واخ�ضاعها للمراجعة والتدقيق.
التنفيذية
 احل�ص ��ول على التغذية الراجع ��ة  Feed Backبالتوا�صل مع اجلهات 0 1992-1996للوقوف على �أية
1977-1981
انحرافات1982-1986.
1987-1991
1997-2001
2002-2006
2007-2011
التن�سيق مع كل من
على زيادة وتكثيف
 2011عملت الدائرة
وخالل عام
جمموعة  KIPCOوجمموعة بنك برقان بهدف تطوير الأعمال وقد �شملت هذه
املراجعة الدورية
ájó≤ædG äÉæ«eCÉàdGh AÓª©dG ™FGOh §°Sƒàe
العملية اجلوانب التالية-:
 -املراجعة ال�سنوية مليثاق التدقيق الداخلي ل�ضمان توافقة مع �أف�ضل املمار�سات
الدولية.
 امل�شاركة يف االجتماعات الدورية ملدراء التدقيق الداخلي يف جمموعة كيبكو. -تغطية جميع الأعمال لدى البنك وال�شركات التابعة .
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 العمل على و�ضع خطة تدقيق �سنوية للدائرة وبحيث يتم مراجعة وتقييماالهداف و�آليات العمل املتبعة.
 �إعداد تقارير دورية حول �أعمال الدائرة ومنجزاتها ورفعها �إىل جلنة التدقيقاملنبثقة عن جمل�س الإدارة.

جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال
دائرة �إدارة املخاطر

املخاطر الت�شغيلية

70
60

تابعت الدائ ��رة حتديد املخاطر الت�شغيلية الكامنة يف العمليات التي يقوم البنك
به ��ا من خالل التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات الرقابية وذلك بالتعاون مع
40
املراك ��ز التنظيمية املعني ��ة يف البنك ومن خالل ا�ستكمال تطبي ��ق النظام الآيل
لإدارة املخاطر الت�شغيلية  CAREعلى الدوائر والفروع اجلديدة ومراجعة القدمي
30
جديدة،
منها .وبحيث ا�ستمر تقييم  Risk Profileوذلك للتعرف على �أي خماطر
20
باال�ضاف ��ة �إىل الت�أكد من كفاءة عمل ال�ضوابط الرقابية للحد من هذه املخاطر،
10
وحتديث ال � Risk Profileأوال ب�أول ليعك�س الواقع الفعلي لبيئة العمل.
50

0

الدولية يف �إدارة
� 2002-2006أف�ضل املمار�سات
 2007-2011املخاطر على تطبيق
تعمل دائرة �إدارة
�1977-1981ر
1982-1986م�ؤ�ش ��رات الإنذار املبك �
الدائرة يف حتدي ��د ومراقبة
 1992-1996كم ��ا ا�ستم ��رت
1987-1991
1997-2001
املخاطر وما ي�صدر عن تو�صيات من جلنة بازل  ,وقد قامت دائرة املخاطر
 Indicatorعل ��ى م�ستوى البنك  ,وتابعت �إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخ�سائر
�ضمن جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ببذل اجلهود الد�ؤوبة للو�صول �إىل
áæ°ùdG íHQ §°Sƒàe
وحتدي ��د م�صدر تلك اخل�سائ ��ر وتبويبها وفقا لأنواع املخاط ��ر ,و�إعداد التقارير
الأهداف املحددة �ضمن ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر كجزء من ا�سرتاتيجية
�� ي تعك� ��س البيئة الرقابية ملختل ��ف املراكز التنظيمية ورفعها ل�ل��إدارة العليا
الت
البنك ,ومتثلت �إجنازاتها مبا يلي:
وجلنة جمل�س االدارة للتدقيق واملخاطر.
Key Risk

�إدارة ا�ستمرارية العمل و�أمن �أنظمة املعلومات:

قامت الدائرة مبتابعة تطبيق متطلبات معيار  ISO27001اخلا�ص ب�أمن وحماية
املعلومات ،وما ترتب على ذلك من مهام جديدة ،ويف هذا الإطار متت مراجعة
جميع ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بنظام �إدارة �أمن املعلومات  ISMSوالت�أكد
من تطبيقها� ،إ�ضافة للقيام بعملية تقييم للمخاطر لعدد من امل�شاريع قبل
الدخول بها.

كم ��ا يتم �إب ��داء الر�أي ح ��ول ال�سيا�سات و�إج ��راءات عمل البن ��ك املعرو�ضة على


الدائ ��رة وبيان املخاطر الواردة بها ومقدار كفاي ��ة ال�ضوابط املوجودة �أو الالزم
�إ�ضافتها.



املخاطر ال�سوقية



تق ��وم الدائرة ب�أدائها ملهامها ح�سب ما ورد يف ال�سيا�سات املختلفة مثل ال�سيا�سة


اال�ستثماري ��ة و�سيا�س ��ة �إدارة املوج ��ودات واملطلوب ��ات� ,سيا�س ��ة �إدارة خماط ��ر

ال�سيولة� ,سيا�سة �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة ,حيث يتم �إعداد التقارير الرقابية


كما متت متابعة تطبيق م�شروع حتديث وتطوير البنية التحتية لل�شبكات ،وكذلك
والتحليلي ��ة الدورية اليومية ،ال�شهرية وربع ال�سنوية – مبا فيها اف�صاحات
تنزيل و�إعـــــــداد برنامـــــــــج �إدارة املعلومـــــــــات والأحداث الأمنيــــــة Security
– ملراقبة خماطر ال�سوق وخماطر ا�سعار الفائدة وخماطر ال�سيولة يف البنك,
 Information and Event Managementوالذي يتيح متابعة وحتليل مركزي

¿É°ù«fم ��ا مع QGPBG
¿GôjõMم ��ا G
 ∫ƒ∏jCعلى ÜBG
أحداث G
øjô°ûJ
التقاريرøjô°ûJ
¿ƒfÉc
¿ƒfÉcطـــــــر �ضمـــــن
•ÉÑ°Tيف �إدارة املخا
الطرق املتقدم ��ة
قامتQÉjCالدائرة ،وتوا�ؤ
ك
“Rƒأنظمة
م�ستوى ال�شبكات و�
Events
الرقابية  Logsوال
جلميع
ÊÉãdG
∫hC’G
ÊÉãdG
∫hC’G
.Equity
تو�صيات بازل  ،2باالنتهــــاء من اعـــــــداد ال VAR ، FX VAR
الت�شغيل والتطبيقات وقواعد البيانات.
IFR7

∂æÑdG º¡°S

كما قامت الدائرة مبتابعة �إجناز م�شروع تطبيق متطلبات  PCI-DSSللتوافق مع
املعايري الأمنية للحفاظ على �سرية بيانات عمالء البنك اخلا�صة بالبطاقات،
وكذلك متابعة فحو�صات  External Vulnerability Scanعلى عناوين البنك
املن�شورة على االنرتنت .كما مت �إعداد التقارير الناجتة عن الفحو�صات على
موقع  NetBankerوالنظم البنكي الرئي�سي با�ستعمال برنامج متخ�ص�ص
لفح�ص املواقع الإلكرتونية .Web Application Vulnerability Assessment
كما تابعت الدائرة عملية ا�ستكمال جتهيز املواقع البديلة املختلفة و�أهمها املوقع
البديل لأنظمة املعلومات . Disaster Recovery Site
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ا�ستمرت الدائرة بالعمل الد�ؤوب على التوا�ؤم مع التو�صيات املختلفة للجنة
بازل �سواء ال�صادرة �سابق ًا او احلديثة  ,وقد �أعدت الدائرة درا�سة حول مدى
ت�أثري تطبيق مقررات بازل  IIIعلى البنك و ذلك ح�سب متطلبات البنك املركزي
االردين .وتوا�ؤم ًا مع الركن الثاين من مقررات بازل  IIقامت الدائرة بعملية
التقييم الداخلي ملدى كفاية را�س املال  ،ICAAPوكذلك �إعداد تقارير بنتائج
اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة � Stress Testingسوا ًء على بيانات البنك لفروع
فل�سطني ح�سب املتطلبات اجلديدة ل�سلطة النقد الفل�سطينية �أو ح�سب تعليمات

011

011

011
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البنك املركزي االردين والبنك املركزي الكويتي مبا ي�ضمن الت�أكد من متانة
الو�ضع املايل للبنك.
وتق ��وم الدائ ��رة باحت�ساب ن�سبة كفاية را� ��س املال  CARح�س ��ب متطلبات البنك
املرك ��زي الأردين و البن ��ك املرك ��زي الكويت ��ي .كم ��ا تع ��د الدائ ��رة العدي ��د من
التحلي�ل�ات املالية املختلفة ومنها �إعداد الدرا�س ��ات التحليلية املقارنة حول �أبرز
امل�ؤ�شرات الرئي�سية لأداء البنك مقارنة مع البنوك الأردنية ب�شكل �سنوي ون�صف
�سنوي.
وقد مت خالل العام مراجعة و تعديل العديد من ال�سيا�سات اخلا�صة لفروع
االردن و الفروع اخلارجية (فل�سطني) كال�سيا�سة اال�ستثمارية التي متت
مراجعتها وتعديلها لتتواءم مع معيار الإبالغ املايل رقم  IFR9 9ومع تعليمات
�سلطة النقد الفل�سطينية.

املخاطر االئتمانية

توا�ؤم ��ا مع توجهات البن ��ك اال�سرتاتيجية لزيادة ح�ص ��ة ت�سهيالت التجزئة من
�إجمايل حمفظة ت�سهي�ل�ات البنك ،قامت الدائرة وبالتعاون مع دائرة ت�سهيالت
الأف ��راد بالعم ��ل عل ��ى تطبيق نظ ��ام ت�صنيف ائتم ��اين لعمالء التجزئ ��ة Retail
 ،Scorecardsوهو حاليا يف مرحلة الت�شغيل املوازي مع النظام اليدوي امل�ستخدم
حالي ��ا .وتقوم الدائ ��رة و�ضمن نظام الإن ��ذار املبكر ،ب�إع ��داد التقارير الرقابية
والتحليلي ��ة عن عمالء االئتمان ،كما تقوم بدرا�سة املعامالت االئتمانية التي ترد
�إىل جلنة الإدارة للت�سهيالت وبيان الر�أي بخ�صو�ص �أية �أمور ائتمانية اخرى.

دائرة مراقبة االمتثال

توافقا مع التعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية وتنفيذا ل�سيا�سة االمتثال
املعتمدة من جمل�س �إدارة البنك .فقد وا�صلت الدائرة �أداء مهامها الهادفة �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 ،ومبا يحقق حماية البنك من خماطر عدم
االمتثال واملتمثلة مبخاطر العقوبات القانونية �أو الرقابية �أو اخل�سائر املادية
�أو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانني
والأنظمة وقواعد ال�سلوك واملمار�سات امل�صرفية واملهنية.
وبهذا اخل�صو�ص فقد ا�ستمرت الدائرة خالل عام  2011مبتابعة القوانني
والتعليمات والتعاميم ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والت�شريعية ودرا�ستها،
ورفع نتائج هذه الدرا�سة �إىل الإدارة العليا واللجان املعنية مبا ي�ساعد الإدارة
التنفيذية يف �إدارة خماطر عدم االمتثال.
كما تابعت تنفيذ الإجراءات التي تقت�ضيها �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل
الأموال ومتويل االرهاب املعتمدة واتخاذ الإجراءات ل�ضمان عدم دخول البنك
يف �أي عالقة مع �أ�شخا�ص قد يكونوا مدرجني �ضمن قوائم الأ�شخا�ص امل�شتبه
بهم وتخفي�ض خماطر التعر�ض لأية عمليات غ�سل �أموال ،ومبا ميكن البنك من
زيادة فعالية �إجراءاته يف جمال مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل االرهاب
متا�شيا مع �أف�ضل املمار�سات والإجراءات الدولية بهذا املجال.
وعملت الدائرة خالل العام على مراجعة ال�سيا�سات و�إجراءات العمل بدوائر
البنك التعديالت التي متت عليها ،ومراجعة املنتجات امل�صرفية اجلديدة وذلك
لتقييم ال�ضوابط الواردة فيها والتاكد من انها متوافقة مع القوانني والتعليمات
ال�سارية .كما وا�صلت �إ�صدار التعاميم والن�شرات بهدف زيادة الوعي امل�صريف
وتثقيف املوظفني يف املوا�ضيع املتعلقة باالمتثال والتن�سيق مع دائرة التدريب
لعقد عدد من الدورات والتي مت الرتكيز خاللها على تثقيف موظفي البنك حول
جوانب االمتثال واطالعهم على �آخر التطورات يف جمال مكافحة عمليات غ�سل
الأموال.
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ول�ضمان ح�سن تنفيذ التعليمات والقوانني ال�صادرة عن اجلهات الرقابية مبا
فيها االبالغ عن احلاالت التي تقت�ضيها التعليمات ،فقد حر�صت دائرة مراقبة
االمتثال على تن�سيق اجلهود و�إدامة العالقات اجليدة مع تلك اجلهات.

الدائرة القانونية

حققت الدائرة خالل العام  2011اجنازات طيبة يف جمال حماية م�صالح
البنك وم�ساهميه .وبف�ضل اجلهود احلثيثة وعمليات املتابعة فقد مت حت�صيل
حوايل  217الف دينار من الديون املعدومة وحت�صيل نحو  1.2مليون دينار
من الديون القائمة واملتخذ بحقها �إجراء ،وتوا�صل ب�شكل حثيث متابعة عمالء
الديون املعدومة املتخذ بحقهم �إجراءات  .وا�ستطاعت الدائرة متابعة و�إنهاء
عدد من الق�ضايا املقامة �ضد البنك بنجاح ول�صالح البنك.
كما وا�صلت مهامها يف جمال اال�ست�شارات والعقود والدرا�سات واملتابعة ملا
ي�ستجد من قوانني وت�شريعات.
ولزيادة الوعي القانوين لدى موظفي البنك فقد نظمت الدائرة عدة دورات
تتعلق باجلوانب القانونية وما ي�ستجد من قوانني تهم القطاع امل�صريف والعاملني
فيه ،ومن جهة �أخرى �شاركت الدائرة بتنظيم دورة م�صرفية للق�ضاة يف املعهد
الق�ضائي.

امل�س�ؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع

وا�صل البنك خالل العام  2011القيام بدوره الفعال يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية من خالل امل�ساهمة يف العديد من الفعاليات واملبادرات وامل�شاريع
ذات ال�صلة بتطوير املجتمع املحلي وحماية البيئة والإقت�صاد الوطني والريا�ضة
والثقافة والتعليم.
فقد قام البنك خالل العام 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 والأقل حظا .ووا�صل البنك تقدمي الدعم املادي ال�سنوي والرعاية
لإحدى بيوت قرى الأطفال  .SOSوقدم معونات مادية ملركز احل�سني لل�سرطان
يف عدة جماالت.
وا�ستمر البنك بتقدمي الدعم لعدد من الطلبة املتفوقني من خالل حتمل تكاليف
درا�ستهم يف اجلامعات الأردنية ،كما جدد التزامه بدعم برنامج التعليم
اجلامعي الذي تديره م�ؤ�س�سة دار الأمان مل�ستقبل الأيتام.
ويويل البنك اهتماما خا�صا بامل�شاريع واملبادرات الهادفة �إىل ت�أهيل ال�شباب
الأردين وتنمية مهاراتهم لي�صبحوا �أع�ضاء فاعلني يف املجتمع ،حيث ي�ساهم
يف �شركة "�إجناز" وله ممثل يف جمل�س الأمناء وجلنة التمويل واال�ستثمار يف
ال�شركة.
ومت وللعام الرابع على التوايل تنظيم برنامج تدريبي خا�ص بالطالب امل�شاركني
يف م�شروع تطوير وت�أهيل ال�شباب الذي ترعاه م�ؤ�س�سة ( لوياك الأردن ) والذي
يهدف �إىل ت�أهيل ال�شباب من اجلن�سني لغايات متكينهم ومنحهم فر�صا �أف�ضل
يف �سوق العمل .ووا�صل البنك توفري فر�ص التدريب العملي والنظري على
الأعمال امل�صرفية لطالب اجلامعات واملعاهد وكليات املجتمع.
وبهدف تعزيز القدرة التناف�سية للإقت�صاد الوطني وحت�سني البيئة اال�ستثمارية
قام البنك يف عام  2011بدعم تنظيم وامل�شاركة يف م�ؤمتر يورومني – الأردن،
وم�ؤمتر العقبة االقت�صادي الثاين.
ويف حقل الريا�ضة وال�شباب فقد قام البنك برعاية م�سابقات ريا�ضية لعدد من
الأندية واملدار�س �إ�ضافة �إىل دعم وت�شجيع الن�شاط الريا�ضي ملوظفي البنك.
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ويف جمال دعم الأدب والثقافة والفنون ،ا�ستمر البنك بتقدمي الدعم للكتاب
والأدباء الأردنيني من خالل رعاية الإ�صدارات اجلديدة �أو �شراء امل�ؤلفات .كما
يتيح البنك مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين فر�صة الإ�ستخدام املجاين مل�سرح البنك
لإقامة فعالياتها و�أن�شطتها.
من ناحية اخرى فقد وا�صل البنك دعمه للجهود الهادفة لرفع الوعي البيئي
واملحافظة على البيئة ،وا�ست�ضاف على م�سرح البنك حفل يوم البيئة العاملي
الذي نظمته جمعية حماية البيئة الأردنية.

�ش�ؤون املوظفني والتدريب

وا�صلت دائرة املوارد الب�شرية جهودها لتنفيذ توجهات و�سيا�سات الإدارة العليا
لتعزيز قدرات ومهارات موظفي البنك من خالل التدريب العملي والت�أهيل
الإداري والفني ومبا ي�شمل كافة فئات املوظفني ومن خمتلف امل�ستويات.
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ومت خالل عام  2011عقد العديد من الدورات التدريبية الداخلية وامل�شاركة
بدورات متخ�ص�صة من خالل م�ؤ�س�سات ومراكز تدريب حملية وخارجية ،يف
موا�ضيع خمتلفة ،م�صرفية و�إدارية ومالية ومعلوماتية واللغة الإجنليزية .ومت
الرتكيز على برامج العناية بالعمالء والت�سويق امل�صريف وتنمية وتطوير ال�سلوك
الذاتي وبرنامج �إدارة املخاطر والتدقيق ومكافحة غ�سل الأموال .و�شارك جميع
املوظفني اجلدد يف برنامج التدريب العملي والنظري من خالل الفرع الت�شبيهي
الذي يوفر بيئة تدريب حتاكي واقع العمل بالفروع.
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�أهم امل�ؤ�شرات والن�سب املالية لعامي  2011و 2010
(ب�آالف الدنانري )
2011

2010

�أهم بنود الدخل
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

94٫832

95٫250

�إجمايل الدخل

109٫046

112٫734

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

55٫662

73٫867

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

39٫930

51٫942

ح�صة ال�سهم من �صايف الربح  /فل�س

0٫399

0٫519

�أهم بنود املركز املايل
جمموع املوجودات

2273٫650

2083٫966

الت�سهيالت االئتمانية بال�صايف

1248٫700

1170٫473

ودائع العمالء والت�أمينات النقدية

1504٫301

1425٫963

حقوق امللكية  -م�ساهمي البنك

346٫643

324٫557

بنود خارج املركز املايل

367٫458

407٫777

�أهم الن�سب املالية

2011

الن�سبة املعيارية

العائد على معدل املوجودات

%2٫55

≥ %1

العائد على معدل حقوق امللكية

%16٫29

≥ %15

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

%16٫33

≥ %12

ن�سبة الرفع املايل

%15٫48

≥ %6

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

%30٫35

≤ %60

امل�صاريف الإدارية والعمومية � /إجمايل الإيرادات

%20٫11

≤ %25

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

%9٫69

≤ %10

ن�سبة تغطية الديون غري العاملة

%44٫75

≥ %40
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�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
ال�سيد "حممد يا�سر" م�صباح حممود الأ�سمر
املديـــر العــام

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

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

ال�سيد وليم جميل عواد دبابنه

م�ساعد املدير العام  /اخلزينة واال�ستثمار

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

ال�سيد �إ�سماعيل �أحمد حممد �أبو عادي

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

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

ال�سيد هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي

م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة والأفراد

ال�سيد كمال �أنطون مو�سى حزبون

م�ساعد املدير العام � /أنظمة املعلومات

ال�سيد �سهيل حممد عبد الفتاح الرتكي
مدير تنفيذي  /دائرة العالقات العامة

ال�سيد ماجد �سعدو حممد مقبل

ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت
مدير تنفيذي  /الدائرة القانونية

الدكتور مكرم �أمني ماجد القطب

مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال

مدير تنفيذي  /دائرة ت�سهيالت ال�شركات

ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

ال�سيد حممد جميل عزم حمد

مدير تنفيذي  /دائرة ت�سهيالت ال�شركات

مدير تنفيذي  /دائرة �إدارة املخاطر

ال�سيد غ�سان عبداهلل �أحمد القا�سم

ال�سيد �إبراهيم فريد �آدم بي�شه

مدير تنفيذي � /إدارة الفروع

مدير تنفيذي  /دائرة اخلزينة واال�ستثمار

ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

مدير تنفيذي  /الإدارة االقليمية لفروع فل�سطني
*بالإ�ضافة �إىل ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمه مدير تنفيذي  /دائرة التدقيق الداخلي الذي يتبع للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق ولرئي�س جمل�س الإدارة.
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خطة العمل لعام 2012

�إن�سجاما مع جمريات الو�ضع الراهن حمليا و�إقليميا وعامليا والتوقعات با�ستمرار الظروف غري امل�شجعة من
النواحي االقت�صادية وال�سيا�سية خالل الفرتة القادمة ،ف�إن خطة عمل البنك لعام � 2012سوف ترتكز على ما
يلي:
1 .1موا�صل ��ة االلت ��زام بدعم كاف ��ة القطاع ��ات االقت�صادية املنتج ��ة ذات الأثر على االقت�ص ��اد الوطني وم�ساعدته ��ا على ال�صمود
ومواجهة التحديات دون �إخالل مبعايري و�شروط التعامل امل�صريف ال�سليم.
 2 .2املبا�ش ��رة بتنفيذ خطة �إعادة هيكل ��ة �إدارة قطاع منتجات وخدمات التجزئة والأف ��راد وامل�ؤ�س�سات متو�سطة احلجم وال�صغرية
 SME’sبه ��دف حتقي ��ق النم ��و امل�أمول يف هذا القطاع وزيادة ح�صت ��ه يف حمفظة البنك االئتمانية ويف ح�ص ��ة البنك من ال�سوق
امل�صريف.
3 .3مراجع ��ة خريط ��ة انت�شار ف ��روع البنك لتعزيز التواج ��د يف املناطق التجاري ��ة وال�سكانية ذات اجلدوى مب ��ا يف ذلك التواجد يف
فل�سطني من خالل �إن�شاء فرع �أو �أكرث.
4 .4الرتكيز على حتقيق النمو يف الربحية مع املحافظة على جودة وتنوع الأ�صول و�سالمة اال�ستثمارات.
5 .5تطوي ��ر برامج تدريب وت�أهيل املوظفني احلاليني وامل�ستجدين وا�ستقطاب ذوي امل�ؤهالت واخلربات العالية للمحافظة على متيز
البنك يف م�ستويات الأداء واالجناز وتقدمي اخلدمات.
6 .6العم ��ل عل ��ى تعزيز دور البنك يف جم ��ال امل�س�ؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع املحلي وزي ��ادة م�ساهمة البنك يف تدريب ورعاية
ال�شباب من طلبة املدار�س واملعاهد واجلامعات.
7 .7املبا�ش ��رة بتنفي ��ذ املرحلة الأوىل من م�شروع ا�ستبدال النظام البنكي الآيل احلايل بنظام متطور جديد �سيتم تطبيقه �أي�ضا لدى
بن ��ك برقان والبنوك التابعة للمجموعة ،وهو ما �سيوف ��ر للبنك قدرات تكنولوجية �أف�ضل وي�ساعد يف تقدمي املزيد من اخلدمات
امل�صرفية االلكرتونية احلديثة ،ويحقق التكامل مع بنوك املجموعة.
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
والقوائم املالية املوحدة و الإي�ضاحات

43

قائمة املركز املايل املوحد
كما يف  31كانون االول  2011و 2010

دينار

قائمـــة (�أ)
املوجــــــودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
ممتلكات ومعدات بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية :
حقوق م�ساهمي البنك :
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
الإحتياطي القانوين
الإحتياطي الإختياري
�إحتياطي خماطر م�صرفية عامة
�صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بعد ال�ضريبة
�صايف احتياطي تقييم موجودات مالية بعد ال�ضريبة
الأرباح املدورة
جمموع حقوق م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

�إي�ضاح

2011

2010

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
22
16

260.847.765
245.370.852
3.562.725
1.248.699.799
125.026.796
21.662.983
317.571.528
11.917.354
1.097.052
2.463.524
35.429.305
2.273.649.683

266.572.328
175.076.659
7.060.470
1.170.473.395
2.374.283
365.158.639
43.973.171
11.684.826
1.139.980
2.165.623
38.286.231
2.083.965.605

17
18
19
20
21
22
22
23

351.606.536
1.417.161.647
87.139.037
7.738.691
12.819.866
705.388
44.460.432
1.921.631.597

255.434.435
1.304.914.523
121.048.110
1.354.139
7.361.434
16.525.266
1.318.251
45.280.567
1.753.236.725

24
� /25أ
 /25ب
 /25ج
26
26
27

100.000.000
52.702.046
93.857.585
10.553.734
503.075
89.026.687
346.643.127
5.374.959
352.018.086
2.273.649.683

100.000.000
47.116.495
82.686.483
10.580.322
6.465.730
77.707.620
324.556.650
6.172.230
330.728.880
2.083.965.605

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )53جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.
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قائمة الدخل املوحد

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2011و 2010
دينار

قائمـــة (ب)
�إي�ضاح

2011
119.773.651
34.032.382
85.741.269
9.090.351
94.831.620
2.630.828
750.323
2.262.323
1.487.764
7.083.479
109.046.337

37

18.393.942
2.676.273
10.382.840
20.816.569
1.154.645
53.424.269
55.622.068
15.925.362
39.696.706

الفوائد الدائنة

29

ينزل  :الفوائد املدينة

30

�صايف �إيرادات الفوائد
31

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

32

(خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة

33

�أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

34

امل�سرتد من تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
امل�سرتد من خ�سائر تدين موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

13

�أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

35

توزيعات �أرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
36

�إيرادات �أخرى
�إجمايل الدخل
نفقات املوظفني

 14و 15

�إ�ستهالكات و�إطفاءات
م�صاريف �أخرى

38

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

7

خم�ص�صات متنوعة

21

�إجمايل امل�صروفات
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
22

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

2010
121.365.373
35.155.663
86.209.710
9.039.608
95.249.318
2.540.195
()30.973
3.286.434
2.941.936
8.746.632
112.733.542
19.225.150
2.916.427
10.733.039
4.169.612
1.821.847
38.866.075
73.867.467
21.653.584
52.213.883

يعود �إىل :
م�ساهمي البنك

39.930.150
()233.444

حقوق غري امل�سيطرين

51.941.593
272.290

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

39
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قائمة الدخل ال�شامل الآخر املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2011و 2010

قائمـــة (ج)

دينار

2011
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

39.696.706

2010
52.213.883

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

-

1.018.945

()257.552

-

39.439.154

53.232.828

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

39.803.990

52.984.253

حقوق غري امل�سيطرين

()364.836

248.575

39.439.154

53.232.828

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )53جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.
48

ا لـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011

49

قائمة التغيريات يف حقوق امللكية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2011و 2010

قائمـــة (د)

دينار
حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

ر�أ�س املال املكتتب عــالوة
�إي�ضاح به واملدفـــــــــــوع الإ�صـــــــــــدار

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
القانونــــــــــي

الإختيــــــــاري

خماطـــــــــــــر
م�صرفيـة عامـة

�صايف التغيـــر
املرتاكم فــي
القيمة العادلة
بعد ال�ضريبة

�صايف �إحتياطي
تقييم موجودات
مالية بعد
ال�ضريبة

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

الأربــاح
املــدورة

حقــــــــــوق
غري
امل�سيطرين

جممـــــــــــوع
حقــوق
امللكيـــة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون
الأول 2011
الر�صيد املعلن يف بداية ال�سنة

100.000.000

-

47.116.495

-

-

-

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�صايف التغري يف القيمة العادلة
ملوجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل ال�شامل
الآخر بعد ال�ضريبة

100.000.000
-

-

47.116.495
-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم ()9

53

الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة

الأرباح املوزعة

27

املحول �إىل االحتياطيات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

10.580.322 82.686.483
-

6.465.730

-

77.707.620

324.556.650

6.172.230

330.728.880

()6.465.730

629.235

8.118.982

2.282.487

()32.479

2.250.008

-

629.235
-

85.826.602
39.930.150

332.978.888 6.139.751 326.839.137
39.696.706 )233.444( 39.930.150

-

-

()126.160

-

-

-

()126.160

-

10.580.322 82.686.483
-

()131.392

()257.552

()126.160

39.930.150

39.803.990

()364.836

39.439.154

-

-

5.585.551

)26.588( 11.171.102

-

-

()20.000.000
()16.730.065

()399.956( )20.000.000
-

()20.399.956
-

100.000.000

-

52.702.046

10.553.734 93.857.585

-

503.075

89.026.687

346.643.127

352.018.086 5.374.959

حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
البيــــــــــــــــــــــــــــــان

ر�أ�س املال املكتتب عــالوة
�إي�ضاح به واملدفـــــــــــوع الإ�صـــــــــــدار

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
القانونــــــــــي

الإختيــــــــاري

خماطـــــــــــــر
م�صرفيـة عامـة

�صايف التغيـــر
املرتاكم فــي
القيمة العادلة
بعد ال�ضريبة

�صايف �إحتياطي
تقييم موجودات
مالية بعد
ال�ضريبة

الأربــاح
املــدورة

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

حقــــــــــوق
غري
امل�سيطرين

جممـــــــــــوع
حقــوق امللكيـــة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون
الأول 2010
5.000.000 100.000.000

الر�صيد يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

-

-

9.497.731 67.967.447 39.756.977
-

-

-

5.423.070

-

58.927.172

292.746.024 6.173.627 286.572.397

-

-

51.941.593

52.213.883

51.941.593

�صايف التغري يف القيمة العادلة
ملوجودات مالية متوفرة للبيع بعد
ال�ضريبة

-

-

-

-

-

3.984.596

-

-

3.984.596

272.290
()23.715

3.960.881

امل�سرتد من تدين موجودات مالية
متوفرة للبيع حمول لقائمة الدخل

-

-

-

-

-

()2.941.936

-

-

()2.941.936

-

()2.941.936

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

-

-

-

-

-

1.042.660

-

51.941.593

52.984.253

248.575

53.232.828

-

()5.000.000

-

-

-

-

-

()15.249.972( )249.972( )15.000.000( )10.000.000

-

-

7.359.518

-

-

()23.161.145

100.000.000

-

10.580.322 82.686.483 47.116.495

6.465.730

-

77.707.620

الأرباح املوزعة
املحول �إىل االحتياطيات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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1.082.591 14.719.036

-

-

-

330.728.880 6.172.230 324.556.650

 من �أ�صل الأرباح املدورة مبلغ  2.463.524دينار كما يف  31كانون الأول ( 2011مقابل  2.165.623دينار كما يف  31كانون الأول  )2010مقيد الت�صرف به لقاءموجودات �ضريبية م�ؤجلة �إ�ستناد ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين .
ً
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  6.100.954دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2011ال ميكن الت�صرف به وفقا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقاء �أثر تطبيق املعيارالدويل للتقارير املالية رقم ( ،)9والذي ميثل فروقات �إعادة التقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بال�صايف بعد ما حتقق منه فع ًال من
خالل عمليات البيع.
 يحظر الت�صرف باحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة اال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين . يحظر الت�صرف ب�إحتياطي تقييم املوجودات املالية الدائن وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين .تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )53جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2011و 2010

قائمـــة (هـ)

دينار

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

اي�ضاح

40

2011

2010

55.622.068

73.867.467

2.676.273
20.816.569
()3.766.309
1.092.642
62.003
()2.633
()7.513
409.198
()750.323
()235.013
75.916.962

2.916.427
4.169.612
()2.458.752
1.761.847
60.000
()45.167
()15.105
()1.420.147
()2.941.936
()1.556.831
74.337.415

3.462.295
()99.042.973
2.374.283
()126.266.359
12.471.435
143.555.720
112.247.124
()33.909.073
()7.411.500
7.480.952

()6.996.073
()85.494.158
()644.058
()9.197.805
21.114.227
60.342.051
7.079.915
()87.555.003
()101.350.904

83.397.914
()745.885
()31.503
()19.625.001
62.995.525

()27.013.489
()400.789
()86.589
()15.519.373
()43.020.240

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

53.768.023
()5.167.141
()2.234.512
()449.059
45.917.311

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

()273.687
()13.750.012
()14.604.466
()28.628.165
1.556.831
()24.174.263
230.216.207
206.041.944

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )53جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.
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البنك الأردين الكويتي
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 -1معلومات عامة

 ان البنك االردين الكويتي �شركة م�ساهمة عامة حمدودة �أردنية ت�أ�س�ست حتت رقم ( )108بتاريخ  25ت�شرين االول  1976مبوجب قانون ال�شركات الأردين رقم ()13ل�سنة  1964ومركزه الرئي�سي يف مدينة عمان يف منطقة العبديل � ،شارع �أمية بن عبد �شم�س هاتف � +962 )6( 5629400ص.ب 9776 .عمان  1191 -اململكة الأردنية
الها�شمية .
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة والبالغ عددها ثالثة وخم�سون فرعا وخارجها وعددها ثالثة وال�شركاتالتابعة له وعددها �شركتني.
 ان البنك االردين الكويتي هو �شركة م�ساهمة عامة حمدودة مدرجة ا�سهمه يف �سوق عمان املايل . مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته رقم ( )2012/1املنعقدة بتاريخ  16كانون الثاين  2012وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامةللم�ساهمني .
� -2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية

�أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة

 مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة وفق ًا لتعليمات البنك املركزي االردين فيما عدا الرتتيبات معه فيما يتعلقباحت�ساب خم�ص�ص التدين لعدد من عمالء الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة و�إحت�ساب الفوائد املعلقة  ،يف حني مت �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة وفق ًا للمعايري
ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلواملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة  .كما تظهر بالقيمة
العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
 ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك. �إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2010ب�إ�ستثناء �أثر تطبيق ما يلي:�أ -املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ )9االدوات املالية” ال�صادر بت�شرين الثاين  2009واملعدل بت�شرين الأول  ،2010حيث قام البنك وال�شركات التابعة له
بالتطبيق املبكر للمرحلة الأوىل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واملتعلق بقيا�س وتبويب املوجودات املالية يف �إعداد القوائم املالية املوحدة كما يف �أول
كانون الثاين  2011وفق ًا ملتطلبات البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية ووفقا لالحكام االنتقالية للمعيار  ،وعليه مل يتم تعديل �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة،
والتغي املُرتاكم يف القيمة العادلة واملطلوبات
حيث ي�سمح املعيار بذلك و�إمنا مت �إعادة ت�صنيف اال�ستثمارات وتعديل الأر�صدة االفتتاحية لبنود الأرباح املُدورة
رّ
ال�ضريبية امل�ؤجلة وحقوق غري امل�سيطرين كما يف �أول كانون الثاين .2011
ب -احت�ساب خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وتعليق الفوائد عليها وفق ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين فيما عدا الرتتيبات معه لعدد من عمالء
الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما هو مبني يف الإي�ضاح رقم (� )7أدناه .
ان تفا�صيل اثر اتباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9مبينة يف االي�ضاح رقم ( )53حول 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 والفوائد املعلقة  ،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  2011ال�شركات التابعة التالية :
ا�سم ال�شركة
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

را�س املال املدفوع
دينـــــــــــار
8.000.000
10.000.000

ن�سبة ملكية البنك
%
50/18
100

طبيعة عمل ال�شركة

مكان عملها

تاريخ التملك

و�ساطة مالية
ت�أجري متويلي

عمان
عمان

2002
2011

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

معلومات القطاعات

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

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

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

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

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

موجودات مالية للمتاجرة (ال�سيا�سة املطبقة قبل الأول من كانون الثاين )2011

 متثل املوجودات املالية للمتاجرة ا�ستثمارات يف ا�سهم و�سندات �شركات متداولة يف ا�سواق ن�شطة ،وان الهدف من االحتفاظ هو توليد االرباح من تقلبات اال�سعارال�سوقية ق�صرية االجل او هام�ش ارباح اجتار.
 يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء على قائمة الدخل عند ال�شراء) ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املاليةاملوحدة بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة
عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية.
 -يتم ت�سجيل االرباح املوزعة �أو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحد .

موجودات مالية متوفرة للبيع (ال�سيا�سة املطبقة قبل الأول من كانون الثاين )2011

 هي املوجودات املالية التي ال تتجه نية البنك بت�صنيفها كا�ستثمارات مالية للمتاجرة او االحتفاظ بها لتاريخ اال�ستحقاق . يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمةالعادلة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها �أو ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف
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قائمة الدخل املوحد مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف الدخل ال�شامل  /حقوق امللكية والتي تخ�ص هذه املوجودات .ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها
�سابقا يف قائمة الدخل املوحد اذا ما تبني مبو�ضوعية ان الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لت�سجيل خ�سائر التدين  ،حيث يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين
الدوات الدين من خالل قائمة الدخل املوحد ،يف حني يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف �أ�سهم ال�شركات من خالل الدخل ال�شامل .
 يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات الدين (التي حتمل فوائد) �ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخلاملوحد  .يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل  /حقوق امللكية.
 يتم ت�سجيل الفوائد املكت�سبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل املوحد ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�سجل التدين يف قيمة هذه املوجوداتيف قائمة الدخل املوحد عند حدوثه.
 -تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد .

موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق (ال�سيا�سة املطبقة قبل الأول من كانون الثاين )2011

 ان املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة او حمددة و تتوفر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخاال�ستحقاق.
 يتـم ت�سجيل املوجودات املالية عند ال�شراء بالكلفة (القيمة العادلة) م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء ،وتطف�أ العالوة  /اخل�صم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية،قيد ًا على �أو حل�ساب الفائدة ،وينزل �أية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي �إىل عدم امكانية ا�سرتداد اال�صل او جزء منه ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها
يف قائمة الدخل.

القيمة العادلة

ان �أ�سعار الإغالق (�شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية املوحدة يف ا�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها ا�سعار �سوقية.
يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أداة مايل م�شابهة لها. مناذج ت�سعري اخليارات. يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة االمد والتي ال ي�ستحق عليها فوائد مبوجب خ�صم التدفقات النقدية ومبوجب �سعر الفائدة الفعالة ،ويتم �إطفاءاخل�صم /العالوة �ضمن ايرادات الفوائد املقبو�ضة /املدفوعة يف قائمة الدخل املوحد.
تهدف طرق التقييم �إىل 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 لتحديد فيما اذا كانت هنالك م�ؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها افرادي ًا
او على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف�أة:ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعرالفائدة الفعلي اال�صلي.
 تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة (ال�سيا�سة املطبقة قبل االول من كانون الثاين  :)2011ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالتوالقيمة العادلة.
يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية لأدوات الدين يف قائمة الدخل ولأدوات
حقوق امللكية يف قائمة الدخل ال�شامل الآخر.

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

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

ممتلكات ومعدات

 تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها  ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) عندما تكون جاهزةللإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية املئوية التالية:
٪
مباين
معدات و�أجهزة و�أثاث
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 املوحد.
 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 املوحد 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 احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة بواقع �شهر عن كل �سنة خدمة مطروح ًا منه م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي . يتم ت�سجيل التعوي�ضات املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها  .ويتم قيد خم�ص�ص لاللتزامات املرتتبةعلى البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحد .

�ضريبة الدخل

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

ر�أ�س املال

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

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

ح�سابات مداره ل�صالح العمالء

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

التقــا�ص

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

حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�صاريف

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

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية

يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).
امل�شتقات املالية وحما�سبة التحوط
م�شتقات مالية للتحوط
الغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي :
 التحوط للقيمة العادلةهو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة
للموجودات �أو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحد .
يف حال انطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة
ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س الفرتة.
 التحوط للتدفقات النقديةهو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الداة التحوط �ضمن الدخل ال�شامل الآخر و�ضمن حقوق امللكية ويتم حتويله
لقائمة الدخل املوحد يف الفرتة التي ي�ؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل املوحد .
 التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبيةيف حال انطباق �شروط التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية ،يتم قيا�س القيمة العادلة الداة التحوط ل�صايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون العالقة فعالة
يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �ضمن الدخل ال�شامل الآخر و�ضمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن قائمة الدخل املوحد ،
ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحد عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
 التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد يفنف�س الفرتة.

م�شتقات مالية للمتاجرة

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

عقود �إعادة ال�شراء �أو البيع

 ي�ستمر االعرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن ب�إعادة �شرائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك ال�ستمرار �سيطرة البنك على تلكاملوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ت�ؤول للبنك حال حدوثها ،وي�ستمر تقييمها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة هذا ويف حال وجود حق امل�شرتي بالت�صرف بهذه
املوجودات (بيع �أو اعادة رهن) فيجب اعادة ت�صنيفها �ضمن املوجودات املالية املرهونة .تدرج املبالغ امل�ستلمة لقاء هذه املوجودات �ضمن املطلوبات يف بند الأموال
املقرت�ضة ،ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر �إعادة ال�شراء كم�صروف فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 �أما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن ب�إعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة  ،وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلكاملوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ال ت�ؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �ضمن بند الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية الأخرى
�أو �ضمن بند الت�سهيالت الإئتمانية ح�سب احلال  ،ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�شراء و�سعر �إعادة البيع ك�إيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة

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

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

العمالت االجنبية

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

النقد وما يف حكمه

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

تقوم االدارة من خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية باتباع اجتهادات وفر�ضيات لها اثر جوهري يف االعرتاف بالأر�صدة امل�سجلة يف القوائم املالية املوحدة ومن اهمها
الفر�ضيات التالية:
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل امل�ست�شار القانوين للبنك والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطراملحتمـل 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 و�إحت�ساب الفوائد املعلقة .
 يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين عقاريني معتمدين لغايات احت�ساب التدين ،ويعاد النظر يفذلك التدين ب�شكل دوري.
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالةالعامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم قيد خ�سارة التدين يف قائمة الدخل املوحد .
 تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اية تدين يف قيمتها ويتم قيد هذا التدين يف قائمة الدخل املوحد . خم�ص�ص �ضريبة الدخل  :يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفق ًا لالنظمة والقوانني واملعايري الدولية للتقارير املالية ويتم احت�سابواثبات خم�ص�ص ال�ضريبة الالزم .
 م�ستويات القيمة العادلة :يتطلب املعيار حتديد والإف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجبه مقايي�س القيمة العادلة كاملة وف�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 .
 - 4نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
نقد يف اخلزينة
�أر�صدة لدى بنوك مركزية :
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
متطلبات االحتياطي النقدي
املجموع

دينار

2011
27٫498٫872

2010
24٫250٫303

25٫397٫632
135٫641٫087
72٫310٫174
260٫847٫765

28٫580٫542
145٫414٫684
68٫326٫799
266٫572٫328

 ب�إ�ستثناء االر�صدة مقيدة ال�سحب ملتطلبات االحتياطي النقدي  ،ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2011و . 2010 ال يوجد �أر�صدة ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر .� - 5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
بنـــــــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــــــــــــات
بنـــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســــــــــــــــات
م�صرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة
م�صرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــــــــــــة
2010
2010
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2011
2011
39٫711٫383 180٫044٫434
159٫968
ح�سابات جارية وحتت الطلب
459٫914
121٫597٫730 40٫740٫304 13٫607٫578 20٫581٫200
ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
�شهادات ايداع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
3٫545٫000
161٫309٫113 224٫329٫738 13٫767٫546 21٫041٫114
املجموع

دينار
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
2010
2011
39٫871٫351 180٫504٫348
135٫205٫308 61٫321٫504
3٫545٫000
175٫076٫659 245٫370٫852

 بلغت االر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال يتقا�ضى البنك عليها فوائد  17.310.454دينار كما يف  31كانون االول  2011مقابـــل  11٫607٫881دينــاركمـا فـــي  31كانـون االول . 2010
 -بلغت االر�صدة مقيدة ال�سحب مبلغ  1.322.285دينار كما يف  31كانون االول  2011مقابل  1.286.835دينار كما يف  31كانون الأول . 2010

� - 6إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ايداعات
�شهادات ايداع
املجموع

بنـــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــــــــات
م�صرفيـــــــــــــــة حمليــــــــــــــــــــــة
2010
2011
-

بنـــــــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــــــــــــات
م�صرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة
2010
2011
679٫470
17٫725
6٫381٫000
3٫545٫000
7٫060٫470
3٫562٫725

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2011
17٫725
3٫545٫000
3٫562٫725

2010
679٫470
6٫381٫000
7٫060٫470

 بلغت االيداعات مقيدة ال�سحب مبلغ  17.725دينار كما يف  31كانون االول  2011و 31كانون الأول . 2010 - 7ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف

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

دينار

2011

2010

5٫275٫628
35٫178٫756
4٫436٫052
162٫746٫831

3٫503٫688
27٫402٫384
3٫774٫668
169٫714٫175

177٫115٫684
768٫436٫504

84٫033٫298
764٫622٫027

14٫020٫648
30٫347٫322
116٫371٫940
1٫313٫929٫365

11٫867٫097
24٫389٫954
127٫231٫591
1٫216٫538٫882
42٫883٫221
3٫182٫266
1٫170٫473٫395

ينزل  :خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
56.622.862
فوائد معلقة
8٫606٫704
�صايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
1٫248٫699٫799
* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا البالغة  2.615.969دينار كما يف  31كانـــون االول  2011مقابــل  1٫988٫965دينار كما يف  31كانون االول . 2010
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة  135.150.616دينار �أي ما ن�سبته ( )٪10/3مـــن اجمالـــي الت�سهيــالت الإئتمانيـــة املبا�شرة كما يف  31كانون االول 2011مقابل  42٫678٫100دينار �أي ما ن�سبته ( )٪ 3/5من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون االول . 2010
 بلغــت الت�سهيــالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  126.543.912دينار �أي ما ن�سبتــه ( )٪9/7من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرةبعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانـــــون االول  2011مقابـــل  39.495.834دينار �أي ما ن�سبتــه ( )٪3/3من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل
الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول . 2010
 بلغــت الت�سهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها  7.058.824دينار �أي ما ن�سبته ( )٪-/5مـن �إجمالـي الت�سهيــالت الإئتمانيـــة املبا�شــــرة كمــا يف 31كانون الأول  2011مقابل  8.824.541دينار �أي ما ن�سبته (/7ــ  )٪كما فــي  31كانون الأول . 2010
 تت�ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة ت�سهيالت ممنوحـة لثالثة عمـالء بلــغ ر�صيدها  64.870.566دينـــار بعــد طـــرح الفوائــد والعموالت املعلقة كما يف  31كانونالأول  ،2011و�ضماناتها املقبولة حوايل  20مليون دينار مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين وقد بلغ ر�صيد خم�ص�ص التدين مقابل هذه الت�سهيالت  20مليون دينار
كما يف  31كانون الأول  2011وذلك وفق ًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق ب�إحت�سـاب خم�صـ�ص التدين له�ؤالء العمالء على ان يتم توزيع باقي املخ�ص�ص
تدريجي ًا علــى مراحل اعتبار ًا من العام  2012على اال يزيد عن  10مليون دينار للثالثة عمالء مع مراعاة انه فــي حال متلـك ودي لل�ضمانــات  ،فانه �سوف يتم �إعداد
خم�ص�ص التدين على كامل قيمـة ا�صل الديــن املتبقـــي على مراحـــل علــى اال تقـــل قيمــة املخ�صــ�ص عن  20مليون دينار يف نهاية العام . 2011
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خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة:
2011

االفراد

دينار
القرو�ض
العقارية

الر�صيد يف بداية ال�سنة
567٫983 646٫704
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
1.081.618 1٫414٫899
الوفر يف خم�ص�ص الت�سهيالت
199٫779 316٫250
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون امل�شطوبة) 267٫562 119٫677
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
1.182.260 1٫625٫676
2010

االفراد

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

517٫569
479٫806
175٫397
175٫274
646٫704

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

40٫824٫262
22.007.912
٣٫٣١٢٫١٧٠
6٫561٫448
52.958.556

844٫272
474٫828
334٫489
128٫241
856٫370

-

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
القرو�ض
الكـــربى ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
العقارية
811٫573
32٫133٫519 5٫483٫682
559٫500
14٫694٫272
486٫437
469٫341
6٫003٫529 5٫402٫136
57٫460
844٫272
40٫824٫262
567٫983

االجمايل

42٫883٫221
24.979.257
4.162.688
7٫076٫928
56.622.862
االجمايل
38٫946٫343
16٫220٫015
12٫050٫403
232٫734
42٫883٫221

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  4.160.059دينار كما يف  31كانون الأول  2011مقابل 12.038.891دينار كما يف  31كانون الأول . 2010

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
2011
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
2010
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينار
االفراد

القرو�ض
العقارية

20٫800
30٫210
21٫076
2٫675
27٫259

222٫192
29٫102
28٫765
154٫776
67٫753

االفراد

القرو�ض
العقارية

24٫410
34٫608
20٫453
17٫765
20٫800

693٫714
428٫329
898٫419
1٫432
222٫192

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

2٫788٫711
7٫687٫506
4٫512
2٫118٫742
8٫352٫963

150٫563
201٫940
130٫987
62٫787
158٫729

-

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
الكـــربى ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
145٫774
1٫740٫590
82٫140
2٫201٫911
52٫713
1٫144٫793
24٫638
8٫997
150٫563
2٫788٫711

االجمايل

3٫182٫266
7٫948٫758
185٫340
2٫338٫980
8٫606٫704
االجمايل
2٫604٫488
2٫746٫988
2٫116٫378
52٫832
3٫182٫266

 - 8موجودات مالية للمتاجرة

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�أ�سهم �شركات مدرجة يف اال�سواق املالية
* مت �إعادة ت�صنيفها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منذ �أول كانون الثاين . 2011
*

2011
-

2010
2٫374٫283

 - 9موجودات مالية متوفرة للبيع

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات
�أ�سهم �شركات
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات
�سندات مالية اخرى
�أ�سهم �شركات
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
جمموع املوجودات املالية املتوفرة للبيع *
حتليل ال�سندات و االذونات :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري

دينار

2011

2010

-

253٫366٫412
35٫100٫261
17٫779٫052
306٫245٫725

-

15٫320٫000
15٫791٫400
7٫200٫000
20٫601٫514
58٫912٫914
365٫158٫639

-

288٫014٫019
38٫764٫054
326٫778٫073

* مت �أعادة ت�صنيفها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منذ �أول كانون الثاين . 2011
 هناك موجودات مالية متوفرة للبيع تظهر بالكلفة املطف�أه حيث يتعذر عمليا قيا�س القيمة العادلة لها ب�شكل يعتمد عليـــه تبلغ قيمتها  58٫912٫914دينار كما يف  31كانوناالول . 2010
 - 10موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�سندات وا�سناد قر�ض �شركات
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية :
اذونات خزينة حكومية
�سندات وا�سناد قر�ض �شركات
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
جمموع موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق *
حتليل ال�سندات واالذونات :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري

* مت �إعادة ت�صنيفها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منذ �أول كانون الثاين . 2011
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دينار

2011

2010

-

12٫095٫728
12٫095٫728

-

30٫877٫224
1٫000٫219
31٫877٫443
43٫973٫171

-

34٫574٫666
9٫398٫505
43٫973٫171
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 - 11موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�سندات مالية مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�سندات مالية غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
املجموع
حتليل ال�سندات املالية :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري

2011
27٫985٫325
19٫888٫440
41٫491٫560
35٫661٫471
125٫026٫796
44٫464٫289
32٫688٫742
77٫153٫031

2010
-

 - 12موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2011
�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
6٫188٫928
�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
15٫474٫055
املجموع
21٫662٫983
 مل يكن هنالك �أي حتويل لأرباح �أو خ�سائر مرتاكمة يف حقوق امللكية تتعلق مبوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر . -بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�ستثمارات �أعاله مبلغ  1.487.764دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول . 2011

2010
-

 - 13موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

دينار

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

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

2011

2010

57٫606٫222
57٫606٫222

-

256٫400٫082
3٫565٫224
259٫965٫306
317٫571٫528

-

310٫503٫151
7٫068٫377
317٫571٫528

-

 فيما يلي ملخ�ص احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص التدين يف قيمة املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة :الر�صيد بداية ال�سنة
املخ�ص�ص امل�ستدرك خالل ال�سنة
امل�سرتد خالل ال�سنة *
الر�صيد نهاية ال�سنة

* مت �إ�سرتداده نتيجة حت�سن القيمة العادلة لتلك املوجودات املالية .

دينار

2011
750٫323
()750٫323
-

2010
-

 - 14ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

�أ -ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
مبانـــــــــــــي

ارا�ضــــــــــي

معـــــــــــدات
واجهـــــــــــزة
واثـــــــــــــاث

و�سائــط
نقـــل

�أجهـــــــــــــزة
احلا�سب الآيل

حت�سينات
مباين

املجمـــــــــوع

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2011
الكلفـــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2٫690٫811
2٫690٫811

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

العـــــــــــــــــــــــام 2010
الكلفـــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
دفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات
�صايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة
ن�سبة اال�ستهالك ٪

3٫862٫581
3٫793
3٫866٫374

7٫180٫951
668٫907
56٫625
7٫793٫233

562٫915
109٫581
99٫741
572٫755

8٫809٫222
303٫477
2٫295
9٫110٫404

7٫719٫765
1٫077٫636
8٫797٫401

30٫826٫245
2٫163٫394
158٫661
32٫830٫978

2٫690٫811
2٫690٫811

1٫359٫244
115٫379
1٫474٫623
2٫391٫751
2٫391٫751

4٫912٫246
592٫662
56٫599
5٫448٫309
2٫344٫924
862٫061
3٫206٫985

318٫639
74٫108
95٫025
297٫722
275٫033
275٫033

7٫202٫983
615٫691
2٫281
7٫816٫393
1٫294٫011
1٫294٫011

5٫919٫390
819٫248
6٫738٫638
2٫058٫763
2٫058٫763

19٫712٫502
2٫217٫088
153٫905
21٫775٫685
11٫055٫293
862٫061
11٫917٫354

ارا�ضــــــــــي

مبانـــــــــــــي

معـــــــــــدات
واجهـــــــــــزة
واثـــــــــــــاث

و�سائــط
نقـــل

�أجهـــــــــــــزة
احلا�سب الآيل

حت�سينات
مباين

املجمـــــــــوع

6٫864٫253 3٫860٫688 2٫317٫542
340٫241
1٫893
373٫269
23٫543
7٫180٫951 3٫862٫581 2٫690٫811

1٫243٫938
115٫306
1٫359٫244
2٫503٫337 2٫690٫811
2٫503٫337 2٫690٫811
-

3

562٫263
93٫100
92٫448
562٫915

29٫453٫936 7٫247٫970 8٫601٫220
1٫873٫501
471٫795
593٫203
501٫192
385٫201
30٫826٫245 7٫719٫765 8٫809٫222

4٫346٫740
583٫728
18٫222
4٫912٫246
2٫268٫705
571٫083
2٫839٫788

352٫265
58٫821
92٫447
318٫639
244٫276
244٫276

6٫917٫471
675٫601
390٫089
7٫202٫983
1٫606٫239
1٫606٫239

5٫018٫249
901٫141
5٫919٫390
1٫800٫375
1٫800٫375

15 - 9

15

20

20

17٫878٫663
2٫334٫597
500٫758
19٫712٫502
11٫113٫743
571٫083
11٫684٫826

ب  -تت�ضمن املمتلكات واملعدات مبلغ  13.391.178دينار كما يف  31كانون الأول ( 2011مقابل  10.945.412دينار يف  31كانون الأول  )2010وذلك قيمة ممتلكات
ومعدات م�ستهلكة بالكامل .
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 - 15موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف

دينار

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

اخـــــــــرى

املجمــــــــــوع

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2011
الر�صيد بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ٪

العــــــــــــــــــام 2010
الر�صيد بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ٪

1.139.980
416.257
459.185
1.097.052
20

-

1.139.980
416.257
459.185
1.097.052

�أنظمة حا�سوب وبرامج

اخـــــــــرى

املجمـــــــوع

1.272.751
409.059
541.830
1.139.980
20

40.000
40.000
100

1.272.751
449.059
581.830
1.139.980

 - 16موجودات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
2010
9.609.177
841.884
6.936.372
52.426
179.456
17.492.751
3.174.165
38.286.231

2011
فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض
9.611.876
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
1.017.375
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة بال�صايف *
7.164.921
موجودات� /أرباح م�شتقات مالية غري متحققة (�إي�ضاح )41
615.153
مدينون **
43.057
�شيكات مقا�صة
13.464.835
�أخرى **
3.512.088
املجموع
35.429.305
* مبوجب قانون البنوك الأردين  ،يتوجب بيع املباين والأرا�ضي التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة على العمالء خالل �سنتني من تاريخ �إ�ستمالكها  ،وللبنك
املركزي يف حاالت �إ�ستثنائية �أن ميدد هذه املدة ل�سنتني متتاليتني كحد �أق�صى .
** تت�ضمن بنود املدينون واملوجودات االخرى ار�صدة تخ�ص ال�شركات التابعـــة مببلغ  240.699دينار كمــــا يف  31كانون الأول  2011مقـــابل  333.083دينـــار كمـــا يف
 31كانون الأول . 2010
فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة :
دينار
الر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد نهاية ال�سنة

2011
6٫936٫372
234٫945
6٫396
7٫164٫921

2010
648.651
6.287.721
6.936.372

تت�ضمن املوجودات التي �آالت ملكيتها للبنك عقارات مت �إ�ستمالكها من قبل البنك خالل الربع الثالث من العام  2010بقيمة  5.811.420دينار لقاء ت�سديد للت�سهيالت
املمنوحة لأحد عمالء البنك مل تكن مرهونة ل�صالح البنك .

 - 17ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
2010

2011
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل

*

�شهادات ايداع بخ�صم

*

املجموع

املجموع

داخل اململكة

خارج اململكة

املجموع

داخل اململكة

خارج اململكة

20.368.271
20.368.271

166.568.318
164.669.947
331.238.265

186.936.589
164.669.947
351.606.536

64٫332٫673

234٫320٫208 169٫987٫535

-

19٫020٫930

19٫020٫930

2٫093٫297

-

2٫093٫297

66٫425٫970

255٫434٫435 189٫008٫465

* تبلغ الودائع و�شهادات االيداع التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر  164.669.947دينار كما يف  31كانون الأول  2011مقابل  21.114.227دينار كما يف
 31كانون الأول . 2010
 - 18ودائع عمالء

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2011
�أفراد
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
املجموع

209٫473٫246
98٫616٫429
491٫974٫302
5٫471٫288
805٫535٫265

ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الكبـــــــــــــرى

ال�صغرية واملتو�سطة

احلكــــــــومة
والقطاع العام

املجمـوع

111٫640٫597
1.343.131
53.562.849
166.546.577

150.897.131
2.213.570
222.259.768
375.370.469

14.481.735
201.374
55.026.227
69.709.336

486.492.709
102.374.504
822.823.146
5.471.288
1.417.161.647

2010
ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الكبـــــــــــــرى

ال�صغرية واملتو�سطة

احلكــــــــومة
والقطاع العام

املجمـوع

ح�سابات جارية وحتت الطلب

195.411.887

45.336.039

123.874.339

17.035.299

381.657.564

ودائع التوفري

86.542.296

1.373.105

1.806.540

210.990

89.932.931

ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار

490.850.238

56.004.799

216.102.234

66.097.771

829.055.042

�شهادات ايداع

4.268.986

-

-

-

102.713.943

341.783.113

83.344.060

�أفراد

777.073.407

املجموع

4.268.986
1.304.914.523

 بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام داخل اململكة  69٫709٫336دينار �أي ما ن�سبته ( )٪4/9من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول 83٫344٫060( 2011دينار �أي ما ن�سبته ( )٪6/4كما يف  31كانون االول . )2010
 بلغـت الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  436٫099٫056دينار �أي ما ن�سبته ( )٪30/7من �إجمايل الودائع كما فــي  31كانـــون الأول  328٫110٫816( 2011دينـار �أيما ن�سبتـه ( )٪ 25/1كما يف  31كانون الأول . )2010
 بلغــت الودائــع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)  4٫371٫588دينار �أي ما ن�سبته ( )٪-/3من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  17٫133٫661( 2011دينـار �أي مـان�سبتـه ( ) ٪ 1/3كما يف  31كانون الأول . )2010
 -بلغت الودائع اجلامدة  25٫109٫735دينار كما يف  31كانون الأول  14٫946٫902( 2011دينار كما يف  31كانون الأول . )2010

64

ا لـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

65

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011

 - 19ت�أمينــات نقديـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2011
41.197.507
41.261.509
2.671.451
2.008.570
87.139.037

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

2010
64.519.544
55.996.255
469.951
62.360
121.048.110

� - 20أموال مقرت�ضة
ميثل هذا البند مبالغ مقرت�ضة مت ا�ستخدامها لتمويل قرو�ض �سكنية مبعدل فائدة � ٪9إ�ستحقت خالل الربع الثالث من العام .2011
 -فيما يلي بيان للأموال املقرت�ضة كما يف  31كانون الأول :2010

دينار

2010
ال�شركة الأردنية العادة متويل الرهــن العقــاري
املجموع

املبلـــــــــــــــــغ

ال�ضمانــــــات

�سعر فائدة االقرتا�ض ٪

1.354.139

جتيري �سندات عقارية

4/6

1.354.139

 - 21خم�ص�صات متنوعة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
الر�صيــد بدايــة ال�سنة

املكـــون خالل ال�سنة

امل�ستخدم خالل ال�سنة

الر�صيد نهاية ال�سنة

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

7٫076٫273
285٫161
7٫361٫434
الر�صيــد بدايــة ال�سنة

1.092.642
62.003
1.154.645
املكـــون خالل ال�سنة

745.885
31.503
777.388
امل�ستخدم خالل ال�سنة

7.423.030
315.661
7.738.691
الر�صيد نهاية ال�سنة

العــــــــــــــــــــــــام 2010
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

5٫715٫215

1.761.847

400.789

7.076.273

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

311٫750

60.000

86.589

285.161

6٫026٫965

1.821.847

487.378

7.361.434

املجمـــوع

� - 22ضريبة الدخل

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

دينار

2011
16٫525٫266
15.919.601
()16٫383٫412
()3٫241٫589
12.819.866

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

2010
16٫734٫589
15٫310٫050
()13٫685٫605
()1٫833٫768
16٫525٫266

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

2011
15.919.601
()530٫854
232٫953
303٫662
15.925.362

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة لل�سنة
اطفاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة لل�سنة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة لل�سنة
املجموع

2010
15٫310٫050
()543٫529
6٫887٫063
21٫653٫584

 مت تقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي ودفع ال�ضريبة امل�ستحقة لفروع البنك يف اململكة واخلارج حتى نهايـة العــام  2010ومت �إجـراء ت�سويـــة نهائية حتى نهاية العام 2010وت�سديد الدفعة الن�صف �سنوية لفروع البنك يف الأردن  ،ولعــام  2007لفروع البنك يف فل�سطني  .مت �إجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهايـة
العام لل�شركة التابعــة ال�شركـة املتحـدة للإ�ستثمـارات املالية ومت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي للعام  2010ودفـع ال�ضرائب املعلنــة ولـــم ي�صـدر بها قرار نهائي بعد  ،هذا
وقد مت ت�سديد الدفعـة الن�صـف �سنوية  ،وبــر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي للبنك وال�شركات التابعة ف�إنه لن يرتتب على البنك وفروعه و�شركاته التابعة اية التزامات
تفـوق املخ�ص�صات املقيدة كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة .
ب  -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2011

املبالــــــــغ
الر�صيـد بدايـة املبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ الر�صيـد فـــي
ال�سنــــــــــــة املحــــــــــرر امل�ضــــــــــاف نهايـــة ال�سنـــة
�أ  -موجودات �ضريبية م�ؤجلة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خ�سارة تدين عقارات
خم�ص�ص الت�سهيالت
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك
املجموع

6٫871٫264
62٫321
285٫161
7٫218٫746

ب -مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
احتياطي تقييم موجودات مالية  /التغري املرتاكم يف القيمة العادلة *
�أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
املجموع

1٫559٫487
1٫559٫487

7٫166٫918 1٫040٫661 745٫007
62٫321
833٫558 833٫558
315٫661
62٫003 31٫503
8٫378٫458 1٫936٫222 776٫510

2011
ال�ضريبـــــــــة
امل�ؤجلـــــــــــة

2010
ال�ضريبـــــــــة
امل�ؤجلـــــــــــة

2٫061٫379 2٫150٫076
18٫696
18٫696
200٫054
85٫548
94٫698
2٫165٫623 2٫463٫524

*

1٫339٫087
220٫400
1٫002٫321 1٫002٫321
2٫341٫408 1٫002٫321 220٫400

401٫726
303٫662
705٫388

1٫318٫251
1٫318٫251

* تظهر املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة الناجتة عن �أرباح تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر �ضمن احتياطي تقييم موجودات
مالية يف حقوق امللكية.
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ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011

ان احلركة على ح�ساب املوجودات  /املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة كما يلي :

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( - )9اي�ضاح ()53
الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة
امل�ضاف
امل�ستبعد
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينار
موجـــــــــــــودات

2٫165٫623
2٫165٫623
530٫854
232٫953
2٫463٫524

2011

مطلــــــــــــوبات

1٫318٫251
()850٫405
467٫846
303٫662
66٫120
705٫388

موجـــــــــــــودات
8٫509٫157
8٫509٫157
543٫529
6٫887٫063
2٫165٫623

2010

مطلــــــــــــوبات
1٫499٫471
1٫499٫471
203٫766
384٫986
1٫318٫251

ج  -ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي :
الربح املحا�سبي  -قائمة (ب)
ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
م�صروفات غري مقبولة �ضريبيا
الربح ال�ضريبي
ن�سبة �ضريبة الدخل :
فروع البنك يف االردن
فروع البنك يف فل�سطني
فروع البنك يف قرب�ص
ال�شركات التابعة

دينار

2011
55.622.068
6٫017٫939
7٫448٫043
57٫052٫172
%30
%15
%10
%24

2010
73٫867٫467
9٫940٫877
4٫152٫447
68٫079٫037

%30
%15
%10
%24

 - 23مطلوبات �أخرى

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010
7٫150٫425
2٫751٫873
463٫668
1٫511٫624
15٫482٫757
2٫386٫663
5٫747٫689
99٫829
318,628
142,330
2٫304
11٫734
9٫211٫043
45٫280٫567

2011
فوائد بر�سم الدفع
5٫845٫567
ذمم دائنة (�أ)
1٫815٫325
م�صاريف م�ستحقة غري مدفوعة
542٫492
امانات م�ؤقتة  -عمالء
1٫902٫966
امانات م�ؤقتة (ب)
17٫241٫817
امانات م�ساهمني (ج)
2٫300٫376
وم�صدقة
�شيكات مقبولة
5٫414٫175
تامينات �صناديق حديدية
125٫419
امانات اكتتابات (د)
337٫571
ايداعات م�ؤ�س�سني لتكوين را�س مال �شركات
318٫284
مطلوبات/خ�سائر م�شتقات مالية غري متحققة  -اي�ضاح ()41
123٫714
معامالت يف الطريق
140٫922
مطلوبات اخرى (�أ)
8٫351٫804
املجموع
44٫460٫432
(�أ) تت�ضمن املطلوبات االخرى والذمم الدائنة �أر�صدة تعــود لل�شركات التابعـــة مببلغ  1.333.444دينار كمــا يف  31كانون االول  1.579.784( 2011دينار كمـــا يف
 31كانون االول . )2010
(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 .

 -24ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ ر�أ�سمال البنك املدفوع  100مليون دينار موزعا على  100مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد كما يف  31كانون الأول  2011و. 2010
 -25االحتياطيات

ان تفا�صيل االحتياطيات كما يف  31كانون االول  2011و 2010هي كما يلي :

�أ  -الإحتياطي القانوين

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

ب  -الإحتياطي الإختياري

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

ج  -احتياطي خماطر م�صرفية عامة

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

دينار
2010
9٫129٫749
1٫412٫032
38٫541
10٫580٫322

2011
9.141.743
1٫245٫961
74٫030
92٫000
10.553.734

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

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

 31كانون االول 2011
52٫772٫992
10.553.734

دينار
 31كانون االول 2010
47٫116٫495
10٫580٫322

طبيعــــــــــــــة التقييــــــــــــــــــــــد
مقيد الت�صرف به وفقا لقانون ال�شركات االردين ولقانون البنوك .
مقيده مبوجب تعليمات البنك املركزي االردين .

� -26صايف �إحتياطي تقييم موجودات مالية � /صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بعد ال�ضريبة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�أ� -صايف احتياطي تقييم موجودات مالية بعد ال�ضريبة:

دينار

2011
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
املجموع
ا�سهـــــــــم
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( - )9اي�ضاح ()53
الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة
�أرباح غري متحققة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *
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629٫235
629٫235
94٫240
()220٫400
503٫075

629٫235
629٫235
94٫240
()220٫400
503٫075

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011
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ب� -صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بعد ال�ضريبة:

دينار
2010
موجـــودات ماليـــة متوفــــرة للبيـــــــع
املجموع
�سنـــــــــدات
ا�سهـــــــــم
5٫423٫070
2٫267٫898
3٫155٫172
()769٫916
()786٫506
16٫590
181٫220
85٫188
96٫032
()2٫228٫464
()993٫841
()1٫234٫623
3٫859٫820
1٫380٫375
2٫479٫445
**

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أرباح (خ�سائر) غري متحققة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
املحول لقائمة الدخل املوحد
ما مت قيده يف قائمة الدخل مقابل التدين يف القيمة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

*

4٫512٫616

1٫953٫114

6٫465٫730

* يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة  /التغري املرتاكم بال�صايف بعد طرح املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة  401.726دينار كما يف  31كانون الأول 2011
مقابل  1.318.251دينار كما يف  31كانون الأول .2010
** مت �أعادة ت�صنيفها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منذ �أول كانون الثاين . 2011
 -27االرباح املدورة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (� - )9إي�ضاح ()53
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
(املحول) �إىل الإحتياطيات
�أرباح موزعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينار

2011
77٫707٫620
8٫118٫982
39.930.150
()16.730.065
()20٫000٫000
89.026.687

2010
58٫927٫172
51٫941٫593
()23٫161٫145
()10٫000٫000
77٫707٫620

 يت�ضمن هذا البند مبلغ  2.463.524دينار كما يف  31كانون الأول  2011مقيد الت�صرف به مبوجب طلب البنك املركزي االردين لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة مقابل 2.165.623دينار كما يف  31كانون الأول . 2010
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  6.100.954دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2011ال ميكن الت�صرف به وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقــاء �أثــر تطبيـــق املعيارالدويل للتقارير املالية رقم (� )9إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال من خالل عمليات البيع  ،والذي ميثل فروقات �إعادة التقييم للموجودات املالية .
 بلغت الأرباح املوزعة على امل�ساهمني عن �أرباح العام  2010ال�سابق  ٪20من ر�أ�س املال �أي ما يعادل  20مليون دينار مقابل � ٪15أي ما يعادل  15مليون دينار لل�سنةال�سابقة .
� -28أرباح مقرتح توزيعها

وافقت الهيئة العامة للم�ساهمني باجتماعها الذي انعقد بتاريخ  2012/3/27على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %20من ر�أ�س املال �أي ما يعادل 20
مليون دينار .وكان البنك قد وزع نف�س هذه الن�سبة واملبلغ يف العام ال�سابق .

 - 29الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

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

دينار

2011

2010

1٫495
1٫954٫703
853٫157
10٫688٫343

3٫321
2٫627٫266
754٫933
12٫824٫946

11٫212٫256
53٫914٫609

9٫631٫939
53٫378٫294

1٫001٫365
2٫829٫566
9٫036٫824
1٫419٫512
4٫189٫056
16٫931٫010
4٫218٫444
1٫523٫311
119٫773٫651

1٫268٫585
3٫069٫090
9٫712٫348
3٫440٫361
2٫800٫216
18٫509٫376
2٫399٫141
945٫557
121٫365٫373

* مت �إعادة ت�صنيفها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منذ �أول كانون الثاين . 2011
 - 30الفوائـــد 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 توفري
�شهادات �إيداع
�أموال مقرت�ضة
ر�سوم �ضمان الودائع
�أخــــرى
املجموع

70
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دينار

2011
4٫448٫360

2010
4٫478٫598

23٫395٫273
2٫513٫702
494٫280
290٫679
163٫438
35٫597
2٫403٫931
287٫122
34٫032٫382

23٫050٫274
3٫565٫371
479٫371
255٫102
112٫147
692٫279
2٫307٫851
214٫670
35٫155٫663

71

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011

� - 31صايف �إيرادات العموالت

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

2011
3٫431٫682
5٫061٫761
596٫908
9٫090٫351

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

2010
4٫075٫481
4٫336٫448
627٫679
9٫039٫608

� - 32أرباح عمالت �أجنبية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

2011
2٫395٫815
235٫013
2٫630٫828

ناجتة عن التداول  /التعامل
ناجتة عن التقييم
املجموع

2010
983٫364
1٫556٫831
2٫540٫195

( - 33خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
(خ�سائر)
متحققـــة

ارباح
غري متحققة

عوائد توزيعات
�أ�ســهم

املجمـــوع

العام 2011
�أ�سهم �شركات

-

*

-

-

-

العام 2010
�أ�سهم �شركات

()155٫758

*

15٫105

109٫680

()30٫973

* مت �إعادة ت�صنيفها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منذ �أول كانون الثاين . 2011
 - 34ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
عوائد توزيعات ا�سهم �شركات

*

ارباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

*

املجموع

* مت �إعادة ت�صنيفها وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منذ �أول كانون الثاين . 2011

دينار

2011
-

2010
1٫866٫287
1٫420٫147
3٫286٫434

� - 35أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار
�أرباح (خ�سائر)
متحققـــة

�أرباح (خ�سائر)
غري متحققة

عوائد توزيعات
�أ�ســهم

املجمـــوع

العام 2011
�أ�سهم �شركات
ا�سناد قر�ض �شركات
املجموع

2٫188٫582
()156٫398
2٫032٫184

974٫810
()1٫384٫008
()409٫198

639٫337
639٫337

3٫802٫729
()1٫540٫406
2٫262٫323

� - 36إيرادات �أخرى

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

دينار

2011
86٫861
59٫974
2٫294٫061
240٫615
925٫994
23٫761
297٫387
848٫711
2٫306٫115
7٫083٫479

2010
70٫892
65٫913
1٫868٫890
278٫804
1٫280٫705
59٫052
319٫493
923٫724
3٫879٫159
8٫746٫632

 - 37نفقات املوظفني

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
نفقات طبية
تدريب املوظفني
مياومات �سفر

نفقات الت�أمني على حياة املوظفني
�ضريبة م�ضافة
املجموع

72
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دينار

2011
15٫967٫789
1٫100٫602
714٫301
172٫614
274٫534
87٫617
76٫485
18٫393٫942

2010
16٫802٫709
1٫015٫334
637٫681
251٫478
364٫287
95٫788
57٫873
19٫225٫150

73
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 - 38م�صاريف �أخرى

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

دينار

2011
1٫461٫014
601٫181
852٫580
146٫631
902٫563
1٫508٫667
487٫858
102٫435
557٫311
332٫976
206٫970
861٫556
67٫184
101٫751
118٫718
161٫888
363٫360
53٫000
1٫495٫197
10٫382٫840

2010
999٫736
595٫031
922٫284
143٫926
859٫571
1٫594٫516
414٫005
121٫946
531٫982
236٫804
189٫328
1٫046٫517
77٫845
109٫448
98٫117
142٫859
311٫198
622٫871
71٫600
1٫643٫455
10٫733٫039

 - 39ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك  -قائمة (ب)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك :
(ا�سا�سي وخمف�ض)

دينار

2011
39.930.150
�سهم
100٫000٫000
دينار� /سهم
-/399

2010
51٫941٫593
�سهم
100٫000٫000
دينار� /سهم
-/519

فيما يلي ُمقارنة الحت�ساب ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة بعد تطبيق الدويل للتقارير املالية رقــم (« )9الأدوات املاليــة» الناجم عن ت�صنيف املوجودات املالية وقيا�س
قيمتها العادلة وفق ًا لهذا املعيار وح�صة ال�سهم من الربح لل�سنــة فـي حــال اال�ستمرار يف تطبيق معيار املُحا�سبة الدويل رقم (« )39االعرتاف والقيا�س» وعدم تطبيق
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9املُ�شار �إليه �أعاله .
دينار
2011
معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
41.513.431
39.930.150
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
100٫000٫000
100٫000٫000
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك (�أ�سا�سي ومنخف�ض)
-/415
-/ 399

 - 40النقد وما يف حكمه

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

2011
260٫847٫765
245٫370٫852
186٫936٫589
1٫322٫285
317٫959٫743

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 التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
�أر�صدة مقيدة ال�سحب
املجموع

2010
266٫572٫328
175٫076٫659
234٫320٫208
1٫286٫835
206٫041٫944

 - 41م�شتقات مالية

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

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

قيمـة عادلـة
موجبـــة

جممـوع املبالـغ
قيمـة عادلـة
�سالبـــة االعتبارية (الإ�سمية)

خالل
 3ا�شهــــر

من � 3إىل
 12ا�شهــــر

�أكرث من
من �سنة �إىل
� 3سنوات ثالث �سنوات

2011
م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية
عقود م�ستقبليات �آجلة

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

16٫179
16٫179

()51٫005
()51٫005

()13٫521٫016
3٫920٫859
()9٫600٫157

()13٫521٫016
()69٫340
()13٫590٫356

)1٫281٫021( 2٫570٫497
)1٫281٫021( 2٫570٫497

-

598٫974
598٫974
615٫153

()72٫709
()72٫709
()123٫714

13٫577٫546
3٫372٫890
16٫950٫436
7٫350٫279

13٫577٫546
69٫340
13٫646٫886
56٫530

1٫278٫150 2٫025٫400
1٫278٫150 2٫025٫400
)2٫871( 4٫595٫897

-

تدل القيمة االعتبارية (الإ�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق او خماطر االئتمان.
�آجال القيمة االعتبارية (الإ�سمية) ح�سب اال�ستحقاق
قيمـة عادلـة
موجبـــة
2010
م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية
عقود م�ستقبليات �آجلة

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

74

قيمـة عادلـة
�سالبـــة

جممـوع املبالـغ
االعتبارية (الإ�سمية)

خالل
 3ا�شهــــر

من � 3إىل
 12ا�شهــــر

من �سنة �إىل �أكرث من
� 3سنوات ثالث �سنوات

52٫426
52٫426

-

()5٫376٫076
()5٫376٫076

()5٫376٫076
()5٫376٫076

-

-

-

52٫426

()2٫304
()2٫304
()2٫304

5٫325٫954
5٫325٫954
()50٫122

5٫325٫954
5٫325٫954
()50٫122

-

-

-

ا لـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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 - 42املعامالت 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 �أي خم�ص�صات .
فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع �أطراف ذات العالقة خالل ال�سنة :

دينار
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

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

�شركات �شقيقة

2011

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد :
ت�سهيالت ائتمانية *
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع
الت�أمينات النقدية

4٫576٫030
-

18٫326٫801
-

653٫063
163٫150٫519
9٫935٫756
-

491٫586
896٫484
-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
موجودات مالية للمتاجرة

9٫398٫504
-

-

-

-

10٫838٫104 1٫439٫600
-

2٫294٫501

-

13٫733٫092 1٫667٫800
4٫909٫425

10٫354
-

-

38٫850
-

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

5٫000
-

بنود قائمة الدخل املوحد :
فوائد وعموالت دائنة ***
فوائد وعموالت مدينة ****
توزيعات �أرباح موجودات مالية
�إيرادات بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

413٫821
169٫294
1٫233٫828
-

12٫065٫292
2٫614٫924
10٫000
28٫061

199٫428
433٫415
-

200٫105
2٫385٫839
-

30٫146
25٫909
-

2010

4٫064٫237 3٫035٫370 1٫890٫721
15٫568٫386
9٫398٫504
104٫316٫240 167٫726٫549
798٫072
11٫764٫452 29٫957٫113
3٫903
102٫078
3٫903

190
221٫529
-

1٫309٫800
-

34٫080
64٫204
28٫061
املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
2010
2011

843٫690
3٫014٫457
1٫455٫357
-

954٫437
4٫091٫390
1٫341٫018
2٫416٫157

* �ضمن الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة املمنوحة الع�ضاء جمل�س االدارة مبلغ  202.632دينار يخ�ص ائتمان ممنوح الع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات
املالية (�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانــــون الأول  2011مقابل  2.919.391دينار كما يف  31كانون الأول . 2010
* من �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة املمنوحة للمدراء التنفيذيني مبلغ  208.701دينار يخ�ص �إئتمان ممنوح لأع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
(�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول . 2011
** متثل �شركات ميتلك البنك حق الت�صويت يف جمال�س ادارتها .
*** ترتاوح �أ�سعار الفوائد الدائنة من � ٪2/1إىل . ٪9
**** ترتاوح �أ�سعار الفوائد املدينة من �صفر �إىل . ٪4/5
 -ينوب عن البنك ع�ضوان يف جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية و�أربعة �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي .

رواتب ومكاف�آت االدراة التنفيذية
بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�شركات التابعة ما جمموعه  3.032.224دينار للعام  2٫820٫319 ( 2011دينار للعام  )2010والتي ال ت�شمل املكافــ�آت
واحلـــوافز املرتبطــة الإنتاجية .

 -43القيمة 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  2011و. 2010
 -44ادارة املخاطر

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

دينار

2011
بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
الت�سهيالت االئتمانية:
للأفراد
القرو�ض العقارية
لل�شركات
ال�شركات الكربى
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع
�ضمن املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
موجودات �أخرى
بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة
املجموع

2010

233٫348٫893
245٫370٫852
3٫562٫725

242٫322٫025
175٫076٫659
7٫060٫470

43٫237٫501
161.496.818

34٫013٫236
168٫924٫000

884.240.669
43٫352٫871
116٫371٫940

805٫042٫352
35٫262٫216
127٫231٫591

77٫153٫031
317٫571٫528
23٫119٫768

326٫778٫073
43٫973٫171
27٫281٫384

170٫378٫569
96٫148٫840
11٫792٫683
89٫137٫861
2.516.284.549

167٫146٫072
122٫451٫079
17٫057٫881
101٫122٫198
2٫400٫742٫407

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

2011

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

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

11٫328٫986
98٫420
479٫899
786٫690٫411 102.302.401 42٫035٫997
1٫015٫318
1٫857٫613
458٫131

85٫310
1٫312٫650
59.192.649

3٫317٫507
10٫513٫333
16٫236٫848

612٫177
154٫537
517٫479
91٫363٫639
381٫150
147٫726
39٫320٫127
617٫674 1٫251٫204
945٫552٫188 162٫746٫831 44٫890٫436
52.958.556
1.182.260 1٫625٫676
8٫352٫963
67٫753
27٫259
884.240.669 161.496.818 43٫237٫501

االفراد
2010
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 � AAAإىل A-
من � BBB +إىل B-
�أقل من B-
غري م�صنف
حكومات و قطاع عام
املجموع

القرو�ض
العقارية

القرو�ض
العقارية

1٫225٫675
1٫989٫006
278٫076

�سندات
و�أذونات

البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

املجمـــــــــــوع

1٫436٫581
41٫456٫121

7٫060٫014
109٫311٫926

297٫923٫940
96٫800٫619

233٫348٫893
248٫933٫577

551٫676٫733
1.427.531.052

611٫732
9٫815٫711
690٫365

-

-

-

86٫933
176٫839
521٫131
44٫367٫970
856٫370
158٫729
43٫352٫871

116٫371٫940
116٫371٫940

394٫724٫559
394٫724٫559

482٫282٫470
482٫282٫470

1٫371٫126
92٫069٫354
41٫710٫136
2٫190٫936٫394
56.622.862
8٫606٫704
2.125.706.828

11٫682٫254
58٫342٫263
26٫776٫102
297٫923٫940
394٫724٫559

138٫950٫235
74٫345٫905
35٫637٫437
233٫348٫893
482٫282٫470

150٫632٫489
132٫688٫168
62٫413٫539
531٫272٫833
877٫007٫029

�سندات
و�أذونات

البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

املجمـــــــــــوع

242٫322٫025
182٫137٫129

584٫295٫855
1٫259٫806٫607

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

23٫705٫331
172٫063
358٫086
664٫971٫367 167٫427٫643 33٫214٫228
55٫786
1٫289٫775
603٫577

دينار

3٫216٫876
9٫876٫214
121٫149٫806

79٫250
21٫489
344٫938
85٫372
281٫534
174٫981
38٫664٫199
1٫207٫869
310٫431
848٫655٫325 169٫714٫175 34٫680٫740
40٫824٫262
567٫983
646٫704
2٫788٫711
222٫192
20٫800
805٫042٫352 168٫924٫000 34٫013٫236

2٫151٫186
29٫780٫213
509٫876
998٫709
2٫817٫615
165٫083
66٫433
1٫276٫521
36٫257٫051
844٫272
150٫563
35٫262٫216

306٫763٫635
8٫823٫529
63٫867٫965 118٫408٫062
-

-

-
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5٫008٫213
14٫153٫704
124٫849٫074

119٫644
370٫751٫244 127٫231٫591
1٫380٫374
369٫370٫870 127٫231٫591

424٫459٫154
424٫459٫154

610٫760
608٫320
41٫578٫664
2٫011٫749٫280
44٫263٫595
3٫182٫266
1٫964٫303٫419

8٫444٫583
32٫264٫056
3٫438٫828
19٫840٫142
306٫763٫635
370٫751٫244

85٫357٫615
67٫548٫114
29٫231٫400
242٫322٫025
424٫459٫154

93٫802٫198
99٫812٫170
3٫438٫828
49٫071٫542
549٫085٫660
795٫210٫398

* 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 ،و�أذونات خزينة و�أية موجودات لها تعر�ضات ائتمانية.
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5٫029٫867
23٫499٫307
76.577.993
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة :
االفراد

القرو�ض
العقارية

دينار

ال�شركـــــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى

احلكومة
والقطاع العام

املجمــــــــوع

2011
ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
منها :
ت�أمينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

2010
ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
منها :
ت�أمينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

522٫890
17٫931٫510
543٫213

98٫420
97.231.558
59.013.951

11٫328٫986
418٫317٫435
4٫277٫327

1٫436٫581
9٫491٫337
134٫004

15٫080٫085
-

13٫386٫877
558.051.925
63.968.495

430٫829
79٫397
380٫715
19٫888٫554

154٫537
381٫150
617٫674
157٫497٫290

21٫962٫213
16٫118٫772
472٫004٫733

9٫832٫348
1٫139٫977
22٫034٫247

15٫080٫085

585٫366
32٫255٫108
18٫257٫138
686٫504٫909

1٫563٫217
1٫120٫701
7٫182
17٫197٫454
19٫888٫554

212٫769
157٫284٫521
157٫497٫290

110٫081٫262
4٫963٫000
231٫741٫925
121٫872٫551
3٫345٫995
472٫004٫733

4٫481٫440
13٫765٫866
938٫701
2٫848٫240
22٫034٫247

15٫080٫085
15٫080٫085

116٫338٫688
4٫963٫000
418٫993٫098
122٫818٫434
23٫391٫689
686٫504٫909

االفراد

القرو�ض
العقارية

احلكومة
والقطاع العام

املجمــــــــوع

ال�شركـــــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى

407٫804
18٫522٫909
1٫760٫659

172٫063
166٫777٫336
603٫577

23٫705٫331
287٫883٫048
52٫391٫612

2٫069٫825
15٫411٫679
1٫697٫939

16٫632٫475
-

26٫355٫023
505٫227٫447
56٫453٫787

188٫206
96٫998
550٫025
21٫526٫601

21٫489
136٫902
1٫207٫869
168٫919٫236

79٫250
18٫900٫483
382٫959٫724

24٫043
55٫804
19٫259٫290

16٫632٫475

288٫945
257٫943
20٫714٫181
609٫297٫326

3٫907٫262
5٫813٫717
394٫494
11٫411٫128
21٫526٫601

386٫110
168٫533٫126
168٫919٫236

41٫181٫067
3٫545٫000
185٫058٫888
148٫414٫530
4٫760٫239
382٫959٫724

3٫733٫674
14٫318٫831
2٫304
1٫204٫481
19٫259٫290

16٫632٫475
16٫632٫475

49٫208٫113
3٫545٫000
390٫357٫037
148٫811٫328
17٫375٫848
609٫297٫326

الديون املجدولة:

هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة �أ�صوليـة وتــم ت�صنيفهـــا
كـديـون حتــت املراقبــة  ،وقـــد بلـــغ اجمايل الديون املجدولة خالل ال�سنة احلالية  133.619دينار مقابل  5.506.860دينار لل�سنة ال�سابقة .

الديون املعاد هيكلتها

يق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت الإئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر الت�سهيالت الإئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد فرتة ال�سماح،
وقد بلغــــت الديون املعاد هيكلتها مبلغ  13.000.719دينــار كمــا يف  31كانون االول ( 2011مقابل  68.706.356دينار كما يف  31كانون الأول . )2010

�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 :
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة
م�ؤ�س�سة
درجة
العادلة من خالل قائمة الدخل
الت�صنيف
الت�صنيف
S&P
AMoody›s
A
2٫788٫199
Fitch
A+
Fitch
AA
2٫285٫972
Fitch
B+
Moody›s
B1
305٫863
S&P
ba2
Moody›s
baa1
S&P
Ba3
Moody›s
Ba3
11٫739٫338
Moody›s
Baa3
S&P
BB
7٫952٫257
S&P
B+
3٫491٫790
S&P
BBB
Fitch
BBB
4٫718٫225
Moody›s
BAA3
378٫022
S&P
BBB+
Fitch
BBB174٫493
Fitch
B
3٫936٫850
Fitch
BB
172٫072
S&P
BBS&P
CCC
Fitch
CCC20٫855٫704
حكومية
18٫354٫246
غري م�صنف
77٫153٫031
االجمايل

دينار
�ضمن املوجودات املالية
بالكلفة املطف�أة
2٫115٫585
4٫492٫498
2٫188٫177
2٫230٫654
2٫103٫603
5٫436٫967
3٫617٫714
6٫304٫783
3٫591٫455
277٫068٫236
8٫421٫856
317٫571٫528

االجمايل
2٫115٫585
2٫788٫199
4٫492٫498
2٫285٫972
2٫188٫177
305٫863
2٫230٫654
11٫739٫338
2٫103٫603
13٫389٫224
7٫109٫504
4٫718٫225
378٫022
6٫479٫276
3٫936٫850
172٫072
3٫591٫455
297٫923٫940
26٫776٫102
394٫724٫559
دينار

الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرافـي وكما يلي
داخل اململكة

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

* با�ستثناء دول ال�شرق الأو�سط.
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دول ال�شرق
الأو�سط الأخرى

�أوروبا

190٫071٫475
11٫162٫168
-

37٫327٫167
82٫239٫070
3٫545٫000

43.026.675
159.188.865

210٫826
184٫705

2٫123٫248

743.155.407
42.947.700
116٫371٫940

1٫711٫283
405٫171
-

139٫373٫979
-

22٫238٫520
40٫068٫733
14٫938٫378
286٫029٫978
74٫222
19٫673٫142
162.874.342 1.651.696.083
143٫430٫133 1٫571٫715٫526

5٫950٫251
56٫595٫927
-

�آ�سيا

*

�أفريقيا

*

امريكا

دول �أخرى

اجمايل

602٫684
17٫725

-

233٫348٫893
245٫370٫852 258٫103 94٫512٫900
3٫562٫725
-

-

-

-

-

43.237.501
161.496.818

-

-

-

-

884.240.669
43.352.871
116٫371٫940

14٫164٫400
681٫378
5٫805٫892 10٫797٫280
48٫521 3٫323٫883
20٫639٫222 218٫845٫946
12٫227٫629 261٫062٫226

77٫153٫031
317٫571٫528
23٫119٫768
2.148.826.596 258٫103 94٫512٫900
1٫992٫965٫177
4٫396٫145 133٫518

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011
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الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي :
القطاع االقت�صادي

دينار
حكومة
وقطاع عام

مالــــــــــــــــــي

�صناعــــــــــــــــــة

خدمـــــــــــــــــات

جتــــــــــــــارة

عقــــــــــــــــارات

زراعـــــــــــة

�أ�سهـــــــــــــم

�أفـــــــــــــراد

-

-

-

-

-

-

-

-

233٫348٫893 233٫348٫893

�أر�صدة لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية

245٫370٫852

-

-

-

-

-

-

-

245٫370٫852

ايداعات لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية

3٫562٫725

الت�سهيالت االئتمانية

1.248.699.799 116٫371٫940 37٫997٫840 53٫920٫022 7٫531٫403 158.611.441 158٫887٫908 306٫365٫900 270٫703٫523 138٫309٫822

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

-

-

-

-

-

-

-

-

اجمالــــــــــــي

3٫562٫725

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

24٫158٫155

5٫011٫743

18٫668٫287

-

506٫885

-

-

-

28٫807٫961

�ضمن املوجودات املالية
بالكلفة املطف�أة

21٫914٫103

4٫492٫498

14٫116٫915

-

-

-

-

-

317٫571٫528 277٫048٫012

موجودات �أخرى

5٫373٫533

2٫978٫521

3٫254٫612

-

-

-

-

23٫119٫768

االجمايل  /لل�سنة احلالية

2.148.826.596 662٫835٫127 37٫997٫840 53٫920٫022 7٫531٫403 159.118.326 163٫142٫689 342٫405٫714 283٫186٫285 438٫689٫190

االجمايل � /أرقام املقارنة

1٫992٫965٫176 684٫277٫009 34٫013٫236 68٫205٫432 7٫288٫679 168٫924٫000 304٫659٫168 256٫035٫723 184٫074٫900 285٫487٫029

4٫254٫781

7٫258٫321

77٫153٫031

/44ب -خماطر ال�سوق
املخاطر ال�سوقية عي عبارة عن اخل�سائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف ا�سعار ال�سوق كالتغري يف ا�سعار الفوائد ،ا�سعار ال�صرف االجنبي وا�سعار الأدوات املالية وبالتايل
تغري القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل .
لدى البنـك �سيا�سات و�إجراءات حمددة يتم من خاللها التعرف ،قيا�س ،مراقبة وال�سيطرة على املخاطـر ال�سـوقية ويتم مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريا ،حيث تقوم
جلنة ال�سيا�سة اال�ستثمارية بدرا�ستها وتو�صي بها بعد �أن تت�أكد من توافقها مع تعليمات البنك املركزي الأردنــي  ،تطبيقهــــا ومن ثم يتم اعتمادها من قبل جمل�س
الإدارة.
حتدد �سيا�سة املخاطر املقبولة �ضمن عمليات اخلزينة وتت�ضمن �سقوف حتكم املخاطر ال�سوقية ،حيث يتم االلتزام بها و الت�أكد من تطبيقها ب�شكـل دوري وم�ستمر من
خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة والتي تعر�ض بدورها على جلنة اال�صول واخل�صوم وكذلك جمل�س االدارة.
يحتفظ البنك مبحفظة �أ�سهـم و�سندات لأغرا�ض املتاجرة ( )Financial Assets Designated at Fair Value though Profit or Lossوي�ستعمل لها ا�سلوب حتليــل
احل�سـا�سية  ،حيث يتم قيــا�س املخاطر حاليـــا من خالل الطريقــة املعياريـــة ( )Standardised approachالحت�ساب احلد االدنى لر�أ�س املال ح�سب تو�صيات جلنة
بازل .

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

دينار

 -حتليل احل�سا�سية

2011

العملة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى
العملة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطة مئوية) ٪

ح�سا�سية �إيراد الفائدة (الأرباح واخل�سائر)

ح�سا�سية حقوق امللكية

التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة (نقطة مئوية) ٪

1
1
1
1
1

ح�سا�سية �إيراد الفائدة (الأرباح واخل�سائر)

ح�سا�سية حقوق امللكية

العملة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى
العملة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطة مئوية) ٪
1
1
1
1
1
التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة (نقطة مئوية) ٪
1
1
1
1
1

2010
ح�سا�سية �إيراد الفائدة (الأرباح واخل�سائر)
()1.275.244
()30.792
59.587
13.058
60.066
ح�سا�سية �إيراد الفائدة (الأرباح واخل�سائر)
1.275.244
30.792
()59.587
()13.058
()60.066

ح�سا�سية حقوق امللكية
()4٫135٫385
()9٫083
ح�سا�سية حقوق امللكية
1.140.059
5.572
-

1
1
1
1
1

()349.225
()25.414
()38.630
80.220
159.386

349.225
25.414
38.630
()80.220
()159.386

()2.747.314
()127.446
()2.858
305.390
8.085
1.365
-

 خمــــــاطـــــر العـمالت :يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعر�ض البنك لها واثر تغري حمتمل ومعقول على ا�سعارها مقابــل الدينار علــــى قائمة الدخل املوحد ويتم مراقبة مراكز العمالت
ب�شكل يومي والتاكد من بقائها �ضمن ال�سقوف املحددة وترفع التقارير بذلك �إىل جلنة اال�صول واخل�صوم وكذلك جمل�س االدارة.
دينار
الأثر على حقوق امللكية
الأثر على الأرباح واخل�سائر
التغري يف �سعر �صرف العملة()%
العملة
2010
2010
2010
2011
2011
2011
4.073
5
يورو
6.256
5
4.516
5
جنيه ا�سرتليني
6.958
5
1.891
5
ين ياباين
5.554
5
12.926
5
اخرى
عمالت
500.587
5
 خماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم :وهو خطر انخفا�ض القيمة العادلة للمحفظة اال�ستثمارية لال�سهم ب�سبب التغري يف قيمة م�ؤ�شرات اال�سهم وتغري قيمة اال�سهم منفردة.
امل�ؤ�شر

التغري يف امل�ؤ�شر()%

م�ؤ�شر �سوق عمان
م�ؤ�شر �سوق فل�سطني
م�ؤ�شر �سوق الكويت
م�ؤ�شر �سوق دبي
امل�ؤ�شر
2010
م�ؤ�شر �سوق عمان
م�ؤ�شر �سوق فل�سطني
م�ؤ�شر �سوق الكويت
م�ؤ�شر �سوق دبي

5
5
5
5

2011
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التغري يف امل�ؤ�شر()%
()5
()5
()5
()5

الأثر على الأرباح واخل�سائر

1.010.690
4.490
230.923
35.102

الأثر على الأرباح واخل�سائر
()1.010.690
()4.490
()230.923
()35.102

دينار
الأثر على حقوق امللكية

42.883
1.861
18.177

الأثر على حقوق امللكية
()42.883
()1.861
()18.177

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011
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فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :
يتبع البنك �سيا�سة التوافق يف مبالغ املوجودات واملطلوبات وموائمة اال�ستحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تق�سيم املوجودات واملطلوبات لفئات الآجال الزمنية املتعددة
�أو ا�ستحقاقات �إعادة مراجعة �أ�سعار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�سعار الفائدة ودرا�سة الفجوات يف �أ�سعار الفائدة املرتبطة بها و ا�ستخدام �سيا�سات التحوط
با�ستخدام الأدوات املتطورة كامل�شتقات .
يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب .
ان ح�سا�سية �أ�سعار الفوائد هي كما يلي :
دينار
فجوة اعادة ت�سعري الفائـــــدة
اقل من �شهر

من �شهر �إىل
� 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
�إىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
�إىل �سنـــة

من �سنـة �إىل
� 3سنوات

� 3سنوات
او اكرث

عنا�صـــــر
بدون فائدة

املجمـــــــــوع

2011
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

96٫589٫161

-

-

-

-

-

164٫258٫604

260٫847٫765

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

102٫928٫894

125٫131٫504

-

-

-

-

17٫310٫454

245٫370٫852

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

-

-

17٫725

-

3٫545٫000

-

-

3٫562٫725

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

360.259.491

114٫724٫704

69٫064٫351

618٫446٫044

50٫371٫242

35٫833٫967

-

1.248.699.799

-

-

-

8٫874٫328

35٫673٫299

32٫605٫405

47٫873٫764

125٫026٫796

-

-

-

-

-

-

21٫662٫983

21٫662٫983

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

-

26٫040٫670

68٫265٫153

87٫088٫760

126٫850٫837

-

317٫571٫528

ممتلكات ومعدات بال�صايف

-

-

-

-

-

-

11٫917٫354

11٫917٫354

موجودات غري ملمو�سة بال�صايف

-

-

-

-

-

-

1٫097٫052

1٫097٫052

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

-

-

-

-

-

2٫463٫524

2٫463٫524

8٫331٫161

2٫474٫548

14٫708٫417

1٫071٫298

385٫309

1٫289٫291

7٫169٫281

35٫429٫305

568.108.707

268٫371٫426

152٫055٫646

715٫480٫430

216٫825٫687

79٫054٫771

273٫753٫016

2.273.649.683

موجودات اخرى
اجمايل املوجودات

9٫326٫108

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

186٫500٫705

-

107٫949٫947

24٫815٫000

31٫905٫000

-

435٫884

351٫606٫536

ودائع عمالء

155٫385٫076

367٫916٫184

247٫359٫401

150٫858٫033

59٫543٫897

-

436٫099٫056

1٫417٫161٫647

ت�أمينات نقدية

2٫925٫582

14٫078٫518

24٫419٫706

21٫228٫232

4٫192٫640

-

20٫294٫359

87٫139٫037

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

-

-

-

7٫738٫691

7٫738٫691

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

12.819.866

12.819.866

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

20٫958٫022

8٫073٫880

3٫820٫033

3٫070٫829

3٫867٫294

4٫670٫374

705٫388
-

705٫388
44٫460٫432

اجمايل املطلوبات

365٫769٫385

390٫068٫582

383٫549٫087

199٫972٫094

99٫508٫831

4٫670٫374

478.093.244

1.921.631.597

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

202.339.322

()121٫697٫156

()231٫493٫441

515٫508٫336

117٫316٫856

74٫384٫397

()204.340.228

352.018.086

مطلوبات �أخرى

2010
اجمايل املوجودات

560٫051٫161

217٫518٫873

92٫968٫143

606٫546٫423

209٫611٫268

135٫962٫202

261٫307٫535

2٫083٫965٫605

اجمايل املطلوبات

253٫927٫023

596٫985٫624

196٫344٫865

224٫684٫753

73٫665٫840

-

407٫628٫620

1٫753٫236٫725

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

306٫124٫138

()103٫376٫722( )379٫466٫751

381٫861٫670

135٫945٫428

135٫962٫202

(330٫728٫880 )146٫321٫085

الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية
دوالر �أمريكي

يورو

جنيه ا�سرتليني

ين ياباين

�أخرى

دينار
اجمالــــــــــي

2011

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

2٫249٫653
31٫790٫548
456٫468
1٫621٫046
20٫224
4٫002٫319
45٫302
40٫185٫560

73٫412٫857
220٫112٫582
3٫562٫725
235٫041٫574
14٫946٫140
40٫523٫516
52٫297٫420
124٫242
17٫906
5٫376٫191
645٫415٫152

7٫994٫379 62٫453٫600
7٫175٫197 172٫878٫848
3٫562٫725
9٫420٫356 223٫625٫992
17٫098 13٫307٫996
4٫492٫498 33٫822٫617
48٫295٫101
124٫242
17٫906
136٫383
3٫905٫092
29٫235٫911 561٫994٫119

1٫034٫080 1٫522٫529
1٫042٫817 20٫088٫760 365٫262٫785
12٫292٫003
350٫881 10٫772٫901 27٫586٫695 246٫643٫727
3٫600٫832
7٫165
262٫038
865٫696 18٫950٫777
()70٫107
9٫115 1٫248٫279
484٫042
4٫488٫746
16٫856٫808 1٫889٫690 13٫326٫035 49٫025٫193 635٫346٫035
23٫328٫752
(230٫625 )1٫446٫787( )19٫789٫282( )73٫351٫916
2٫412٫423
107٫794
647٫989 13٫681٫137 164٫158٫344

388٫950٫971
297٫646٫207
23٫686٫508
6٫160٫075
716٫443٫761
()71٫028٫609
181٫007٫687

دوالر �أمريكي

يورو

715٫225
7٫693٫580
2٫188٫177
1٫282٫266
11٫879٫248

جنيه ا�سرتليني

574٫409
1٫538٫758
7٫148
2٫120٫315

ين ياباين

�أخرى

اجمالــــــــــي

2010
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات اخرى
اجمايل املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
مطلوبات �أخرى
اجمايل املطلوبات
�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحد لل�سنة احلالية
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحد لل�سنة احلالية

84

ا لـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

7٫166٫967 42٫995٫382
22٫879٫798 86٫891٫546
7٫060٫470
12٫941٫585 247٫324٫888
1٫073٫363 60٫703٫648
11٫996٫871
132٫695
24٫234
220٫650 3٫503٫118
44٫282٫363 460٫632٫852

53٫458٫061 2٫410٫167
885٫545
135٫893٫183 9٫251٫270 1٫585٫335 15٫285٫234
7٫060٫470
261٫849٫681
245٫608 1٫337٫600
73٫586٫033 11٫809٫022
12٫095٫728
98٫857
132٫695
24٫234
3٫753٫033
18٫109
1٫541
9٫615
547٫853٫118 23٫833٫033 2٫924٫476 16٫180٫394

209٫683٫163
935٫090 1٫498٫606
87٫146 15٫660٫082 191٫502٫239
282٫054٫571 11٫323٫090 1٫327٫812 16٫850٫915 30٫000٫109 222٫552٫645
24٫605٫303
207٫622
56٫933
206٫421 1٫103٫747 23٫030٫580
6٫454٫188
200٫085
1٫891
23٫860
120٫115 6٫108٫237
522٫797٫225 12٫665٫887 2٫885٫242 17٫168٫342 46٫884٫053 443٫193٫701
25٫055٫893 11٫167٫146
39٫234
)987٫948( )2٫601٫690( 17٫439٫151
213٫816٫172 2٫905٫349 1٫036٫225 1٫602٫105 19٫447٫224 188٫825٫269

85

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011

/44ج -خماطر ال�سيولة
�أو ًال :يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري املخ�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة:
تعرف خماطر ال�سيولة ب�أنها اخل�سائر التي قد يتعر�ض لها البنك ب�سبب عدم توفر التمويل الالزم لتمويل الزيادة بتوظيفاته �أو ل�سداد التزاماته عند ا�ستحقاقها بالوقت
والكلفة املالئمتني(.وتعترب جزءا من �إدارة املوجودات واملطلوبات .)ALM
 يلتزم البنك بن�سب ال�سيولة املحددة من قبل البنك املركزي وال�سلطات الرقابية التي تعمل �ضمنها فروع البنك اخلارجية ،وتراقب ال�سيولة لدى البنك ب�شكل يومي. تتم مراقبة ال�سيولة �أي�ضا من قبل جلنة �إدارة الأ�صول واخل�صوم التي ير�أ�سها املدير العام من خالل تقارير دورية.دينار
اقل من �شهر

من �شهر �إىل
� 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
�إىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
�إىل �سنـــة

من �سنـة �إىل
� 3سنوات

اكرث من
� 3سنوات

عنا�صـــــر
بــدون ا�ستحقـاق

املجمـــــــــوع

2011
املطلوبات :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 186٫936٫589

107٫949٫947

24٫815٫000

31٫905٫000

-

-

351٫606٫536

367٫916٫184 591٫484٫132

247٫359٫401

150٫858٫033

59٫543٫897

-

-

1٫417٫161٫647

14٫078٫518

24٫419٫706

21٫228٫232

4٫192٫640

-

-

87٫139٫037

-

-

-

-

7٫738٫691

7٫738٫691

-

-

-

-

-

12.819.866

705٫388

-

-

-

-

705٫388

3٫820٫033

3٫070٫829

3٫867٫294

4٫670٫374

-

44٫460٫432

املجموع

402.888.448 822٫598٫684

384٫254٫475

199٫972٫094

99٫508٫831

4٫670٫374

7٫738٫691

جمموع املوجودات

234٫775٫210 481.561.981

212٫276٫368

250٫357٫565

311٫647٫110

693٫298٫993

2.273.649.683 89٫732٫456

من �شهر �إىل
� 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
�إىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
�إىل �سنـــة

من �سنـة �إىل
� 3سنوات

اكرث من
� 3سنوات

ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية

23٫219٫941

خم�ص�صات متنوعة

-

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

-

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

-

مطلوبات �أخرى

20٫958٫022

اقل من �شهر

-

12.819.866
8٫073٫880

عنا�صـــــر
بــدون ا�ستحقـاق

1.921.631.597

املجمـــــــــوع

2010
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 79٫688٫277
ودائع عمالء

12٫663٫557 154٫631٫931

8٫450٫670

-

-

-

1٫304٫914٫523

-

-

121٫048٫110

-

-

-

1٫354٫139

-

-

-

67٫404٫110 178٫506٫372 156٫564٫724 424٫741٫935 477٫697٫382

ت�أمينات نقدية

33٫591٫579

17٫915٫728

26٫905٫501

36٫373٫572

�أموال مقرت�ضة

-

-

-

1٫354٫139

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

-

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

-

-

16٫525٫266

-

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

-

-

-

-

مطلوبات �أخرى

-

-

255٫434٫435

22٫266٫666

7٫438٫043

5٫492٫703

3٫609٫271

6٫261٫730

1٫318٫251
2٫826٫121

7٫361٫434 7٫361٫434

-

-

16٫525٫266

-

-

1٫318٫251

-

45٫280٫567

3٫647٫763
3٫647٫763

1٫753٫236٫725 7٫361٫434

املجموع

77٫810٫212 228٫294٫024 218٫151٫751 604٫727٫637 613٫243٫904

جمموع املوجودات

2٫083٫965٫605 55٫120٫833 416٫662٫203 271٫778٫892 268٫193٫367 110٫536٫396 225٫213٫435 736٫460٫479

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 �إىل � 3أ�شهر

من � 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر

دينار
االجمايل

2011
امل�شتقات للمتاجرة:
 -م�شتقات العمالت

()13٫521٫016

-

-

()13٫521٫016

لغاية �شهر

من �شهر �إىل � 3أ�شهر

من � 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر

االجمايل

2010
امل�شتقات للمتاجرة:
()3٫752٫720

 -م�شتقات العمالت

()1٫623٫356

-

()5٫376٫076

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

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من (� )5سنوات

املجموع

2011
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية
املجموع

107٫941٫523
89٫137٫861
161٫716٫395
8٫050
358٫803٫829

8٫662٫174
1٫529٫551
10٫191٫725

5٫032٫335
5٫032٫335

107٫941٫523
89٫137٫861
170٫378٫569
6٫569٫936
374٫027٫889

لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من (� )5سنوات

املجموع

2010
الإعتمادات والقبوالت

139٫508٫960

-

-

139٫508٫960

ال�سقوف غري امل�ستغلة

101٫122٫198

-

-

101٫122٫198

الكفاالت

160٫562٫162

6٫583٫910

-

167٫146٫072

التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية

8٫000

888٫500

3٫909٫840

4٫806٫340

املجموع

401٫201٫320

7٫472٫410

3٫909٫840

412٫583٫570

 - 45معلومات عن قطاعات �أعمال البنك

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

دينار
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

االفراد
اجمايل الدخل لل�سنة  -قائمة (ب) 7٫997٫698

اخلزينة

امل�ؤ�س�سات

الو�ساطة املالية الت�أجري التمويلي

71٫637٫197

22٫664٫590

859٫875

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

288٫391

19.694.620

-

833٫558

نتائج �أعمال القطاع

7٫709٫307

51.942.577

22٫664٫590

26٫317

ينزل  :م�صاريف غري موزعة
على القطاعات
الربح قبل �ضريبة الدخل
ينزل � :ضريبة الدخل
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

7٫709٫307

51.942.577

7٫709٫307

-

)664٫896( 22٫664٫590
-

51.942.577

691٫213
()196٫336

)468٫560( 22٫664٫590

اخرى

428٫012

2011

5٫458٫965
-

-

5٫458٫965

428٫012

2010

109٫046٫337

112٫733٫542

20.816.569

4٫169٫612

88.229.768

108٫563٫930

226٫287

31٫690٫200

32٫607٫700

34٫696٫463

201٫725

(55.622.068 )26٫231٫235

73٫867٫467

48٫415

16.073.283

15.925.362

21٫653٫584

153٫310

(39.696.706 )42.304.518

52٫213٫883

م�صاريف ر�أ�سمالية

1٫294٫155

1٫294٫155

2٫785٫326

اال�ستهالكات و االطفاءات

2٫676٫273

2٫676٫273

2٫916٫427

2.245.721.921

2٫044٫812٫398

27٫927٫762

39٫153٫207

2.273.649.683

2٫083٫965٫605

1٫862٫434٫040

1٫700٫439٫231

59.197.557

59.197.557

52٫797٫494

59.197.557

1.921.631.597

1٫753٫236٫725

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

12٫099٫790 974٫657٫802 1.043.106.941 205٫592٫858
-

-

-

-

12٫099٫790 974٫657٫802 1.043.106.941 205٫592٫858
674٫626٫382 828٫535٫265
-

1٫311٫360 357٫849٫813
-

-

674٫626٫382 828٫535٫265

-

1٫311٫360 357٫849٫813

10٫264٫530

-

-

27٫927٫762

27٫927٫762 10٫264٫530
-

111٫220
111٫220

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.
دينار
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر�أ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:

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

داخل اململكــــــــــــــــــــــــــــــــة

خارج اململكـــــــــــــــــــــــــــــــــة

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2010

2010

2010

2011
91٫923٫036
1٫294٫155

94٫167٫421
2٫785٫326
2010

جمموع املوجودات

2011
1٫651٫043٫992 1.780.852.957

2011
17٫123٫301
2011
492٫796٫726

18٫566٫121
2010
432٫921٫613

2011
109٫046٫337
1٫294٫155
2011
2.273.649.683

112٫733٫542
2٫785٫326
2010
2٫083٫965٫605

� - 46إدارة ر�أ�س املال :

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

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

ج  -كيفية حتقيق �أهداف ادارة ر�أ�س املال.
يراعــي البنـــك تال�ؤم حجم را�س املال مع حجم وطبيعة وتعقيد املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ،ومبا ال يتناق�ض مع الت�شريعات والتعليمات النافذة وينعك�س ذلك فــــي
خططه اال�سرتاتيجية وكذلك موازناته التقديرية ال�سنوية .ومن اجل مزيد من التحفظ حتوطا للظروف املحيطة والدورات االقت�صادية فقد قرر جمل�س االدارة �ضمن
ا�سرتاتيجية البنك ان ال تقل ن�سبة كفاية را�س املال عن . ٪14
يتم اخذ التاثريات لدى الدخول يف اال�ستثمارات على ن�سبة كفاية را�س املال ويراقب را�س املال وكفايته ب�شكل دوري حيث يتم احت�ساب ن�سبة كفاية را�س املال على م�ستوى
املجموعة وكذلك البنك منفردا ب�شكل ربع �سنوي ،ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي  .وذلك ا�ضافة �إىل الرقابة امل�ستمرة لن�سب را�س املال والتي تراقــــــب ب�شكل �شهري،
منها ن�سب الرفع املايل  :حقوق امل�ساهمني للموجودات ،حقوق امل�ساهمني لودائع العمالء ،ن�سبة النمو الداخلي لرا�س املال ،املخ�ص�صــات ورا�س املــال احلــــــر ،ومبا يحقق
الرفع املايل ( )Financial Leverageاملالئم وبالتايل حتقيق العائد امل�ستهدف على حقوق امل�ساهمني وبحيث ال يقل عن  ٪20ح�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 �إىل عدم التقيد باحلد االدنى املطلوب لر�أ�س املال.
يركز البنك على النمو الداخلي لرا�س املال ( )Internal Generationوميكن اللجوء �إىل االكتتاب العام لتلبية التو�سعات واخلطــــط امل�ستقبليـــة او متطلبــــات ال�سلطات
الرقابية وفق درا�سات حمدة.
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د -كفاية ر�أ�س املال

يتم احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفق ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل  ،وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س املال مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة :
دينار
2011

�أل ـ ـ ــف دينـ ـ ــار
بنود ر�أ�س املال الأ�سا�سي :
ر�أ�س املال املكتتب به
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
الأرباح املدورة
حقوق غري امل�سيطرين

100٫000
52.702
93.858
49.818
5٫375

يطرح منه :
ال�شهرة و املوجودات غري امللمو�سة
 ٪ 50من الإ�ستثمارات يف �شركات الت�أمني وال�شركات املالية والإ�ستثمارات ذات االهمية يف ال�شركات االخرى

1٫097
12٫817

العقارات امل�ستملكة التي تزيد فرتة �إ�ستمالكها عن �أربع �سنوات �أو �أكرث من �سنتني و�أقل
من �أربع �سنوات بدون موافقة البنك املركزي الأردين

561

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

2.036
285.243

2010
�ألـــــــف دينــــــار
100٫000
47٫116
82٫686
55٫542
6٫162

1٫097
3
290٫406

بنود را�س املال اال�ضايف :
احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة
�إحتياطي تقييم املوجودات املالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
بن�سبة  ٪100من التغري ال�سالب �أو  ٪ 45من ا�صل التغري املوجب
العجز يف ر�أ�س املال اال�ضايف

10٫554

10٫580

226
2.036

2٫910
-

يطرح منه :
 ٪ 50من الإ�ستثمارات يف �شركات الت�أمني وال�شركات املالية والإ�ستثمارات ذات االهمية يف ال�شركات االخرى
جمموع را�س املال التنظيمي

12٫817
285.243

3
303٫893

1.747.241
٪16/33
٪16/33

1٫591٫357
٪19/09
٪18/25

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال التنظيمي ()٪
ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي (*)٪

* مت احت�ساب را�س املال اال�سا�سي بعد طرح ا�ستثمارات يف بنوك و�شركة مالية تابعة.
 - 47ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء

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

 - 48حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

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

دينار
لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجمــــــــــوع

2011
املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
ممتلكات و معدات بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

260٫847٫765
245٫370٫852
17٫725
592.883.060
56٫748٫092
181٫394٫582
26٫582٫811
1.363.844.887

3٫545٫000
655٫816٫739
68٫278٫704
21٫662٫983
136٫176٫946
11٫917٫354
1٫097٫052
2٫463٫524
8٫846٫494
909٫804٫796

260٫847٫765
245٫370٫852
3٫562٫725
1.248.699.799
125٫026٫796
21٫662٫983
317٫571٫528
11٫917٫354
1٫097٫052
2٫463٫524
35٫429٫305
2.273.649.683

املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات
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319٫701٫536
1٫357٫617٫750
82٫946٫397
12.819.866
705٫388
35٫922٫764
1.809.713.701
()445.868.814

31٫905٫000
59٫543٫897
4٫192٫640
7٫738٫691
8٫537٫668
111٫917٫896
797٫886٫900

351٫606٫536
1٫417٫161٫647
87٫139٫037
7٫738٫691
12.819.866
705٫388
44٫460٫432
1.921.631.597
352.018.086
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يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها او ت�سويتها:

دينار
لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجمــــــــــوع

2010
املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

266٫572٫328

-

266٫572٫328

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

175٫076٫659

-

175٫076٫659

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

7٫060٫470

-

7٫060٫470

موجودات مالية للمتاجرة

2٫374٫283

-

2٫374٫283

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

757٫994٫373

412٫479٫022

1٫170٫473٫395

موجودات مالية متوفرة للبيع

66٫106٫479

299٫052٫160

365٫158٫639

موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

32٫383٫975

11٫589٫196

43٫973٫171

ممتلكات و معدات بال�صايف

-

11٫684٫826

11٫684٫826

موجودات غري ملمو�سة

-

1٫677٫944

1٫139٫980

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

2٫165٫623

2٫165٫623

35٫209٫394

2٫538٫873

38٫286٫231

1٫682٫777٫962

401٫187٫643

2٫083٫965٫605

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

255٫434٫435

-

255٫434٫435

ودائع عمالء

1٫237٫510٫413

67٫404٫110

1٫304٫914٫523

ت�أمينات نقدية

114٫786٫380

6٫261٫730

121٫048٫110

�أموال مقرت�ضة

1٫354٫139

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

16٫525٫266

7٫361٫434
-

7٫361٫434
16٫525٫266

1٫318٫251

1٫318٫251

38٫816٫683

6٫463٫884

45٫280٫567

جمموع املطلوبات

1٫664٫427٫316

88٫809٫409

1٫753٫236٫725

�صايف املوجودات

18٫350٫646

312٫378٫234

330٫728٫880

مطلوبات �أخرى

-

-

1٫354٫139
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يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة �إ�ستناد ًا �إىل طريقة تقييم  ،حيث يتم تعريف امل�ستويات املختلفة على النحو التايل :
 امل�ستوى ( : )1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) لأ�صول �أو التزامات متطابقة يف �أ�سواق ن�شطة ؛ امل�ستوى ( : )2معلومات غري ال�سعر املعلن املت�ضمن يف امل�ستوى ( )1الذي يتم ر�صده للأ�صل �أو الإلتزام � ،سواء ب�صورة مبا�شرة (مثل الأ�سعار) �أو غري مبا�شرة (�أيم�شتقة من الأ�سعار) ؛
.
ظاهرة)
غري
(معلومات
ال�سوق
من
املر�صودة
تلك
إىل
�
ت�ستند
ال
إلتزام
ل
ا
أو
�
أ�صل
ل
ا
عن
معلومات
 امل�ستوى (: )3دينار
املجمـــــــــوع
امل�ستوى ()3
امل�ستوى ()2
امل�ستوى ()1
2011
موجودات �أدوات مالية :
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
125٫026٫796
55٫549٫911
69٫476٫885
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
21٫662٫983
15٫474٫055
6٫188٫928
م�شتقات �أدوات مالية
615٫153
615٫153
جمموع موجودات �أدوات مالية
147٫304٫932
71٫023٫966
76٫280٫966
مطلوبات �أدوات مالية :
م�شتقات �أدوات مالية
123٫714
123٫714
جمموع مطلوبات مالية
123٫714
123٫714
املجمـــــــــوع
امل�ستوى ()3
امل�ستوى ()2
امل�ستوى ()1
2010
موجودات �أدوات مالية :
2٫374٫283
2٫374٫283
موجودات مالية للمتاجرة
306٫245٫725
306٫245٫725
موجودات مالية متوفرة للبيع
52٫426
52٫426
م�شتقات �أدوات مالية
308٫672٫434
308٫672٫434
جمموع موجودات �أدوات مالية
مطلوبات �أدوات مالية :
2٫304
2٫304
م�شتقات �أدوات مالية
2٫304
2٫304
جمموع مطلوبات مالية
 هناك موجودات مالية متوفرة للبيع تظهر بالكلفة املطف�أه حيث يتعذر عمليا قيا�س القيمة العادلة لها ب�شكل يعتمد عليـــه تبلغ قيمتها  58.912.914دينار كما يف  31كانوناالول .2010
 - 50ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج قائمة املركز املايل املوحد)

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

دينار

2011
96٫148٫840
11٫792٫683

2010
122٫451٫079
17٫057٫881

74٫369٫340
61٫954٫281
34٫054٫948
89٫137٫861
367٫457٫953

65٫768٫966
63٫354٫495
38٫022٫611
101٫122٫198
407٫777٫230

ب  -التزامات تعاقدية :
عقود �شراء ممتلكات ومعدات
عقود م�شاريع ان�شائية
عقود م�شرتيات �أخرى
املجموع
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476٫800
590٫362
226٫993
1٫294٫155

2010
1٫712٫542
747٫706
325٫078
2٫785٫326
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ج  -بلغت قيمة عقود االيجار الت�شغيلية مبلغ  6.569.936دينار و ترتاوح فرتتها من �سنة �إىل ع�شرة �سنوات ( 4٫806٫340دينار كما يف  31كانون الأول . )2010
د  -بلغ اجلزء غري امل�سدد من م�ساهمة البنك يف ر�أ�سمال �شركات  384.059دينار كما  31كانون االول  2011و . 2010
تفا�صيلها كما يلي :
�إ�ســـــــــــــم ال�شركـــــــــــــــــــــــــة
 �صندوق االردن اال�ستثماري �شركة فل�سطني الن�شاء و تطوير املناطق ال�صناعية� -شركة ت�صدير املحا�صيل الزراعية

�إجمايل اال�ستثمار
709.000
180.867
319.050

الإلتزام املتبقي
143.927
900
239.232

تاريخ الت�سديد
عند الطلب
عند الطلب
عند الطلب

 - 51الق�ضايا املقامة على البنك

�أ  -بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك  6.837.180دينار كما فـي  31كانون الأول  7٫266٫304( 2011دينــــار كما يف  31كانون االول  ، )2010وبر�أي االدارة
وامل�ست�شار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ص�ص امل�أخـوذ لهـــا والبالغ  315.661دينار كما فـي  31كانون الأول  285٫161( 2011دينار
كما يف  31كانون االول . )2010
ب  -ال يوجد ق�ضايا مقـامة على ال�شركات التابعة كما يف  31كانون االول  2011و. 2010
 - 52تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

�أ -معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر على القوائم املالية املوحدة:
تــم اتبـاع املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية للبنك  ،والتي مل ت�ؤثر على املبالغ �أو االف�صاحات الواردة يف القوائم املالية علم ًا �أنه قد
يكون لها ت�أثري على املعاجلة املحا�سبية فيما يتعلق باملعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية:
املعي ��ار املحا�سب ��ي الدويل رق ��م (( )24املع ��دل يف عام
� )2009إف�صاحات �أطراف ذات عالقة.

يعدل متطلبات الن�سخة ال�سابقة من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )24بحيث:
يوفر �إعفاءات جزئية ملتطلبات �إف�صاحات معامالت الأطراف ذات عالقة مع املن�ش�أت احلكومية.
يف�سر تعريف الأطراف ذات عالقة.
يحتوي على متطلب �صريح لإف�صاح الإرتباطات املتعلقة ب�أطراف ذات عالقة.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (:)1
تطبي ��ق املعايري الدولية للتقاري ��ر املالية لأول مرة املتعلق
ب�إعف ��اءات حم ��دودة من �إظه ��ار �أرقام مقارن ��ة ملطبقي
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )7لأول مرة.

يوف ��ر املعيار �إعف ��اءات �إ�ضافية عن ��د تطبيق املعاي�ي�ر الدولية للتقارب ��ر املالية مبا يتعل ��ق باملعيار الدويل
للتقاري ��ر املالية رقم ( :)7الأدوات املالي ��ة – �إف�صاحات لتجنب �إ�ستخدام الإدراك املت�أخر ول�ضمان عدم
حدوث تعقيدات �إ�ضافية ملطبقي املعايري الدولية للتقارير املالية.

التعدي�ل�ات على معي ��ار املحا�سب ��ة الدويل رق ��م (:)32
الأدوات املالي ��ة – العر� ��ض املتعل ��ق بت�صني ��ف حق ��وق
الإ�صدار.

يعدَ ل معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)32الأدوات املالية – العر�ض بحيث يتطلب ت�صنيف الأدوات املالية
التي تعطي حاملها حق احل�صول على عدد ثابت من �أدوات ملكية املن�ش�أة نف�سها مقابل عدد ثابت من �أي
عملة ك�أدوات ملكية فقط عندما تقوم املن�ش�أة مبنح الأداة املالية جلميع املالكني احلاليني لنف�س الفئة من
�أدوات امللكي ��ة غري امل�شتقة وكل ح�س ��ب ملكيته .قبل تعديل املعيار كان يتم معاجلة حقوق الإ�صدار بالعملة
غري العملة الوظيفية لل ُم�صدر على �أنها م�شتقات مالية.

التعدي�ل�ات عل ��ى التف�س�ي�ر رق ��م ( )14الأدوات املالية :
الدف ��ع مقدم ًا ملتطلب ��ات احلد الأدن ��ى لتمويل موجودات
خلطط منافع املوظفني املُحددة.

يعط ��ي تعدي�ل�ات تطبيق ��ات حمدودة للتف�سري رق ��م ( :)14معي ��ار املحا�سبة الدويل رق ��م ( – )19احلد
ملوج ��ودات املنفع ��ة املحددة ،احل ��د الأدنى ملتطلبات التموي ��ل وتفاعالتها .تطبق التعدي�ل�ات عندما تكون
املن�ش� ��أة خا�ضع ��ة ملتطلبات احل ��د الأدنى للتموي ��ل وتقوم بدفعة مبك ��رة من امل�ساهم ��ات يف خطط منافع
املوظفني لتغطية تلك املتطلبات في�سمح مبعاجلة هذه الدفعة على �أنها موجودات.

التح�سينات على معايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة
عام .2010

مل يكن لتطبيق التح�سينات على معايري التقارير املالية الدولية والتي تعدل املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ( )1و( )3و( )7و معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1و( )27و( )34و( )32والتف�سري رقم (� )13أية
ت�أثريات جوهرية على املبالغ والإف�صاحات الواردة يف القوائم املالية.

التف�سري رقم (� :)19إطف ��اء املطلوبات من خالل �أدوات
حقوق امللكية.

يتطلب �إحت�ساب �إطفاء املطلوبات املالية من خالل �إ�صدار �أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة (يف�ضل من
خالل القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية امل�صدرة) ويتم قيد الفرق بني القيمة العادلة بني �أدوات القيمة
العادل ��ة امل�صدرة واملطلوب ��ات التي مت �إطفائها يف قائمة الدخل .ال ت�سري التف�سريات عندما تكون �شروط
التحويل موجودة بالعقد الأ�صلي �أو للح�صول على �سيطرة م�شرتكة للمعاملة.

ب – معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد :
مل يطبق البنك معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة وغري �سارية املفعول :
�سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12ال�ضرائب املتعلق بال�ضرائب امل�ؤجلة� :إ�سرتداد
املوجودات ال�ضريبية.

�أول كانون الثاين .2012

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

�أول كانون الثاين .2014

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )7الأدوات املالية  /الإف�صاحات – نقل
املوجودات.

�أول متوز .2011

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

�أول متوز .2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )1عر�ض القوائم املالية.

�أول متوز .2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )19منافع املوظفني.

�أول كانون الثاين .2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )27القوائم املالية املنف�صلة.

�أول كانون الثاين .2013

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

�أول كانون الثاين .2013

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

�أول كانون الثاين .2013

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

�أول كانون الثاين .2013

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

�أول كانون الثاين .2013

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

�أول كانون الثاين .2013

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

�أول كانون الثاين .2013

تتوقع �إدارة البنك �أن يتم تطبيق كل من املعايري والتف�سريات املبينة �أعاله يف �إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون �أن حتدث هذه املعايري
والتف�سريات �أية �أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك .
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� - 53أثر اتباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9

قام البنك وال�شركات التابعة له بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9اعتبار ًا من الأول من كانون الثاين ( 2011تاريخ بدء التطبيق) وقد نتج عنه
ما يلي :
�أ � -إعادة ت�صنيف املوجودات املالية لأدوات امللكية و�أدوات الدين كما يلي :

�أول كانون الثاين 2011
القيمــــــــة الدفرتيـــــــــة

فئــــــــة القيـــــــــا�س
املعيار املحا�سبي
الدويل رقم ()39

معيار التقارير املاليـــــــــــة
الدويل رقم ()9

املعيار املحا�سبي
الدويل رقم ()39

معيار التقارير املاليــة
الدويل رقم ()9

الفــــــرق

دينــــــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

�أدوات ملكية

موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

2.374.283

2.374.283

-

�أدوات ملكية

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

12.232.843

12.232.843

-

�أدوات ملكية

موجودات مالية متوفرة للبيع

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

18.992.075

21.439.105

2.447.030

�أدوات ملكية

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات �أخرى

7.155.650

7.155.650

-

�أدوات الدين

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

60.112.709

60.474.727

362.018

�أدوات الدين

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

266.665.362

266.448.294

()217.068

�أدوات الدين

موجودات مالية حتى تاريخ
اال�ستحقاق

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

11.589.196

10.396.819

() 1.192.377

�أدوات الدين

موجودات مالية حتى تاريخ
اال�ستحقاق

موجودات مالية
بالكلفة املطف�أة

32.383.975

32.383.975

-

املطلوبات

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

1.318.251

467.846

()850.405

حقوق امللكية

التغري املرتاكم يف القيمة
العادلة

احتياطي تقييم ا�ستثمارات

6.465.730

629.235

()5.836.495

حقوق امللكية

الأرباح املدورة

الأرباح املدورة

77.707.620

85.826.602

حقوق امللكية

حقوق غري امل�سيطرين

حقوق غري امل�سيطرين

6.172.230

6.139.751

8.118.982
()32.479

ب  -اال�ستثمارات يف �أ�سهم ال�شركات املُ�صنفة �سابق ًا �ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة  ،مت ت�صنيف اجلزء الذي تعتقد االدارة،
وفق ًا لنموذج �أعمالها  ،انه من اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية ولي�ست الغرا�ض املتاجرة � ،ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
ونتيجة لذلك مت �إعادة ت�صنيف مبلغ  6.686.900دينار من ح�ساب التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �إىل االرباح املدورة �ضمن حقوق امللكية املوحدة كما يف االول من
كانون الثاين . 2011
ج  -كان التباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9الأثر على بنود قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2011مبلغ  1.583.281دينار ميثل خ�سائر تقييم
الإ�ستثمار امل�صنف �سابق ًا كموجودات مالية متوفرة للبيع �إىل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ،مقارنة مع ما كان متبع مع معيار املحا�سبي الدويل
رقم ( )39ال�سابق.

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 2011/12/31
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 53فرعا ومكتبا 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  2.2مليون دينار كما يف نهاية عام  .2011وفيما يلي التوزيع اجلغرايف لأماكن فروع البنك وعدد املوظفني
يف كل منها:
املوقع

العدد
املوقع
فرع الرابية
423
الإدارة العامة
فرع �سوق اخل�ضار
17
الفرع الرئي�سي
فرع املدينة املنورة
17
فرع العبديل
فرع ال�صويفية
11
فرع جبل عمان
فرع حي نزال
12
فرع الوحدات
فرع مكة مول
15
فرع تالع العلي
مكتب جامعة البرتا
11
فرع جبل احل�سني
فرع املقابلني
13
فرع املركز التجاري
فرع مرج احلمام
11
فرع �أبو علندا
مكتب زين
12
فرع الريموك
مكتب �صويلح
11
فرع وادي ال�سري
فرع جامعة عمان الأهلية
13
فرع اجلبيهة
فرع البقعة
9
فرع عمره  /ام اذينه
فرع م�أدبا
12
فرع عبدون
مكتب ال�سلط
5
فرع �أبو ن�صري
مكتب مركز امللك عبد اهلل
10
فرع ماركا
فرع خلدا
8
فرع ابن خلدون
مكتب دير غبار
7
فرع دابوق
مكتب مكة مول
8
فرع �سيتي مول
14
فرع ال�شمي�ساين
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية – عمان (�شركة تابعة)
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي – عمان (�شركة تابعة)

العدد
8
9
13
11
9
10
3
8
6
2
4
6
7
8
3
3
8
4
4

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

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

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 يف بور�صة عمان ،حيث تعتمد يف تقدمي خدماتها املالية واال�ستثمارية على �أحدث الو�سائل التكنولوجية والربط االلكرتوين املبا�شر مع الأ�سواق املالية العاملية.
يف عام � 2002أ�صبحت ال�شركة �شركة تابعة للبنك الأردين الكويتي ،وميتلك البنك ما ن�سبته  %50.18من ر�أ�سمالها البالغ  8ماليني دينار .
يقع مقر ال�شركة يف منطقة ال�شمي�ساين  ،عمان ويعمل لدى ال�شركة  13موظف ًا.
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
ت�أ�س�ست �شركة �إجاره للت�أجري التمويلي ك�شركة م�ساهمة خا�صة بتاريخ  2011/1/6وبر�أ�سمال مقداره ( )10مليون دينار �أردين مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي.
وقد 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 الثابته وبحيث تكون رديفه 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  6موظفني.
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نبذة تعريفية ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 .1دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي
رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1949 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س �إدارة �أعمال و�إدارة مالية مع مرتبة ال�شرف من جامعة �سانت ادواردز /الواليات املتحدة.1973 ،
املنا�صب احلالية:
•رئي�س جمل�س الأمناء ،جامعة عمان الأهلية.
•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية.
•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج اجلزائر – اجلزائر( 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 (– 1993
.)1995
•رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية والدفاع (.)1997– 1996
•وزير اخلارجية (.)1996– 1995
•وزير العمل (.)1993 – 1991
•وزير ال�سياحة والآثار (.)1991 – 1989
خربات �سابقة:
•عمل يف عدة �شركات مالية و�أعمال حرة من � 1973إىل .1989
 .2ال�سيد في�صل حمد مبارك احلمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة  /ممثل بنك اخلليج املتحد -البحرين
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1954 :
ال�شهادات العلمية :در�س الطريان وعمل كطيار حربي يف �سالح اجلو الكويتي.
املنا�صب احلالية:
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت.
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج للت�أمني – الكويت .
•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة (�أوربت �شوتامي ) – الإمارات العربية املتحدة.
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة الثقة الدولية للت�أمني – لبنان .
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية للت�أمني – البحرين.
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج املتحدة لال�ستثمارات – جزر كامين .
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد – البحرين.
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،جمموعة �شركات “ال�سعودية الدامنركية للألبان واملواد الغذائية” -ال�سعودية .
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج – م�صر لل�سياحة والفنادق – م�صر .
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الأغذية ال�سوي�سرية امل�صرية – م�صر.
•ع�ضو جمل�س �أمناء ،اجلامعة الأمريكية – الكويت.
•الرئي�س الفخري للجنة الوطنية ل�صعوبات التعلم – الكويت .
•حا�صل على العديد من الأو�سمة واجلوائز التقديرية.

 .3ال�سيد عماد جمال �أحمد الق�ضاه
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
تاريخ الع�ضوية2006/9/1 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة �أعمال ،جامعة ( ، )Sul Rossتك�سا�س ،الواليات املتحدة الأمريكية .1985 -
املن�صب احلايل:
•مدير دائرة اال�ستثمار بالأ�سهم� ،صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان الإجتماعي.
املنا�صب ال�سابقة:
•مدير دائرة اخلزينة ،الوحدة اال�ستثمارية لل�ضمان االجتماعـي (.)2009 -2002
•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الربيد الأردين ()2007
•املدير التنفيذي بالوكالة ،الوحدة اال�ستثمارية لل�ضمان االجتماعـي (.)2006 -2005
•مدير حمفظة ،دائرة اال�ستثمارات الأجنبية ،البنك املركزي الأردين (.)2002 -2000
•رئي�س املتداولني ،دائرة اال�ستثمارات الأجنبية ،البنك املركزي الأردين (.)2000 -1996
•نائب مدير ،ق�سم املحا�سبة املركزي ،البنك املركزي الأردين (.)1991 -1989
•ع�ضو يف جمعية متداويل القطع الأردنية.
 .4ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة – الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20:
تاريخ امليالد1953 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س اقت�صاد – جامعة الكويت  ،1973الدبلوم العايل يف العلوم امل�صرفية .1975
املنا�صب احلالية:
•الرئي�س التنفيذي لقطاع البنوك� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) – الكويت من . 2010
•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد – البحرين .
•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك �سورية واخلليج– �سوريا.
•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك تون�س العاملي – تون�س.
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج اجلزائر– اجلزائر.
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،م�صرف بغداد – العراق.
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول
•ع�ضو جمل�س الإدارة � ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة.
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة رويال كابيتال – �أبو ظبي.
•ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمانة �سر احتاد ال�شركات اال�ستثمارية.
املنا�صب ال�سابقة:
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول – الكويت (.)2010 - 1998
•ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق� ،شركة امل�ستثمر الدويل – الكويت (.)2009 - 2005
•الع�ضو املنتدب ،بنك اخلليج املتحد – البحرين (. )2009 – 1997
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج للت�أمني (.)2001 – 1997
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اال�ستثمارات ال�صناعية (.) 2001– 1993
•عمل لدى البنك الأهلي الكويتي من عام  1974وتدرج بالوظائف �إىل رئي�س املدراء العامني بالوكالة يف عام  ،1992ثم عني م�ست�شار ًا ملجل�س
�إدارة البنك من � 1993إىل .1996
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك تون�س العربي الدويل (.)1996 – 1986
•ع�ضو جمل�س الإدارة ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية ،بنك البحرين والكويت (.)1995 – 1986
•ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب ،بنك برقان – الكويت.
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الأ�سماك الكويتية املتحدة .
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة الوطنية لالت�صاالت – اجلزائر.
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية – قطر.
•ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمني ال�صندوق ،احتاد ال�شركات اال�ستثمارية – الكويت.
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 .5ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) –الكويت
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1965 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س حما�سبة – جامعة الكويت  1987٫دبلوم الأوراق املالية العاملية .1996
املنا�صب احلالية :
•الرئي�س التنفيذي ،قطاع اال�ستثمار �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) – الكويت من .2011/1
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الكويتية للمقا�صة – الكويت من . 2004/4
املنا�صب ال�سابقة :
•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك برقان – الكويت (. ) 2010 - 2007
•رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي� ،شركة العقارات املتحدة  -الكويت (.)2010-2006
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك برقان – الكويت (.) 2007– 2004
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك الكويت وال�شرق الأو�سط – الكويت (. )2004 – 2003
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد – البحرين (. )2008– 2002
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك الكويت ال�صناعي – الكويت (.)2003 – 2002
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول (. )2009 – 1998
•املدير العام� ،شركة م�شاريع الكويت لإدارة الأ�صول (.)2004– 1998
•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الكويتية للمقا�صة – الكويت (.)2004– 1997
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج للت�أمني (. )2001 – 1997
•م�ساعد الرئي�س التنفيذي للتداول و�إدارة املحافظ اال�ستثمارية  ،م�شاريع الكويت اال�ستثمارية (.)1998 – 1996
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني – الكويت (.)2008- 1992
•مدير �إدارة التداول واملحافظ اال�ستثمارية العاملية ،م�شاريع الكويت اال�ستثمارية (.)1996 – 1992
•مدير �إدارة املحا�سبة – �شركة اال�ستثمارات املالية الدولية (. )1989 – 1987
 .6ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف
ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1938 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س عالقات دولية جامعة �شيكاغو – الواليات املتحدة.
املنا�صب ال�سابقة:
•الرئي�س التنفيذي� ،شركة جلف كوم لالت�صاالت.
•رئي�س هيئة املديرين� ،شركة �سادافكو الأردنية للمنتجات الغذائية (لغاية .)2009/5/1
•نائب مدير عـام� ،شركة الرازي لل�صناعات الدوائية (.)1999 – 1993
•نائب مدير عام ،البنك الأردين الكويتي (.)1993 – 1988
•مدير عام� ،شركة نايف الدبو�س و�أوالده – الكويت (.)1988 -1970
•مدير �إداري ،وزارة الأ�شغال  /الكويت (.)1966 – 1961
 .7الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل بنك برقان  -الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20 :
تاريخ امليالد1939 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س طب من جامعة عني �شم�س عام  1965ودبلوم الدرا�سات العليا طب الأمرا�ض الباطنية عام  .1966ح�صل على
�شهادة الع�ضوية من كلية الأطباء امللكية  /لندن عام � .1970أنهى تخ�ص�صه يف �أمرا�ض القلب من جامعة هيو�سنت/تك�سا�س عام .1973
املنا�صب احلالية وال�سابقة:
•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين من .2011/10/25
•�أ�ستاذ �أمرا�ض القلب ال�سريري يف اجلامعة الأردنية و جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ً
•عني مدير ًا ملركز امللكة علياء لأمرا�ض وجراحة القلب يف عام  1983ومدير ًا ملدينة احل�سني الطبية ومديرا للخدمات الطبية امللكية الأردنية
وم�ست�شار �أول يف مركز امللكة علياء لأمرا�ض وجراحة القلب.

•نائب رئي�س هيئة املديرين ،م�ست�شفى عمان اجلراحي.
•حائز على زمالة العديد من كليات الطب من كربيات اجلامعات العاملية يف �أمريكا وبريطانيا.
•حاز على العديد من الأو�سمة الرفيعة املدنية والع�سكرية والطبية يف الأردن واخلارج.

 .8ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات
تاريخ الع�ضوية2009/3/15 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س �إدارة �أعمال  1983جامعة القدي�س ادوارد – تك�سا�س – الواليات املتحدة الأمريكية .
املنا�صب احلالية:
•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية  /ممثل البنك الأردين الكويتي.
•نائب رئي�س جمل�س �إدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني.
املنا�صب ال�سابقة:
•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك الأردن).
•مدير تطوير الأعمال� ،شركة �سيمن�س – فرع الأردن.
•مدير �إداري� ،شركة �سيمن�س – فرع الأردن (.)2006/12 – 1993/12
•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة عمان للت�أمني امل�ساهمة العامة املحدودة (.)2000/9 – 1998/10
•ع�ضو جمل�س �إدارة ،بنك فيالدلفيا لال�ستثمار (.)2000/9 – 1996/3
•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة الوطنية ل�صناعة ال�صلب (.)2000/9 – 1995/5
•البنك املركزي الأردين /دائرة العالقات اخلارجية – ق�سم اال�ستثمار (.)1993/7 – 1985/11
•القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية  /مديرية الدرا�سات والتطوير (.)1985/10 – 1984/2
 .9ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني  /الواليات املتحدة
تاريخ الع�ضوية2011/3/23 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة �أعمال 1986 ،وبكالوريو�س هند�سة ميكانيكية ،جامعة ( ،)Drexelبن�سلفانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية -
1983
املنا�صب احلالية:
•الرئي�س واملدير التنفيذي� ،شركة  /Fairfax Internationalلندن
•ممثل �شركة  Fairfax Financial Holdings Limitedيف جمال�س �إدارة ال�شركات التالية:
 �شركة اخلليج للت�أمني – الكويت ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني – البحرين املجموعة العربية امل�صرية للت�أمني – م�صر �شركة ال�شرق العربي للت�أمني – الأردن �شركة فجر اخلليج للت�أمني -لبناناملنا�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 Sigortaِ ،تركيا (.)2001-1997
•نائب الرئي�س الإقليمي ِ ،امللكية املحلية وعمليات الإ�صابات يف منطقة و�سط املحيط الأطل�سي ،AIG ،الواليات املتحدة الأمرييكية .
•�شغل عدة منا�صب يف �شركة  AIGللت�أمينات العامة منذ عام  ،1986الواليات املتحدة الأمرييكية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة. Foreign Affairs Council ،
•ع�ضو جمل�س �إدارة. Insurance Society of Philadelphia ،
•ع�ضو ،هيئة  ،USOكوريا .
•رئي�س جلنة الت�أمني يف الغرفة التجارية الأمريكية ،كوريا .
•ع�ضو ،جمعية رجال الأعمال الرتكية ،تركيا.
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الإدارة التنفيذية
• ال�سيد “حممد يا�سر” م�صباح حممود الأ�سمر
املن�صب :املدير العام
تاريخ امليالد1947 :
تاريخ التعيني1990/9/15 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،اجلامعة الأردنية.1970 ،
اخلربات العملية:
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني ،ممث ًال البنك الأردين الكويتي.
•نائب رئي�س جمعية البنوك يف الأردن من .2005/10/19
•م�ساعد مدير عام /ت�سهيالت .1993 – 1990
•م�ساعد مدير عام� /إدارة ورقابة االئتمان ،البنك التجاري الكويتي  -الكويت .1990-1971
• ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل
املن�صب :نائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية
تاريخ امليالد1951 :
تاريخ التعيني1991/10/12 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1969
اخلربات العملية:
•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة حديد الأردن (ممثل البنك الأردين الكويتي).
•نائب رئي�س جمل�س �إدارة ،ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري (ممثل البنك الأردين الكويتي).
•م�ساعد مدير عام /ت�سهيالت .2007 - 1998
•مدير تنفيذي �إدارة الت�سهيالت .1997 – 1993
•مدير وحدة االئتمان والت�سويق .1993 – 1991
•مدير االئتمان والت�سويق ،بنك الكويت الوطني  -الكويت .1990-1971
• ال�سيد �شاهر عيد عبد احلليم �سليمان
املن�صب :رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال
تاريخ امليالد1963 :
تاريخ التعيني1999/5/16 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري بنوك دولية ،جامعة هريوت وات ،بريطانيا .1998
اخلربات العملية:
•م�ساعد مدير عام  /التدقيق الداخلي .2009 – 1999
•عمل لدى البنك املركزي الأردين .1999 – 1988
• ال�سيد وليم جميل عواد دبابنة
املن�صب :م�ساعد املدير العام /اخلزينة واال�ستثمار
تاريخ امليالد1957 :
تاريخ التعيني1994/8/27 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1975
اخلربات العملية:
		
•� 17سنة يف عدة بنوك �آخرها بنك اال�ستثمار العربي الأردين .1994-1990
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• ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�ش
املن�صب :م�ساعد املدير العام /املالية
تاريخ امليالد1955 :
تاريخ التعيني1999/2/6 :
امل�ؤهل العلمي :دبلوم �إدارة �أعمال ،اجلامعة اللبنانية الأمريكية .1978
اخلربات العملية:
•مدير مايل ،املدر�سة االجنليزية احلديثة .1997 – 1992
•مدير مايل ،بنك البرتاء .1989 - 1978
• ال�سيد �إ�سماعيل �أحمد حممد �أبو عادي
املن�صب :م�ساعد املدير العام  /الت�سهيالت امل�صرفية
تاريخ امليالد1964 :
تاريخ التعيني1988/9/12 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري علوم مالية وم�صرفية ،الأكادميية العربية .1992
اخلربات العملية:
•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الإ�سراء للتعليم واال�ستثمار (ممثل البنك الأردين الكويتي).
•مدير تنفيذي  /ت�سهيالت .2007 – 2005
•مدير ت�سهيالت .2005 – 2000
•خربة م�صرفية بالبنك الأردين الكويتي .2000 - 1988
• ال�سيد عبد احلميد حممود عبد احلميد الأحول
املن�صب :م�ساعد املدير العام  /العمليات
تاريخ امليالد1954/12/4 :
تاريخ التعيني1982/6/2 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،جامعة �ساوث اي�سرتن ،الواليات املتحدة.1980 ،
اخلربات العملية:
•مدير تنفيذي � /إدارة الفروع .2007 - 2006
•مدير تنفيذي ،الفرع الرئي�سي .2006 – 2000
•مدير فرع .1999 - 1990
•خربة م�صرفية �سابقة بالبنك الأردين الكويتي .1989 – 1982
• ال�سيد هيثم �سميح “بدر الدين” البطيخي
املن�صب :م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة والأفراد
تاريخ امليالد1977/11/30 :
تاريخ التعيني2003/6/1 :
امل�ؤهل العلمي :الكلية امللكية الع�سكرية « �ساند هري�ست» ،بريطانيا . 1996
بكالوريو�س علوم �سيا�سية جامعة كنت ،بريطانيا .2000
اخلربات العملية:
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
• ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة العمد لال�ستثمار والتنمية العقارية (ممثل البنك الأردين الكويتي).
•ع�ضو هيئة املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة ال�سالم الدولية للنقل والتجارة.
•مدير تنفيذي ،الوحدة البنكية اخلا�صة .2007/10/31 - 2007/1/1
•مدير الفرع الرئي�سي .2006 - 2003
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• ال�سيد كمال �أنطون مو�سى حزبون
املن�صب :م�ساعد املدير العام � /أنظمة املعلومات
تاريخ امليالد1959/5/29 :
تاريخ التعيني2011/11/13 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري�إدارة دولية ( )MBAجامعة نيويورك للتكنولوجيا  ،2008ماج�ستري ات�صاالت ( )MSc EEجامعة بوداب�ست . 1983
اخلربات العملية:
•م�ست�شار �إدارة وتكنولوجيا (.2011 – 2009 )Free Lancer
•رئي�س املدراء التنفيذيني� ،شركة ( )OPTIMIZAالأردن .2009 - 2007
•م�ست�شار جودة امل�شاريع  ،بنك الإ�سكان . 2006 - 2005
•مدير عام �شركة عرب ال�شرق الأو�سط للتوزيع .2005 - 2000
•�شريك ومدير رئي�سي  Accentureللإ�ست�شارات .2000 – 1993
•رئي�س �إدارة االت�صاالت وامل�شاريع اخلا�صة ،البنك العربي .1993 - 1983
• ال�سيد �سهيل حممد عبد الفتاح الرتكي
املن�صب :مدير تنفيذي /دائرة العالقات العامة
تاريخ امليالد1944 :
تاريخ التعيني1991/10/19 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1964
اخلربات العملية:
•م�ساعد مدير �إداري ،بنك الكويت ال�صناعي ،الكويت .1990 – 1978
•�ضابط �إداري ،اخلطوط اجلوية الكويتية ،الكويت .1978 – 1968
• ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت
املن�صب :مدير تنفيذي /الدائرة القانونية
تاريخ امليالد1962 :
تاريخ التعيني1989/4/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حقوق ،اجلامعة الأردنية .1987
اخلربات العملية:
•الدائرة القانونية من .2000/9/1
•دائرة الت�سهيالت .2000– 1994
•دائرة متابعة الت�سهيالت .1994– 1989
• ال�سيد ماجد �سعدو حممد مقبل
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
تاريخ امليالد1960/12/27 :
تاريخ التعيني1984/10/6 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،اجلامعة الأردنية.1982 ،
اخلربات العملية:
•دائرة االمتثال من .2007/3/4
•دائرة التدقيق الداخلي .2007– 1999
•دائرة عمليات االئتمان .1999– 1998
•دائرة الت�سهيالت .1998– 1984

• ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجليو�سي
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة ت�سهيالت ال�شركات
تاريخ امليالد1970/7/26 :
تاريخ التعيني1997/9/6 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة عمان الأهلية.1994 ،
اخلربات العملية:
•�أعمال م�صرفية ،بنك الأردن واخلليج .1997 - 1994
• ال�سيد حممد جميل عزم حمد
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة �إدارة املخاطر
تاريخ امليالد1972/9/26 :
تاريخ التعيني1999/8/10 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري مالية وم�صرفية ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية.1999 ،
اخلربات العملية:
•�أعمال م�صرفية ،البنك العقاري العربي .1999– 1994
• ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمه
املن�صب :مدير دائرة التدقيق الداخلي
تاريخ امليالد1970/5/20 :
تاريخ التعيني2001/5/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،اجلامعة الأردنية.1992 ،
اخلربات العملية:
•�أعمال م�صرفية ،بنك الإ�سكان .2001 – 1992
• ال�سيد �إبراهيم فريد �آدم بي�شه
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة اخلزينة واال�ستثمار
تاريخ امليالد1971/3/16 :
تاريخ التعيني2001/6/19 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري �إدارة �أعمال ،كلية ما�سرتخت للإدارة ،قرب�ص . 2005 ،
اخلربات العملية:
•�أعمال م�صرفية ،البنك الأردين الكويتي (فرع قرب�ص) .2006 – 2001
•�أعمال م�صرفية ،بنك اجلزيرة – ال�سعودية .2001– 1999
•�أعمال م�صرفية� ،شركة دار �إثمار للخدمات املالية .1999– 1997
•�أعمال م�صرفية ،بنك عمان لال�ستثمار .1997– 1992
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• ال�سيد غ�سان عبداهلل �أحمد القا�سم
املن�صب :مدير تنفيذي � /إدارة الفروع
تاريخ امليالد1957/3/23 :
تاريخ التعيني1979/6/2 :
امل�ؤهل العلمي :دبلوم مالية وم�صرفية.
اخلربات العملية:
•�أعمال م�صرفية ،البنك الأهلي الكويتي .1979 – 1977
• الدكتور مكرم �أمني ماجد القطب
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة ت�سهيالت ال�شركات
تاريخ امليالد1965/8/19 :
تاريخ التعيني2004/5/16 :
امل�ؤهل العلمي :دكتوراه حما�سبة ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية .
اخلربات العملية:
• -البنك العربي .2004 - 1998
• -منتدى الفكر العربي .1998 – 1990
• ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش
املن�صب :مدير تنفيذي  /االدارة االقليمية لفروع فل�سطني من 2007/7/16
تاريخ امليالد1957 /11/30 :
تاريخ التعيني1981/2/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة. 1999 ،
اخلربات العملية:
•خربة م�صرفية �سابقة بفروع البنك الأردين الكويتي /الأردن 2007 – 1981
4ب4/

�أ�سماء مالكي  %5ف�أكرث من �أ�سهم البنك ( ) 2010 2011
اجلن�سية

عدد الأ�سهم
2011/12/31

الن�سبة
%

عدد الأ�سهم
2010/12/31

الن�سبة
%

اال�سم
بنك برقان

الكويتية

50٫927٫827

50٫928

50٫927٫827

50٫928

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

الأردنية

21٫041٫644

21٫042

21٫041٫644

21٫042

4ب5/

الو�ضع التناف�سي :ورد �ضمن التقرير

4ب6/

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

4ب7/

 -ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات يتمتع بها البنك �أو �أي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها.

4ب8/

 ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صل عليها البنك. -ال يوجد قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.

4ب9/

بيانات املوظفني والتدريب والهيكل التنظيمي

106

ا لـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

2011 »ª«¶æàdG πµ«¡dG / »àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑdG

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي 2011

107

بلغ عدد موظفي البنك كما يف  )927( 2011/12/31موظفا منهم ( )12موظفا يف فرع نابل�س و( )19موظفا يف الإدارة االقليمية وفرع رام اهلل و()5
موظفني يف فرع قرب�ص .وبلغ عدد موظفي ال�شركات التابعة ( )19موظفا .
 املوظفون ح�سب فئات م�ؤهالتهمالبنك الأردين الكويتي

املتحدة لال�ستثمارات املالية

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

العدد

العدد

العدد

دكتوراه

1

-

-

ماج�ستري

44

2

-

بكالوريو�س

649

4

5

دبلوم عايل

10

-

-

دبلوم

129

3

-

الثانوية العامة

43

4

1

دون الثانوية العامة

51

-

-

املجموع

927

13

6

امل�ؤهل العلمي

 الدورات التدريبية لعام 2011موا�ضيع الدورات
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عدد الدورات

عدد امل�شاركني

�إدارة املخاطر واالمتثال والتدقيق

41

271

الت�شريعات امل�صرفية والقانونية

6

67

العمليات امل�صرفية املتخ�ص�صة

63

562

اال�ستثمار والتمويل واالئتمان

27

241

�إ�ستخدامات الكمبيوتر و�أنظمة املعلومات

24

132

اللغة االجنليزية

84

199

املحا�سبة والإدارة املالية

26

215

الت�أمني امل�صريف والت�سويق

4

25

تطوير املهارات ال�سلوكية للموظفني

40

358

�إدارية ومهنية متقدمة

30

210

املجموع

345

2280
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4ب10/
4ب11/
4ب12/

و�صف املخاطر :ورد �ضمن التقرير
الإجنازات خالل عام  : 2011وردت �ضمن التقرير
مل ترتتب خالل ال�سنة املالية � 2011أي �آثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للبنك.

4ب13/

ال�سل�سلة الزمنية للأرباح املحققة واملوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني ب�آالف الدنانري
و�سعر ال�سهم ()2011 – 2007
الأرباح املحققة
قبل ال�ضريبة

ال�سنة

63٫668
68٫334
60٫444
73٫867

2007
2008
2009
2010
2011

55٫662

الأرباح املوزعة
نقدية
%20
%10
%15
%20
%20

�أ�سهم منحة
%33٫3
-

�صايف حقوق
م�ساهمي البنك

�سعر ال�سهم
دينار

216٫947
239٫398
286٫572
324٫557

8٫250
4٫690
3٫800
4٫320

346٫643

3٫620

4ب14/

حتليل املركز املايل :ورد �ضمن التقرير

4ب15/

اخلطة امل�ستقبلية :وردت �ضمن التقرير

4ب16/

�أتعاب مدققي احل�سابات  :بلغ �إجمايل �أتعاب مدققي احل�سابات للبنك وال�شركة التابعة يف عام  2011مبلغ  206٫970دينار .

4ب17/

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عامي  2011و .2010
الرقم
2
3
4
5
6
7
8
9

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

بنك اخلليج املتحد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اجلن�سية

1

اال�سم

املن�صب  /ال�صفة

عدد الأ�سهم كما يف

2010/12/31 2011/12/31
1٫146
�أردين 1٫146
226٫667
بحريني 226٫667

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار
بنك برقان

ممثل بنك اخلليج املتحد
ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتي
كويتي

10٫000
50٫927٫827

10٫000
50٫927٫827

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ممثل بنك برقان

�أردين

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

ال�سيد عماد جمال �أحمد الق�ضاه

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

�أردين

ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

املهند�س من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

�أردين

�شركة الفتوح القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

ال�سيد م�سعود حممود حجي جوهر حيات

ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة

كويتي

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم

ممثل �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

كويتي

�شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني

ع�ضو جمل�س الإدارة ( اعتبارا من � )2011/3/23أمريكية

8٫666
21٫041٫644
465٫631
49٫000
44٫996
32
50٫996
14٫250
4٫800٫000
14٫004
1٫000

8٫666

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ممثل �شركة�/شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني

�أمريكي

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردين

ال�سيد حممد �أحمد حممد �أبوغزاله

ع�ضو جمل�س الإدارة ( لغاية ) 2011/3/22

�أردين

21٫041٫644
465٫631
49٫000
44٫996
32
50٫996
10٫000
14٫004
842٫416

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2011و 2010
الرقم
1

110

املن�صب  /ال�صفة

اال�سم
" حممد يا�سر" م�صباح حممود الأ�سمر املدير العام

عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
كما يف
كما يف
اجلن�سية
2010/12/31 2011/12/31
�أردين

10٫000

7٫000

2

توفيق عبد القادر حممد مكحل

نائب املدير العام /املجموعة امل�صرفية

�أردين

-

-

3

�شاهر عيد عبداحلليم �سليمان

رئي�س جمموعة �إدارة املخاظر والإمتثال

�أردين

-

-

4

وليم جميل عواد دبابنه

م�ساعد املدير العام /اخلزينة واال�ستثمار

�أردين

-

-

5

هيام �سليم يو�سف حب�ش

م�ساعد املدير العام /املالية

�أردنية

1٫600

1٫600

6

عبد احلميد حممود عبد احلميد الأحول

م�ساعد املدير العام /العمليات

�أردين

-

-

7

�إ�سماعيل �أحمد حممد �أبو عادي

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

�أردين

-

-

8

هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي

م�ساعد املدير العام /منتجات التجزئة والأفراد

�أردين

-

-

9

كمال �أنطون مو�سى حزبون

م�ساعد املدير العام � /أنظمة املعلومات

�أردين

-

-

10

�سهيل حممد عبدالفتاح الرتكي

مدير تنفيذي /دائرة العالقات العامة

�أردين

-

-

11

�إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

مدير تنفيذي /الدائرة القانونية

�أردين

-

-

12

زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

مدير تنفيذي /دائرة ت�سهيالت ال�شركات

�أردين

-

-

13

حممد جميل عزم حمد

مدير تنفيذي /دائرة �إدارة املخاطر

�أردين

-

-

14

�إبراهيم فريد �آدم بي�شه

مدير تنفيذي /دائرة اخلزينة واال�ستثمار

�أردين

-

-

15

�سائد حممود خ�ضر طعمه

مدير تنفيذي /دائرة التدقيق الداخلي

�أردين

-

-

16

ماجد �سعدو حممد مقبل

مدير تنفيذي /دائرة مراقبة االمتثال

�أردين

874

874

17

غ�سان عبداهلل �أحمد القا�سم

مدير تنفيذي � /إدارة الفروع

�أردين

-

-

18

مكرم �أمني ماجد القطب

مدير تنفيذي  /دائرة ت�سهيالت ال�شركات

�أردين

-

-

19

�إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

مدير تنفيذي  /الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

�أردين

-

-
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الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات التي ي�سيطر عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة  /الأ�شخا�ص املطلعني
ا�سم ال�شركة
امل�سيطر عليها

ن�سبة امل�ساهمة عدد �أ�سهم البنك اململوكة من قبل
ال�شركة امل�سيطر عليها
يف ال�شركة
امل�سيطر عليها 2010/12/31 2011/12/31

بنك اخلليج املتحد

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك برقان – الكويت

%17٫00

50٫927٫827

50٫927٫827

�شركة الفتوح القاب�ضة  -الكويت

�شركة م�شاريع الكويت
ع�ضو جمل�س الإدارة القاب�ضة  -الكويت

%44٫63

50٫996

50٫996

بنك برقان – الكويت

%41٫00

50٫927٫827

50٫927٫827

بنك اخلليج املتحد  -البحرين

%85٫66

226٫667

226٫667

ال�صفة

ا�سم الع�ضو  /ال�شخ�ص املطلع

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت ع�ضو جمل�س الإدارة
�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثليهم و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2011و 2010
الرقم

اال�سم

اجلن�سية

ال�صلة

عدد الأ�سهم كما يف
2010/12/31 2011/12/31

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

7٫500

5٫166

3

مي فخري عقاب �أبوهنط�ش

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

�أردنية

164

-

4ب18/

بلغ �إجمايل الأجور والأتعاب والرواتب والعالوات وم�صاريف ال�سفر واالنتقال املدفوعة لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء الرئي�سيني يف البنك
وال�شركات التابعة يف عام  2011مبلغ  3٫032٫224دينار وال ت�شمل املكاف�آت واحلوافز املرتبطة بالإنتاجية.

4ب19/

التربعات :بلغ �إجمايل م�ساهمة البنك وال�شركات التابعة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية مبا فيها التربعات جلهات خريية يف العام  2011مبلغ 363٫360
دينار ح�سب اجلدول �أدناه:
اجلهة
دعم التعليم اجلامعي

88٫584

دعم الن�شاط الريا�ضي داخل وخارج البنك

22٫588

دعم م�ؤلفني وكتاب �أردنيني

13٫065

تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

18٫894

دعم منتديات وم�ؤمترات وطنية

54٫208

تكرمي �أوائل الطلبة املتفوقني وم�سابقات

3٫800

التربعات جلهات خريية و�أن�شطة �إجتماعية

162٫221

املجمـوع
4ب20/

املبلغ/دينار

363٫360

تعاقد البنك مع ال�شركة ال�شقيقة (�شركة ال�شرق العربي للت�أمني) للح�صول على تغطيات ت�أمينية عامة للبنك مبا فيها الت�أمني ال�صحي واحلوادث
للموظفني وبلغ �إجمايل قيمة العقود  993٫816دينارا .ومل يعقد البنك ،عدا ذلك� ،أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات مع �شركات تابعة �أو �شقيقة �أو حليفة
�أو مع رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف البنك �أو �أقاربهم.

4ب21/

ي�ساهم البنك يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي ،وقد مت �إي�ضاح ذلك �ضمن اجلزء اخلا�ص ب�إجنازات البنك لعام  2011يف هذا التقرير.

4ج 5-1

البيانات املالية :وردت �ضمن التقرير.

4د

تقرير مدققي احل�سابات  :ورد �ضمن التقرير.

4هـ

�إقرارات جمل�س الإدارة

4هـ1 /

يقر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل .2012

4هـ2 /

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

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

التواقيع

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

4هـ3 /

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

رئي�س جمل�س الإدارة
عبد الكرمي الكباريتي
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املدير العام
حممد يا�سر الأ�سمر

املدير املايل
هيام �سليم حب�ش

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية
( التحكم امل�ؤ�س�سي )
CORPORATE GOVERNANCE MANUAL
2011
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الإطار القانوين وم�صادر �إعداد الدليل

3

املمار�سات ال�سليمة للتحكم امل�ؤ�س�سي

4

�أطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية

4

جمل�س الإدارة

4

 -الواجبات وامل�س�ؤوليات

4

 -ت�شكيلة �أع�ضاء املجل�س
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12

 -الهياكل التنظيمية وتنظيم العمل يف البنك
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� -أهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة بالبنك
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 -دائرة الت�سهيالت امل�صرفية
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� -إدارة اخلزينة واال�ستثمار
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 -دائرة التدقيق الداخلي
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عالقة البنك مع امل�ساهمني
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ال�شفافية والإف�صاح
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الـمـقـدمـــــة

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

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

يرتبط التحكم امل�ؤ�س�سي الفعال بعوامل داخلية ت�شمل مدى فعالية التعامل بني �إدارة البنك وجمل�س الإدارة وامل�ساهمني �إ�ضافة �إىل اجلهات ذات العالقة� .أما العوامل
اخلارجية والتي تدعم وتوفر حتكم م�ؤ�س�سي جيد فيمكن �إدراجها مبا يلي-:
• قانون البنوك رقم  28ل�سنة .2000
• قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة .1997
• قانون الأوراق املالية رقم  76ل�سنة .2002
• قانون �ضمان الودائع رقم  33ل�سنة  2000بالإ�ضافة �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
• �إ�صدارات جلنة بازل حول املو�ضوع.
• �إ�صدارات دول  )1( OECDوالبنك الدويل بهذا اخل�صو�ص.
• و�ضع البنك احلايل يف جمال احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
• �إ�صدارات خمتلفة مهنية تتحدث عن احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
• املعايري املحا�سبية واملعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�ستخدمها امل�ستثمرون مل�ساءلة �إدارة البنك.

( )1ح�سب تعريف منظمة دول التعاون االقت�صادية والتنمية ( .) OECD
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دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية

4

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:
 .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.
�أو ً
ال� :أطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ذات العالقة

وتالي ًا بع�ض الأمثلة على ذلك:

 .1امل�ساهمون

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

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

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

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

الواجبات وامل�س�ؤوليات
حتقيقا ً ملبادئ التحكم امل�ؤ�س�سي ف�إن جمل�س �إدارة البنك يقوم باملهام وامل�س�ؤوليات الرئي�سية التالية ووفقا ملا ورد يف نظام البنك الأ�سا�سي �إ�ضافة �إىل ما ن�ص عليه قانون
البنوك وال�شركات والت�شريعات الأخرى ذات العالقة- :
 .1جمل�س �إدارة البنك هو امل�س�ؤول الأول عن �سالمة الو�ضع املايل للبنك ،وعن الت�أكد من قيام البنك بتلبية م�س�ؤولياته املختلفة جتاه كافة الأطراف التي ت�شمل البنك
املركزي الأردين ،امل�ساهمني ،املودعني ،الدائنني ،املوظفني ،امل�ستثمرين ،و�أية جهات �أخرى لها م�صالح �أو ذات عالقة بالبنك.
 .2يقوم املجل�س بعملية ر�سم الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك والرقابة على الإدارة التنفيذية التي يقع عليها عبء العمليات الت�شغيلية اليومية للبنك.
 .3يقوم املجل�س بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والت�أكد امل�ستمر من فعاليتها يف �إدارة املخاطر املختلفة التي يواجهها البنك.
 .4يقوم املجل�س بالت�أكد من مدى تقيد البنك باخلطط اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات املختلفة املعتمدة �أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات املختلفة
النافذة.

 .5يقوم املجل�س بالت�أكد من متتع البنك بالنزاهة يف كافة �أعماله ،حيث وفر املجل�س ميثاق لأخالقيات العمل ،عرب فيه عن القيم واملبادئ الأخالقية للبنك وفق املرتكزات
الأ�سا�سية التالية :النزاهة ،االمتثال للقوانني ،ال�شفافية ،والوالء للبنك وقد مت تعميم هذا امليثاق على كافة موظفي البنك و�أع�ضاء املجل�س ون�شره للجمهور.
 .6يقوم املجل�س بالت�أكد من توفر �سيا�سات مكتوبة (واعتماد هذه ال�سيا�سات) تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لدى البنك ،وب�أنها معممة على كافة امل�ستويات الإدارية،
ويتم مراجعتها بانتظام للت�أكد من �شمولها لأي تغيريات تطر�أ على القوانني والتعليمات املختلفة التي حتكم عمل البنك.
 .7يقوم املجل�س بتعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والأخالق احلميدة واخلربة والكفاءة املهنية ،و يتم تقييم املدير العام �سنويا ً من قبل املجل�س.
 .8يقوم املجل�س باملوافقة على تعيني �أو ا�ستقالة املدراء التنفيذيني يف البنك.
ً
 .9يقوم املجل�س بالتقييم الذاتي لأدائه – من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت -على الأقل مرة واحدة �سنويا وفق �آلية وا�ضحة.
 .10يقوم املجل�س ب�إقرار خطط �إحالل (  ) Succession Plansللمدراء التنفيذيني للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توافرها ل�شاغلي هذه الوظائف.

ت�شكيلة �أع�ضاء املجل�س

 .1تت�صف ت�شكيلة �أع�ضاء املجل�س بالتنوع يف اخلربة العملية واملهنية.
 .2ميكن �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء تنفيذيني (الذين ي�شغلون وظائف بالبنك) و�أع�ضاء غري تنفيذيني ,ويكون �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري تنفيذيني .
 .3يراعي البنك دائم ًا �أن يكون هناك ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني على الأقل(� )Independent Directorsضمن ت�شكيلة املجل�س.
 .4يعرف البنك الع�ضو امل�ستقل �أنه الع�ضو الذي ال تربطه بالبنك �أي عالقة ميكن �أن ت�ؤثر على مو�ضوعية وحيادية حكمه وقراره وبحيث تتوفر يف ع�ضو املجل�س احلدود
الدنيا التالية ليعترب م�ستقال ً-:
 �أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س. ان ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية. �أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو �أتعاب مالية �سواء بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر با�ستثناء ما يتقا�ضاه مقابل ع�ضويته يف املجل�س. �أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالكا ً ل�شركة يتعامل معها البنك و ي�ستثنى من ذلك التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو الأعمال املعتادة التي يقدمها البنكلعمالئه وعلى �أن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي �شروط تف�ضيلية.
 �أن ال يكون �شريكا ً للمدقق اخلارجي �أو موظفا لديه �أو ل�شركة ا�ست�شارات لها تعامالت مادية مع البنك خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضويةاملجل�س.
 �أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�س مال البنك بطريقة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة ك�أن يكون حليفا ً مل�ساهم رئي�سي يف البنك. .5يف�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.
� .6إذا كان الرئي�س تنفيذي ًا فيقوم البنك بتعيني ع�ضو م�ستقل كنائب لرئي�س املجل�س.

رئي�س املجل�س

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

تنظيم �أعمال املجل�س

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

معايري ع�ضوية جمل�س الإدارة

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

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

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

ب -الوالء وال�صدق واالهتمام

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

ج -الإ�ستقاللية

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

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

ثالث ًا :اللجان املنبثقة عن املجل�س

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

�أ) جلنة التدقيق واملخاطر

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

ب) جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
 -1تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني� ،إثنان منهم مبا يف ذلك رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني ،جتتمع على
الأقل مرتني من كل عام �أو كلما دعت احلاجة وتكون قراراتها بالأغلبية على �أن يت�ضمنها قرار رئي�س اللجنة ويتوىل �أمانة �سرها �أمني �سر جمل�س الإدارة.
 -2تقوم اللجنة باملهام التالية-:
 ت�سمية �أع�ضاء املجل�س مع الأخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت الأ�شخا�ص املر�شحني .ويف حاالت �إعادة الرت�شيح ي�ؤخذ بعني االعتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعيةوفاعلية م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�س ،مع مراعاة ما ورد يف قانون ال�شركات بخ�صو�ص جتديد ع�ضوية ع�ضو جمل�س الإدارة.
 حتديد فيما �إذا كان للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل . تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�س بالإ�ضافة �إىل مدى م�شاركة الع�ضو يف اجتماعات املجل�س .وبحيث يكون معيارتقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن مقارنة بالبنوك الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى االلتزام مبتطلبات ال�سلطات الرقابية.
 تتوىل اللجنة م�س�ؤولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،والت�أكد من اطالعهم امل�ستمر حول �أحدثاملوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف.
 تو�صي جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملكاف�آت (مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملنافع الأخرى) للمدير العام .كما تقوم اللجنة مبراجعة املكاف�آت املمنوحة لباقيالإدارة التنفيذية.
 -التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني مدير عام على �أن يتمتع بال�شروط التي ن�ص عليها قانون البنوك.

 التو�صية ملجل�س الإدارة ب�إقرار خطط الإحالل للإدارة التنفيذية للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف. التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املدراء التنفيذيني. تتوىل اللجنة م�س�ؤولية الت�أكد من وجود �سيا�سة لدى البنك تت�ضمن �أن املكاف�آت  /الرواتب كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�شكليتما�شى مع املكاف�آت  /الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق .كما يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة البنك �أن يتم ربط الرواتب وب�شكل جزئي بالأداء� ،أن تو�ضع
برامج للحوافز تهدف �إىل تعزيز قيمة �أ�سهم البنك على املدى طويل الأجل وتهدف �أي�ضا �إىل تعزيز البيئة الرقابية الداخلية وت�ؤدي �إىل �سالمة ومتانة الو�ضع املايل
للبنك ،مبعنى �أن ال يتم الرتكيز على زيادة ح�صة �سهم البنك من الأرباح على املدى الق�صري فقط.
 الت�أكد من �أن �سيا�سة املكاف�آت يتم الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي للبنك حتديد ًا مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حده و�أعلى رواتب مت دفعها خالل ال�سنةللمدراء التنفيذيني من غري �أع�ضاء املجل�س.
� -إطالع املجل�س على التقارير التي ت�ضمن املعلومات الالزمة له لأداء �أعماله.

ج) جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

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

مهام جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
�إن مهام جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي ب�شكل رئي�سي تن�صب على الت�أكد من تطبيق ما ورد يف دليل التحكم امل�ؤ�س�سي من كافة جوانبه وذلك من قبل كافة الأطراف املرتبطة به
من �إدارة تنفيذية وجمل�س �إدارة وجلان� ،إ�ضافة �إىل املراجعة الدورية للدليل من وقت لآخر �أو كلما اقت�ضت احلاجة وذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجات وتوقعات
كل من البنك وال�سوق امل�صريف.
وتالياً �أبرز املهام املوكلة للجنة التحكم امل�ؤ�س�سي-:
 -1الت�أكد من قيام املجل�س بر�سم �أهداف ا�سرتاتيجية وحتديد قيم عليا للبنك وتعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية داخل البنك ويف هذا املجال تقوم اللجنة بالت�أكد
من عدة �أمور منها-:
 ر�سم ا�سرتاتيجية للبنك والعمل على �إقرارها من املجل�س. قيام جمل�س الإدارة باعتماد ال�سيا�سات العامة للبنك مبا فيها اال�سرتاتيجية العامة والإ�شراف على تنفيذها ب�شكل ي�ضمن عدم ت�ضارب امل�صالح. الإلتزام مبيثاق �أخالقيات العمل املعتمد لدى البنك وذلك على م�ستوى جمل�س الإدارة وكافة امل�ستويات الإدارية يف البنك. -2الت�أكد من حتديد امل�س�ؤوليات وتو�ضيح خطوط االت�صال واملرجعية للإداريني على خمتلف م�ستوياتهم الإدارية وذلك �ضمن الإطار التايل-:
 حدد قانون البنوك وقانون ال�شركات �شروط وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة واملدير العام ،حيث يعترب املجل�س م�س�ؤو ًال عن الرقابة على �إدارة البنك التنفيذية والتيتقوم ب�إدارة �أعمال البنك اليومية.
 �ضرورة و�ضوح خطوط امل�ساءلة وامل�س�ؤولية من خالل التفوي�ض الر�سمي لل�صالحيات والت�أكيد على الف�صل ما بني الوظائف ووجود �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخليةاملنا�سبة.
 -3الت�أكد من �أهلية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ملنا�صبهم و�أن لديهم فهم وا�ضح لدورهم يف التحكم امل�ؤ�س�سي �إ�ضافة �إىل اال�ستقاللية يف حل امل�شاكل واتخاذ القرارات ويف
هذا الإطار يقع على عاتق اللجنة م�س�ؤولية الت�أكد من عدة �أمور منها -:
 �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 و ال�شروط الواردة �ضمن قانون البنوك بخ�صو�ص الأ�شخا�ص الذين ي�شغلوا رئا�سة وع�ضوية جمل�س الإدارة . الت�أكد من تطبيق مبد�أ و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب(.) Fit and Proper الت�أكد من وجود جلنة تدقيق م�شكلة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �ضمن ال�شروط املحددة بقانون البنوك و�أنها متار�س دورها بال�شكل املطلوب �إ�ضافة �إىل الت�أكد منوجود اللجان املطلوبة مبوجب تعليمات البنك املركزي مثل ( جلنة �إدارة املخاطر وجلنة مراقبة االمتثال ).
 الت�أكد من وجود اللجان الكافية واملنبثقة عن جمل�س �إدارة البنك مع العمل على ا�ستحداث اللجان التي تظهر احلاجة �إليها والالزمة لإر�ساء قواعد التحكم امل�ؤ�س�سيوتطبيق ثقافتها على كافة امل�ستويات لدى البنك.
 -4الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بواجبها فيما يتعلق بالرقابة املنا�سبة على �أعمال البنك والقيام بدورها ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف تعليمات �أنظمة ال�ضبط
والرقابة الداخلية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين وذلك من خالل العديد من الأمور منها-:
 الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية مبهمة �إدارة املخاطر الأمر الذي يت�ضمن مهمة الت�أكد من عملية و�ضع ومراقبة ال�سيا�سات والتعليمات مب�ستوى مقبول لكل منخماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة و املخاطر 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.
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 الت�أكد من تطبيق مبد�أ الرقابة الثنائية يف كافة �أعمال ون�شاطات البنك وعدم ا�ضطالع �شخ�ص واحد للقيام بعمل كامل. الت�أكد من كفاءة الإدارة التنفيذية وكافة مدراء الدوائر ب�شكل عام. -5الإ�ستفادة ب�شكل فعال من الأعمال التي يقوم بها املدققون الداخليون واملدققون اخلارجيون .
 -6الت�أكد من قيام البنك وكجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�شركات وخا�صة ال�شركات امل�ساهمة العامة بحيث
يتم تقييم خماطر العمالء .وقد يرى البنك مكاف�أة عمالئه الذين تتوفر لديهم حاكمية جيدة.
من �ضمن مهام جمل�س الإدارة ،و�ضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك والتي حتدد مهام الدوائر املختلفة مبا يكفل حتقيق الرقابة املطلوبة ويف هذا الإطار يربز دور
جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي يف توفري ما يلي بهذا اخل�صو�ص -:
 -1التدقيق الداخلي
�إن توفري �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية فعالة داخل البنك يجب �أن يكون مدعما بدائرة تدقيق داخلي فعالة تقوم بتقييم هذه الأنظمة با�ستقاللية.
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتقييم فعالية وكفاءة العمليات ومدى التقيد بالقوانني والأنظمة والتعليمات �إ�ضافة �إىل تقييم فعالية نظام �إدارة املخاطر وكفاية ر�أ�س
مال البنك ن�سبة �إىل خماطره وفق البيانات املالية للبنك ،وحتقيق ًا لهذا الدور يجب �أن يتم ما يلي-:
 الت�أكد من متتع املدقق الداخلي باال�ستقاللية التامة من خالل قيامه برفع تقاريره وتو�صياته بنتائج مهامه مبا�شرة �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�سالإدارة.
 الت�أكد من �أن جلنة التدقيق هي امل�س�ؤولة عن حتديد رواتب ومزايا كادر دائرة التدقيق الداخلي وتقييم �أدائه. الت�أكد من قيام كل من املدقق الداخلي وجلنة التدقيق مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة االجراءات املتخذةب�ش�أنها.

 -2التدقيق اخلارجي
ميثل م�ستوى �آخر من الرقابة على مدى م�صداقية البيانات املالية وتقييم �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية-:
 ت�ضمن قانون البنوك املهام املطلوبة من املدقق اخلارجي وبحيث يتم اختياره من �ضمن قائمة يعدها البنك املركزي �سنوي ًا. مراعاة وجود تعاون وتن�سيق ب�شكل كامل بني املدقق الداخلي واخلارجي. -7مراعاة �أن تت�صف عملية التحكم امل�ؤ�س�سي بالإف�صاح وال�شفافية.
 -8يجب �أن يكون جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على فهم لهيكلية عمليات البنك ،مبا يف ذلك العمليات التي يقوم بها البنك يف مناطق �أو �ضمن هياكل ت�شريعاتها
تعيق ال�شفافية ،وبهذا اخل�صو�ص يكون دور جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي الت�أكد مما يلي-:
 الت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية تتبع �سيا�سات وا�ضحة و�إجراءات �سليمة للعمل �ضمن هذه املناطق  /الت�شريعات. �إجراء تقييم دوري للت�أكد من مدى احتياج البنك للعمل �ضمن هذه املناطق والتي تعيق ال�شفافية.ً
 �إن جلنة التدقيق تراقب �أعمال التدقيق الداخلي على ال�ضوابط على الأن�شطة التي متار�س يف هذه املناطق وترفع التقارير الالزمة �سنويا �أو لدى مالحظة �أي ق�صورمادي �إىل جمل�س الإدارة.
 الت�أكد من وجود ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات و�إجراءات عمل حتكم املنتجات والأدوات املالية املعقدة التي يقدمها البنك ،وان يكون هناك �سيا�سات لتقييم هذهاملنتجات �سواء عند ا�ستخدامها �أو بيعها.
 الت�أكد من �أن وجود �سيا�سات للتعرف ،قيا�س ،و�إدارة للمخاطر املادية ،مبا يف ذلك املخاطر القانونية وخماطر ال�سمعة التي ميكن �أن تن�ش�أ من ممار�سة البنك لأين�شاطات.
 الإطالع على التقييم الدوري لالمتثال للقوانني والأنظمة بالإ�ضافة �إىل االمتثال مع ال�سيا�سات الداخلية. الت�أكد من �أن هذه الأن�شطة خا�ضعة لأعمال التدقيق الداخلي للبنك و�ضمن نطاق �أعمال التدقيق اخلارجي. الت�أكد من و�صول املعلومات الالزمة للإدارة الرئي�سية للبنك ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة مبخاطر تلك الأن�شطة ويتم رفع التقارير الالزمة ملجل�س الإدارةوال�سلطات الرقابية ويتم االلتزام مبتطلبات الإف�صاح مبقت�ضى القوانني والتعليمات التي يعمل بها البنك.

د) جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت و اال�ستثمار

تتلخ�ص عمل و�صالحيات اللجنة النظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�سهيالت وجلنة الإدارة لال�ستثمار والتي تزيد عن حدود �صالحيتها.
 تت�ألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة او نائبه وع�ضوية اثنني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة. جتتمع اللجنة �أ�سبوعيا. -تقوم 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.

رابعا ً  :الإدارة التنفيذية

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

من �أجل �ضمان حتقيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك فلدى البنك عدة جلان تنفيذية متخ�ص�صة مت ت�شكيلها لأغرا�ض حمددة ولزيادة فعالية البنك ب�شكل عام وهذه
اللجان هي :
 اللجنة التنفيذية. جلنة املوجودات واملطلوبات. اللجنة التوجيهية لأنظمة املعلومات. جلنة ت�سهيالت الإدارة. جلنة ا�ستثمار الإدارة.وتتكون هذه اللجان من املدير العام رئي�س ًا 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 �أو ًال 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 نائبيه ورئي�س جمموعة �إدارة املخاطر
واالمتثال و م�ساعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني يف البنك وتعقد اجتماعها ب�شكل �شهري.
 جلنة املوجودات واملطلوبات:الهدف اال�سرتاتيجي للجنة هو تعظيم ربحية البنك على املدى الطويل من خالل التخ�صي�ص الأمثل للموارد املتاحة على التوظيفات املربحة مع املحافظة على م�ستوى
مقبول من املخاطر ومبا يتوافق مع �أهداف البنك وتقوم هذه اللجنة بدورين رئي�سيني:
 التوزيع  /التخ�صي�ص اال�سرتاتيجي لكل من الأ�صول واخل�صوم. �ضبط ورقابة املخاطر.بالإ�ضافة �إىل تقييم العائد  /املخاطر للأ�صول املختلفة وتركيبة ر�أ�س املال وم�ؤثراتها والبحث عن م�صادر الأموال وتقييمها والت�سعري.
تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا وع�ضوية كل من-:
 نائب املدير العام – املجموعة امل�صرفية ،نائب املدير العام – اخلدمات امل�ساندة. رئي�س جمموعة ادارة 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 دائرة �إدارة املخاطر.وجتتمع اللجنة ب�شكل �شهري �أو كلما دعت احلاجة لذلك.

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

 .1تتم مراجعة هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
 .2يقوم املجل�س بت�ضمني التقرير ال�سنوي تقريرا ً حول مدى كفاية �أنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل ( )Financial Reportingوبحيث يت�ضمن ذلك:
 تو�ضيح مل�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل. تو�ضيح لإطار العمل الذي قامت با�ستخدامه الإدارة التنفيذية لتقييم فعالية �أنظمة الرقابة الداخلية. تقييم الإدارة التنفيذية لأنظمة الرقابة الداخلية كما بتاريخ البيانات املالية. الإف�صاح عن �أي مواطن �ضعف يف �أنظمة الرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية. -تقرير من املدقق اخلارجي يبني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية.

 .3على البنك القيام ب�إعداد تعليمات و�إجراءات يتمكن مبوجبها موظفو البنك من الإبالغ وب�شكل �سري عن وجود خماوف بخ�صو�ص احتمالية حدوث خمالفات ،وبحيث
يتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها ،ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق واملخاطر.

الهياكل التنظيمية وتنظيم العمل يف البنك

حتقيقا ملبادئ الرقابة الداخلية و�أ�س�س احلاكمية امل�ؤ�س�سية وب�شكل خا�ص الرقابة الثنائية وو�ضوح خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية فقد قام البنك بتوزيع املهام والواجبات
بني الدوائر املختلفة للبنك وقام بتحديد خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية ب�شكل وا�ضح بالإ�ضافة �إىل و�ضع ال�سيا�سات التف�صيلية املختلفة و�إقرارها من املجل�س ومن �أهم هذه
ال�سيا�سات ال�سيا�سة االئتمانية وال�سيا�سة اال�ستثمارية يف البنك ،هذا �إىل جانب ال�سيا�سات الأخرى املتعلقة ب�إدارة املخاطر ومراقبة االمتثال.
يف هذا الإطار ي�شري الهيكل التنظيمي للبنك �إىل تربع جمل�س الإدارة على قمة الهرم ثم ي�أتي دور رئي�س جمل�س الإدارة ومن ثم املدير العام هذا وقد مت تق�سيم العمل
يف البنك بني ثالثة جمموعات رئي�سية.
املجموعة الأوىل:
املجموعة امل�صرفية ,وت�ضم �أن�شطة الت�سهيالت امل�صرفية واخلزينة واال�ستثمار ومنتجات التجزئة والأفراد وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة مق�سم �إىل �أن�شطة فرعية ل�ضمان
التخ�ص�ص يف العمل وحتقيقا ً ملبادئ الرقابة الداخلية.
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل نائب املدير العام – املجموعة امل�صرفية ادارة املجموعة .
املجموعة الثانية:
جمموعة �إدارة املخاطر و االمتثال  ،و ت�ضم �أن�شطة �إدارة املخاطر ( خماطر االئتمان واملخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�سوق و�أمن �أنظمة املعلومات وخطة ا�ستمرارية
العمل) �إىل جانب مراقبة االلتزام ،كما يتبع لدائرة �إدارة املخاطر دائرة �إدارة ورقابة االئتمان.
ً
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل رئي�س جمموع �إدارة املخاطر و االمتثال �إدارة املجموعة مع الإ�شارة �إىل �أن دوائر املخاطر واالمتثال ترفع تقاريرها �أي�ضا �إىل جلنة
التدقيق واملخاطر
املجموعة الثالثة:
جمموعة اخلدمات امل�ساندة ،وت�ضم هذه املجموعة �أن�شطة �إدارة الفروع� ،أنظمة املعلومات ،العمليات املركزية ،املالية ،واخلدمات الإدارية .وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة
ي�ضم �أن�شطة فرعية �أخرى حمددة.
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل نائب املدير العام – خدمات م�ساندة �إدارة املجموعة .
وهناك دوائر �أخرى ير�أ�سها مدراء دوائر وتتبع مبا�شرة للمدير العام وهي الدائرة القانونية ،العالقات العامة� ،ش�ؤون املوظفني.
�أما دائرة التدقيق الداخلي فتتبع مبا�شرة لرئي�س جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها له وللجنة التدقيق واملخاطر.

�أهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة يف البنك

قام البنك بتنظيم �أعمال الدوائر املختلفة يف البنك 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 امل�صرفية

ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل رئا�سة الدائرة من قبل م�ساعد املدير العام –ت�سهيالت ويق�سم العمل بني ثالثة دوائر :دائرة ت�سهيالت ال�شركات ،دائرة الت�سهيالت التجارية
واملتو�سطة ،دائرة متابعة ومعاجلة االئتمان.

�أما املهــام والواجبــات لدوائر الت�سهيالت فهي كما يلي:
دائرة ت�سهيالت ال�شركات
 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�صةبال�شخ�صيات والفعاليات االجتماعية وال�سيا�سية ،متويل امل�شاريع ،الت�أجري التمويلي ،الربامج االئتمانية اخلا�صة لل�شركات.
دائرة الت�سهيالت التجارية واملتو�سطة
 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 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�سبمع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية.
دائرة منتجات التجزئة والأفراد
ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل رئا�سة الدائرة من قبل م�ساعد املدير العام – منتجات التجزئة و الأفراد ويق�سم العمل بني ثالث دوائر :دائرة البنكية اخلا�صة ،دائرة
قرو�ض الأفراد ،دائرة الت�سويق واملبيعات بالإ�ضافة �إىل وحدة البطاقات.
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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 الت�سويق واملبيعات
 خلق منتجات تتنا�سب وحاجة ال�سوق و�شرائح العمالء مع الأخذ بعني االعتبار الظروف التناف�سية. �إجراء درا�سات ال�سوق بهدف التعرف على الفر�ص واملحددات املتاحة للبنك ويف خمتلف املناطق بحيث ت�شكل هذه الدرا�سات البنية التحتية لعمليات الت�سويق والتفرعامل�ستقبلية ودرا�سات اجلدوى املطلوبة لذلك.
 القيام بالزيارات امليدانية الدورية للعمالء احلاليني وامل�ستهدفني وفقا لربنامج حمدد وذلك بهدف التعرف على االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية له�ؤالء العمالء ومايتوقعونه من البنك بالإ�ضافة للتعرف على وجهات نظرهم يف م�ستوى اخلدمات التي يقدمها البنك واحل�صول على �أية اقرتاحات �إيجابية منهم.

�إدارة اخلزينة واال�ستثمار

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

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

الأهداف

تعمل الدائرة على حتقيق الأهداف التالية:
 تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي: -1الدقة واالعتمادية على البيانات املالية والت�شغيلية ( .) Data Integrity and Reliability
 -2كفاءة العمليات الت�شغيلية.
 -3التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�سارية.
 -4املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك.
 -5ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف.
 تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة �إدارة املخاطر وعمليات التحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك. حت�سني وتطوير �أنظمة الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر وعمليات التحكم امل�ؤ�س�سي. �إ�ضافة قيمة للبنك من خالل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية املطلوبة لإدارة البنك. حت�سني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق �أهداف البنك.ال�صالحيات
لتحقيق كافة الأهداف املناطة بدائرة التدقيق الداخلي ،ف�إن الدائرة خمولة بال�صالحيات التالية:
 تنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة لكافة مراكز عمل البنك وال�شركات التابعة له. الرجوع والإطالع على كافة �سجالت و�أنظمة وبيانات وتقارير البنك وال�شركات التابعة له. االت�صال املبا�شر مع كافة موظفي البنك وال�شركات التابعة. حتديد طبيعة ونطاق وتوقيت عمليات التدقيق واملراجعة.وعلى مدراء كافة مراكز العمل لدى البنك وال�شركات التابعة القيام ب�إبالغ دائرة التدقيق الداخلي ب�أية م�شاكل وخمالفات هامة وجوهرية ()Significant incidents
حال حدوثها ودون ت�أخري.
الإ�ستقاللية واملو�ضوعية
ل�ضمان اال�ستقاللية الالزمة ف�إن دائرة التدقيق الداخلي:
 تتبع �إداريا وب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س الإدارة ووظيفي ًا �إىل جلنة التدقيق واملخاطر. ترفع تقارير ونتائج �أعمالها ب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س الإدارة و�إىل جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.وبهدف �ضمان مو�ضوعية كادر وموظفي دائرة التدقيق الداخلي ف�إنه:
 تبقى امل�س�ؤولية املبا�شرة على عمليات الرقابة و�إدارة املخاطر �ضمن امل�سئوليات املبا�شرة ملراكز العمل. الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أية عمليات تنفيذية ،وال توجد للدائرة �أية م�س�ؤولية مبا�شرة �أو �صالحيات تنفيذية للأن�شطة التي تتوىل الدائرة م�س�ؤولية مراجعتهاوتدقيقها.
 �إن عملية تقدمي اال�ست�شارات من قبل دائرة التدقيق الداخلي للإدارة التنفيذية ال تقلل من م�سئولية الإدارة التنفيذية عن التنفيذ املنا�سب والرقابة على ن�شاطاتهااملختلفة.
نطاق العمل وامل�س�ؤوليات

 -1نطاق عمل التدقيق
 ي�شمل نطاق عمل الدائرة كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات البنك وبال�شكل الذي ميكن الدائرة من تقييم مدى مالئمة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات�إدارة املخاطر والتحكم امل�ؤ�س�سي و�إجناز كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة بها.
 تقوم الدائرة بتنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�ستناد ًا �إىل �أولويات خطة التدقيق املبني على املخاطر ( )Risk-Based Auditواملعتمد �ضمن ا�سرتاتيجيةالدائرة التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عنه.
 تتوىل الدائرة كذلك تنفيذ �أية مراجعات خا�صة �أو ا�ست�شارات ا�ستناد ًا �إىل توجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة �أو جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة�أو مدير الدائرة.
 -2العالقة مع املدققني اخلارجيني ومفت�شي البنك املركزي الأردين
 تكون دائرة التدقيق الداخلي هي �ضابط االت�صال ما بني املدققني اخلارجيني ومفت�شي البنك املركزي الأردين من جهة وبني دوائر ومراكز العمل املختلفة لدى البنكمن جهة �أخرى� ،سواء خالل عمليات املراجعة �أو �ضمن مرحلة الرد على املالحظات والتقارير.
 -تتوىل دائرة التدقيق الداخلي عملية التن�سيق مع املدققني اخلارجيني يف جمال التخطيط ووقت وتنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة وذلك ل�ضمان عدم التعار�ض.
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املهام

 حتى تتمكن الدائرة من حتقيق �أهدافها ف�إنها تقوم مبا يلي-: .1تقييم مدى كفاية وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وال�شركات التابعة.
 .2تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات �إدارة املخاطر والتحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك وال�شركات التابعة.
 .3تقييم مدى دقة و�صحة البيانات والتقارير من خالل الزيارات الدورية للفروع والدوائر وال�شركات التابعة والتقارير اليومية التي ت�صدر عن دائرة التدقيق
الداخلي.
 .4تقييم مدى كفاية ر�أ�س مال البنك وال�شركات التابعة يف مواجهة كافة �أنواع املخاطر املحتملة.
 .5تقييم مدى التقيد وااللتزام بالتعليمات والقوانني وال�سيا�سات ال�سارية املفعول والتي حتكم �أعمال البنك.
 .6تقييم مراحل عمليات تطوير و�صيانة النظم لدى البنك.
� .7إجراء كافة عمليات التحقيق اخلا�صة الالزمة حيال امل�شاكل واملخالفات الهامة واجلوهرية.
 .8تقييم مدى كفاية وفعالية �إجراءات املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك وال�شركات التابعة.
 .9تقييم مدى حتقيق الأهداف املقررة للعمليات ومراكز العمل املختلفة لدى البنك.
 .10تقييم مدى قدرة البنك وال�شركات التابعة على ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف.
 .11متابعة التقارير والتو�صيات ال�صادرة عن الدائرة وعن املدققني اخلارجيني/مفت�شي البنك املركزي الأردين للت�أكد من ت�صويب املالحظات وتقييم مدى كفاية
الإجراءات املتخذة.
 .12تقييم �إجراءات و�سيا�سات العمل املقرتحة بال�شكل الذي ي�ضمن ح�سن �سري العمل وحتقيق كافة املتطلبات.
 .13م�ساعدة �إدارة البنك يف مقاومة عمليات التالعب واالختال�س من خالل مراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية الإجراءات الرقابية للحد من هذه العمليات( ،يف
حني تبقى امل�س�ؤولية الرئي�سية لإدارة البنك يف منع واكت�شاف هذه احلاالت).
 تتوىل دائرة التدقيق الداخلي كذلك م�س�ؤولية م�ساعدة الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة من خالل تقدمي اال�ست�شارات .املطلوبة وفق ًا للمعايري و�أف�ضل املمار�سات.املحا�سبية

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

دائرة �إدارة املخاطر
تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها البنك من خالل دائرة خماطر م�ستقلة ترتبط برئي�س جمموعة �إدارة املخاطر و االمتثال ,وترفع تقاريرها الدورية للجنة �إدارة
التدقيق واملخاطر.
ت�شمل م�س�ؤوليات دائرة �إدارة املخاطر يف البنك ما يلي:
 التعرف وقيا�س ومراقبة وال�سيطرة وكذلك �إبداء التو�صيات الالزمة لتخفيف ( )Mitigateاملخاطر التي تواجه البنك و�ضمن �أعلى درجات التن�سيق مع كافة خطوطالعمل 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 ()Risk Appetite تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر . و�ضع �أهداف و �سيناريوهات اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ( )Stress Testingو تطبيقها و رفع نتائج االختبارات �إىل الإدارة التنفيذية العليا و جلنة جمل�س الإدارةللتدقيق واملخاطر.
 تقييم كفاية ر�أ�س املال مقابل �أنواع و م�ستويات املخاطر املختلفة التي قد تواجه البنك ( )ICAAPورفع نتائج عملية التقييم �إىل الإدارة التنفيذية العليا و جلنة جمل�سالإدارة للتدقيق و املخاطر.
 التو�صية عند و�ضع ال�سقوف املقرتحة ( )Limitsاملختلفة للمخاطر التي يتعر�ض لها البنك ومراجعتها والتو�صية بها للجنة التدقيق واملخاطر وت�سجيل حاالتاال�ستثناءات عن �سيا�سات �إدارة املخاطر.
 تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات كافية عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر ( )Risk Profileيف البنك (�إح�صائيات نوعية وكمية تعر�ض يف كلاجتماع ملجل�س الإدارة).
 ال�شفافية يف �إبراز املخاطر والت�أكد من و�ضوحها وفهمها داخلي ًا كذلك الإف�صاح عنها للجمهور. تقوم جلان البنك مثل اللجنة التنفيذية ،جلان االئتمان ،و�إدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة ،مب�ساعدة دائرة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�صالحياتاملحددة لهذه اللجان.
 يقوم البنك بت�ضمني التقرير ال�سنوي معلومات كافية عن دائرة �إدارة املخاطر وب�شكل خا�ص هيكلها وعملياتها والتطورات التي ح�صلت عليها. تقوم الدائرة بن�شر الوعي باملخاطر لدى موظفي البنك مبا يتعلق بالطرق والأ�ساليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق مفهوم ال�شمولية ب�إدارة املخاطر. تقوم الدائرة مبتابعة ما ي�صدر من تعليمات وتو�صيات من اجلهات الرقابية املختلفة مبا فيها جلنة بازل ,وترجمتها �ضمن خطط عمل البنك و�سيا�ساته و�إجراءاته.دائرة �إدارة و رقابة االئتمان
وي�شري الهيكل التنظيمي للدائرة �إىل رئا�سة الدائرة من قبل مدير تنفيذي – دائرة �إدارة املخاطر ويتبع له مدير الدائرة ويق�سم العمل بني �أربع دوائر هي :وحدة
العمليات الداخلية ،وحدة العمليات اخلارجية ،وحدة التوثيق القانوين ،وحدة اللجان والقرارات  ،بالإ�ضافة �إىل موظف خدمات م�ساندة  .مت ف�صل هذه الدائرة عن
�إدارة الت�سهيالت وذلك حتقيقا لوظيفة ف�صل املهام وان�سجاما مع مبد�أ الرقابة الثنائية.
�أما ابرز املهــام والواجبــات لوحدات الدائرة فهي كما يلي:
وحدة العمليات الداخلية
 .1تنفيذ عمليات منح وجتديد وتعديل و�إلغاء الت�سهيالت ،وما يرافق ذلك من �إعداد ومراجعة وترحيل واعتماد القيود املحا�سبية اخلا�صة بالعمليات املنفذة.
 .2ترحيل بيانات ال�ضمانات والتعزيزات على النظام البنكي.
 .3ترحيل بيانات املحافظ االئتمانية ل�ضباط االئتمان و�صالحياتهم ،وكذلك �صالحيات الفروع واملكاتب يف ك�شف احل�سابات اجلارية على النظام البنكي ،بنا ًء على
قرار �إدارة الت�سهيالت.
وحدة العمليات اخلارجية
� .1إعداد ك�شوفات ت�صنيف الديون واحت�ساب خم�ص�ص التدين واالحتياطيات ،وما يرافق ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية
واملدقق اخلارجي للبنك.
� .2إعداد ك�شف الرتكزات االئتمانية ،وما يرافق ذلك من �إدخاالت على النظام البنكي ،مثل املجموعات ذات ال�صلة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني
وال�شركات التابعة ،وما �إىل ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية.
� .3إعداد ك�شف الأخطار امل�صرفية لعمالء البنك ،وما يرافق ذلك من طلب للأرقام ال�سرية للعمالء من البنك املركزي الأردين ،و�إدخالها على النظام البنكي ،واعتماد
الإدخاالت ال�شهرية قبل �إر�سالها �إىل البنك املركزي.
 .4اال�ستعالم املبا�شر عن مركزية خماطر العمالء اجلدد جتاه البنوك من خالل الربط املبا�شر مع البنك املركزي الأردين.
 .5الرد على ا�ستعالمات البنوك عن عمالء البنك.
وحدة اللجان والقرارات
 .1تبويب وترتيب املوا�ضيع التي يتطلب عر�ضها على جلنة الإدارة – ت�سهيالت وجلنة جمل�س الإدارة – ت�سهيالت ،وفق ًا لل�صالحيات املن�صو�ص عليها يف دليل �سيا�سة
االئتمان.
 .2ح�ضور اجتماعات جلنة الإدارة – ت�سهيالت ،و�إعداد قرارات تلك اللجان.
� .3إعداد حم�ضر اجتماع جلنة جمل�س الإدارة – ت�سهيالت.
 .4تبليغ القرارات املنبثقة عن اللجان (جلنة الإدارة – ت�سهيالت �أو جلنة جمل�س الإدارة – ت�سهيالت) �إىل العمالء والفروع والدوائر املعنية.
� .5إعداد كتب فك الرهونات العقارية والرهن احليازي والأ�سهم وال�سيارات.
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وحدة التوثيق القانوين
� .1إعداد واعتماد العقود وامل�ستندات التي توثق العمليات �ضمن �سقف معني وما زاد عن هذا ال�سقف ذلك يتم اعتماده من الدائرة القانونية.
 .2احل�صول على الر�أي القانوين يف احلاالت التي تتطلب ذلك.
 .3حفظ الن�سخة الأوىل من العقود وامل�ستندات و �سندات الرهن يف القا�صات احلديدية ،وبعهدة مدير الوحدة.
 .4مرا�سلة دائرة اخلدمات الإدارية ب�ش�أن تقدير العقارات املرهونة �أو املقرتحة ك�ضمان للت�سهيالت.

دائرة 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.
 .1تدار عمليات مراقبة االمتثال من خالل دائرة م�ستقلة ،وتتبع مبا�شرة لرئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وترفع تقاريرها الدورية ملجل�س الإدارة من خالل
جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عنه ون�سخة للإدارة التنفيذية.
 .2يقوم جمل�س الإدارة باعتماد ومراقبة �سيا�سة االمتثال بينما تعد ويتم تطويرها من قبل دائرة االمتثال وتعمم على كافة دوائر البنك.
 .3ال يتم تكليف موظفي دائرة االمتثال ب�أعمال تنفيذية قد يكون فيها جماال ً لت�ضارب امل�صالح.
 .4يندرج 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.
 .5ي�شمل نطاق عمل مراقبة االمتثال خماطر عدم االمتثال يف كافة �إدارات وفروع البنك داخل الأردن والفروع خارج الأردن وال�شركات التابعة.
 .6يقوم 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.
 .7تتلخ�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.
 .8لدائرة االمتثال �صالحية الإطالع على كافة الوثائق وال�سجالت والعقود التي متكنها من �أداء عملها بجودة عالية ومو�ضوعية وا�ستقاللية ،بالإ�ضافة �إىل �إطالعها على
تقارير التدقيق الداخلي وتقارير اجلهات الرقابية اخلارجية ويف مقدمتها البنك املركزي واجلهات الرقابية التي تخ�ضع لها فروع البنك خارج الأردن.
 .9لدائرة مراقبة االمتثال �صالحية االت�صال مع كافة موظفي البنك وال�شركات التابعة للح�صول على املعلومات والتو�ضيحات التي تراها منا�سبة.
 .10يكون 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.
 .11تقوم 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.

ميثاق �أخالقيات العمل
تبنى البنك ميثاق �أخالقيات العمل الذي مت �إقراره من جمل�س الإدارة وتعهد بااللتزام به كافة موظفي البنك على اختالف م�ستوياتهم الإدارية �إىل جانب �أع�ضاء جمل�س
�إدارة البنك.
وقد حدد هذا امليثاق �أخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك ب�أربعة حماور رئي�سية وهي-:
 .1النزاهة.
 .2الإمتثال للقوانني.
 .3ال�شفافية.
 .4الوالء للبنك.
ففي حمور النزاهة ت�ضمن امليثاق �أن موظفي البنك ملتزمون مبا يلي-:
 �أموال املودعني �أمانة وم�س�ؤولية يجب احلفاظ عليها. عدم تعار�ض امل�صلحة اخلا�صة مع م�صلحة البنك. عدم ا�ستخدام املعلومات الداخلية للم�صلحة ال�شخ�صية. املحافظة على املو�ضوعية وعدم الت�أثر بالعالقات ال�شخ�صية. -عدم الدخول بعالقات جتارية مع العمالء واملوردين.

 عدم التمييز بني العمالء. الرتفع عن قبول الهدايا واملنافع والدعوات.�أما يف جانب االمتثال للقوانني والأنظمة فيجب على املوظفني االلتزام بال�سرية امل�صرفية وب�سيا�سات البنك و�أدلة العمل لديه و�إيالء العناية الالزمة يف مكافحة غ�سل
الأموال ،وعدم �إ�صدار �شيكات بدون ر�صيد وااللتزام بقرارات الإدارة.
�أما يف جانب ال�شفافية فيلتزم موظفو البنك ب�صحة الأرقام والبيانات والتقارير امل�صرح بها ودقة هذه البيانات وكفايتها وتوقيتها وتوافقها مع املعايري بالإ�ضافة �إىل
الت�صريح عن امل�صالح ال�شخ�صية و�سالمة و�ضع املوظف املايل والأن�شطة التجارية اخلا�صة به والت�صريح عن املخالفات والأ�ضرار.
�أما بالن�سبة للوالء للبنك فهذا يتحقق من خالل حتقيق ر�سالة البنك ور�ؤيته و�أهدافه ودوره وحتويل �شعار البنك �إىل واقع ملمو�س ونيل ر�ضا العمالء واملحافظة عليهم
بالإ�ضافة �إىل االيجابية والتميز وحتمل امل�س�ؤولية واجلودة و الكفاءة وثم الدقة و التعلم امل�ستمر ،املحافظة على وقت العمل ،التكيف مع �ضغوط العمل بروح الفريق
واالهتمام باملظهر وال�سلوك وح�سن التعامل ،احلر�ص على �سمعة البنك و�إجنازاته ،احلفاظ على موجودات البنك ومظهره ،عدم الإف�صاح عن �أ�سرار العمل وا�ستئذان
الإدارة قبل الإدالء ب�أي ت�صريح يتعلق بالبنك ب�أي و�سيلة �إعالمية.
�سابعاً :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 طواريء ال�سيولة� ،سيا�سة عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال� ،سيا�سة الإبالغ � ،سيا�سة املوارد الب�شرية.
ثامن ًا :عالقة البنك مع امل�ساهمني

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

 .1يوفر البنك دائم ًا وب�شكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�شاطاته لكافة اجلهات ذات العالقة مثل ال�سلطات الرقابية وامل�ساهمني واملودعني واجلمهور ب�شكل
عام مع الرتكيز على الق�ضايا ذات الأثر اجلوهري على البنك.
 .2يلتزم البنك التزام ًا تام ًا مبتطلبات الإف�صاح وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ( )IFRSوتعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن البنك املركزي وال�سلطات الرقابية.
 .3يتابع البنك التطورات املختلفة املتعلقة مبتطلبات الإف�صاح وفق املعايري الدولية وبحيث تنعك�س فور ًا على تقاريره املالية.
 .4يلتزم البنك بتوفري خطوط ات�صال تتميز بالدميومة واحلرفية مع كافة اجلهات ذات العالقة من �سلطات رقابية وم�ساهمني وم�ستثمرين ومودعني وبنوك �أخرى
ولتحقيق هذا الأمر يقوم البنك ب�إيجاد وظيفة عالقات م�ستثمرين مهمتها الأ�سا�سية توفري معلومات كاملة ومو�ضوعية عن �أو�ضاع البنك املالية والإدارية ون�شاطات
البنك املختلفة.
� .5أن يحتوي التقرير ال�سنوي للبنك على كافة املعلومات حول البنك ب�شكل �شفاف ومو�ضوعي.
 .6ن�شر تقارير دورية حتتوي معلومات مالية ربع �سنوية ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر تقرير من املجل�س حول تداول �أ�سهم البنك وو�ضعه املايل خالل ال�سنة ،وملخ�صات دورية
للم�ساهمني واملحللني يف ال�سوق املايل وال�صحفيني املتخ�ص�صني يف القطاع املايل من قبل الإدارة التنفيذية.
 .7عقد اجتماعات دورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.
 .8يقوم البنك بتوفري املعلومات الواردة يف تقاريره ال�سنوية �أو الدورية على املوقع الإلكرتوين للبنك باللغتني العربية والإجنليزية وبحيث يتم حتديث املعلومات
با�ستمرار.
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 .9يجب �أن تت�ضمن التقارير التي يقدمها البنك �إف�صاح من الإدارة التنفيذية عن نتائج العمليات احلالية وامل�ستقبلية والو�ضع املايل للبنك و�أي �أثر �أو خماطر م�ستقبلية
من املمكن �أن ت�ؤثر على الو�ضع املايل العام للبنك.
 .10تعميق ًا ملبد�أ ال�شفافية والإف�صاح يجب �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك على وجه اخل�صو�ص الأمور التالية:
 دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك ومدى االلتزام به. معلومات كاملة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة تت�ضمن امل�ؤهالت واخلربات ومقدار ح�صته من ر�أ�س املال وو�صفه كتنفيذي �أو م�ستقل �أو غري تنفيذي ،ع�ضويته يف جلاناملجل�س وتاريخ التعيني يف املجل�س� ،أي ع�ضويات يف جمال�س �إدارة �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل املكاف�آت والرواتب التي ح�صل عليها ،و�أية قرو�ض ممنوحة له من البنك
و�أي عمليات بني البنك والع�ضو �أو �شركاته �أو الأطراف ذوي ال�صلة به.
 ملخ�ص مل�س�ؤوليات ومهام اللجان املنبثقة عن املجل�س. عدد مرات اجتماع املجل�س وجلانه. ملخ�ص عن �سيا�سات املكاف�آت لدى البنك ورواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا. �شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية. و�صف لهيكل ون�شاطات جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال. -امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك ويف ال�شركات التي ت�ساهم ب�شكل رئي�سي يف البنك.
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‘ 2007 ΩÉ©dG ∂æH " IõFÉL ≈∏Y ∂æÑdG π°üM .á«fÉ£jÈdG ôµfÉH …P á∏› øe " ¿OQC’G

2008

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 100 ¤G ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ ‘ Ú£°ù∏a ´hôØd á«ª«∏bE’G IQGOE’G ¢ù«°SCÉJ . ˆG ΩGQ áæjóe
ácô°T âeÉb å«M ∂æÑdG á«µ∏e πµ«g Ò«¨J ∂æH á°üM πjƒëàH á°†HÉ≤dG âjƒµdG ™jQÉ°ûe
∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ‘ (øjôëÑdG) óëàŸG è«∏ÿG
…òdG (âjƒµdG) ¿ÉbôH ∂æH ¤EG »àjƒµdG ÊOQC’G
.∫ÉŸG ¢SCGQ øe .% 50,1 ƒëæd Ék µdÉe íÑ°UCG

2009

âfÎfE’G ∂æH ΩÉ¶æd IójóL äÉeóN áaÉ°VG
AÉHô¡µdG ÒJGƒa ójó°ùJ πãe (Netbanker)
äÉeóNh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉ≤ëà°ùe ójó°ùJh
äÉ«dBGh ™aódG ôeGhGh ä’ÉØµdGh äGOÉªàY’G
á¨∏dÉH áî°ùf ÒaƒJ ™e äÉcô°û∏d äÉ≤aGƒŸG
.ΩÉ¶ædG øe á«Hô©dG

2010

‘ 2010 ΩÉ©dG ∂æH " IõFÉL ≈∏Y ∂æÑdG π°üM .á«fÉ£jÈdG ôµfÉH …P á∏› øe " ¿OQC’G
ΩGóîà°S’ á°ü°üﬂ ‹BG ±Gô°U Iõ¡LG ÒaƒJ . ô°üÑdG ±É©°Vh ÚaƒØµª∏d ¢UÉî°TC’G

2011

ácô°T ƒg »ÑæLCG ôªãà°ùe ΩÉª°†fEG IóYÉb ¤EG á«µjôeC’G Odyssey Reinsurance Co.
IQGOEG ¢ù∏› ¤EGh Ú«°ù«FôdG ∂æÑdG »ªgÉ°ùe
πeÉµdÉH ácƒ∏‡ á«µjôeCG ácô°T »gh ,∂æÑdG
á«ŸÉ©dG á«dÉŸG Fairfax áYƒª› πÑb øe
.á°†HÉ≤dG
ácô°ûc »∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d IQÉLEG ácô°T ¢ù«°SCÉJ QÉæjO ¿ƒ«∏e (10) √QGó≤e ∫Éª°SCGôH á°UÉN áªgÉ°ùe
.»àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑdG øe πeÉµdÉH ´ƒaóe ÊOQCG

1998

™°VƒdG Ö«JôJh º«¶æJ IOÉYG §£N ò«ØæJ AóH
¬àbÓ£fG äÉÑ∏£àe ∫Éªµà°SGh ∂æÑ∏d »∏NGódG
IOÉYGh πeÉ°ûdG ôjƒ£àdG ´hô°ûeh Iójó÷G
¬JÉ°SÉ«°Sh ∂æÑdG äÉ«é«JGÎ°SG ™°Vhh á∏µ«¡dG
.»Ø«XƒdG RÉ¡÷G õjõ©Jh á«∏Ñ≤à°ùŸG ¬àjDhQh

1999

ΩÉ¶æ∏d IQƒ£e áî°ùæd »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG CGóH
ä’É°üJG áµÑ°T π«¨°ûJh NBS2 ójó÷G »µæÑdG
(Digital) »ªbôdG ΩÉ¶ædÉH πª©J IQƒ£àe
∂æÑdG ‘ ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG áaÉc ∫GóÑà°SGh
. 2000 ΩÉY äÉÑ∏£àe ™e á≤aGƒàe áãjóM Iõ¡LCÉH

2000

1976

»àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑdG ¢ù°SCÉJ 1976/10/25 ‘
5 ∫Éª°SCGôH IOhóﬁ áeÉY áªgÉ°ùe ácô°ûc
.ÊOQCG QÉæjO ÚjÓe

1977

.¿ÉªY πÑLh ‹óÑ©dG ‘ ∂æÑ∏d ÚYôa ∫hCG ìÉààaG

1979

‘ á°ü°üîàe IójóL ájQGOEG IóMƒd IGƒf ¢ù«°SCÉJ
.∂æÑ∏d ‘ô°üŸG ΩÉ¶ædG áà“CGh ôJƒ«ÑªµdG ∫ÉªYCG

1983

™FGOƒdG ∫ÉªYC’ á«dB’G èeGÈdG øe OóY ≥«Ñ£J AóH
.ÚªgÉ°ùŸG äÓé°Sh

1985

∫hCÉc ( NetBanker ) âfÎfE’G ∂æH áeóN ¥ÓWG
ÉgÓJ ,AÓª©∏d áeóÿG √òg ôaƒj ¿OQC’G ‘ ∂æH
. ( Mobile Bank ) ∫Gƒ÷G ∞JÉ¡dG áeóN ¥ÓWG

. ATM SYSTEM ‹B’G ±Gô°üdG ΩÉ¶f π«¨°ûJ AóH

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 25 ¤G ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ -

ÉYôa 15 ÉgOóY ≠dÉÑdG ∂æÑdG ´hôa §HQ ∫Éªµà°SG
.…õcôŸG ôJƒ«ÑªµdÉH

2001

á«aô°üŸG IóMƒdG º°SÉH ¢UÈb ‘ ´ôa ìÉààaG .ôFGõ÷G ‘ »∏«ã“ Öàµeh (IBU) á«dhódG
á≤£æÃ (Cyber Branch) ‹B’G ´ôØdG ìÉààaG .á«Øjƒ°üdG

2002

IóëàŸG ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %50^23 ∂∏“ .∂æÑ∏d á©HÉJ ácô°T èÑ°üàd á«dÉŸG äGQÉªãà°SÓd
IQGOE’G ≈æÑe åjó–h á©°SƒJ ´hô°ûe RÉ‚G á«LQÉÿG á¡LGƒdG Ò«¨Jh ≈æÑŸG á«∏©àH áeÉ©dG
IQÉ«°ùdG øe ‹B’G ±Gô°ü∏d ™bƒe AÉ°ûfGh
.( Drive-Thru ATM )

1991

1993

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 8,5 ¤G ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ

1994

.QÉæjO ÚjÓe 10 ¤G ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ NBS º°SG â– ójóL »µæH ΩÉ¶f ôjƒ£J RÉ‚G -

.∂æÑdG ∫ÉªYCG º¶©e »£¨j

1995

É¡«àÄØH á«ŸÉ©dG Gõ«ØdG ábÉ£H áeóN ìôW .( á«°†ØdGh á«ÑgòdG )

2003

¢ù∏HÉf áæjóe ‘ ¿OQC’G êQÉN ´ôa ∫hCG ìÉààaG …õcôŸG Üƒ°SÉ◊ÉH Iô°TÉÑe ¬£HQh Ú£°ù∏ØH
.¿ÉªY ‘

2004

ΩÉ¶æH πª©dGh ,≥WÉædG ∂æÑdG áeóN ìôW -

2005

.âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ∂æÑdG ™bƒe ¥ÓWG -

ábô°ûŸG ¬JQƒ°U ¢ùµ©«d ∂æÑdG QÉ©°T Ò«¨J .áKGó◊Gh ájƒ«◊Gh Iƒ≤dÉH ∞°üàJ »àdG
.QÉæjO ¿ƒ«∏e 31^250 ¤EG ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ .QÉæjO ¿ƒ«∏e 40 ¤G ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ ¿OQC’G ‘ ∂æH π°†aCG " IõFÉL ≈∏Y ∂æÑdG ∫ƒ°üM .á«µjôeC’G ¢ùææjÉa ∫ÉHƒ∏Z á∏› øe " 2005
ácô°T äÉÑ∏£àŸ Ö«éà°ùj ¿OQC’G ‘ ∂æH ∫hCG á«°UÉîH á«còdG ábÉ£ÑdG ≥∏£jh á«ŸÉ©dG Gõ«a
.(Chip & Pin)

2006

75 ºK 60 ¤G ΩÉ©dG ∫ÓN ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™aQ .QÉæjO ¿ƒ«∏e
‘ 2006 ΩÉ©dG ∂æH " IõFÉL ≈∏Y ∂æÑdG π°üM .á«fÉ£jÈdG ôµfÉH …P á∏› øe " ¿OQC’G

1996

.á«dÉŸG äÓjƒëà∏d ( âØjƒ°S )

1997

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 20 ¤EG ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ‘ IójóL á∏Môe ∂æÑdG πNO ,1997/7/15 ‘ IQGOE’G ¢ù∏› ÜÉîàfÉH äCGóH ájôjƒ£àdG ¬JÒ°ùe
ËôµdG óÑY ó«°ùdG ádhO ÜÉîàæfGh ójó÷G
ójó÷G ¢ù∏éŸG õ«“h ¢ù∏éª∏d Ék °ù«FQ »àjQÉÑµdG
å«M Ú«é«∏ÿGh Ú«àjƒµdG øjôªãà°ùŸG IOƒ©H
¢SCGQ IOÉ`jR º`¡°SCG ø`e º`¡à°üM á`«£¨àH GƒeÉb
‹GƒM ≈`dEG º¡àªgÉ`°ùe áÑ`°ùf Gƒ`©aQh ∫É`ŸG
k YÉa kGô°üæY ∂dòH GƒëÑ°UCGh %50
IQGOE’G ¢ù∏› ‘ Ó
.ójó÷G

www.jkb.com

