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جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة /املدير العام
ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور عبدالرحمن �سميح عبدالرحمن طوقان

الأع�ضاء

ال�سيد يحيى زكريا حممد الق�ضماين
الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري
الدكتور ينال مولود عبدالقادر ناغوج
ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم عطااهلل املجايل
ال�سيد هيثم �أبو الن�صر �سليم املفتي  /ممثل �شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة
ال�سيد عمار حممود عبدالقادر �أبو نامو�س  /ممثل �شركة الفراعنة الدولية لال�ستثمارات ال�صناعية
ال�سيد هيثم حممد �سميح عبدالرحمن بركات
ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع
ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

املدير العام

ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

مدققو احل�سابات

ال�سادة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن
ال�سادة �شركة القوا�سمي و�شركاه ()KPMG
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة م�ساهمي
بنك الأردن الكرام،،،
ي�سرين �أن �أرحب بكم با�سمي وبا�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أجمل ترحيب و�أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي
ال�ساد�س واخلم�سني لبنك الأردن مت�ضمناً القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سنة املنتهية يف  2016/12/31و�أبرز
الإجنازات والنتائج التي حتققت يف عام .2016
لقد �شهد عام  2016ا�ستمرار التحديات على م�ستوى البيئة االقت�صادية واال�ضطرابات يف الدول املحيطة بالإ�ضافة
�إىل حتديات ا�ست�ضافة �أعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني .وعلى الرغم من ذلك فقد حقق االقت�صاد الأردين يف
الأرباع الثالثة الأوىل من عام  2016منواً بالأ�سعار الثابتة بن�سبة  %2مقارن ًة مع منو بن�سبة  %2.3خالل نف�س
الفرتة من عام  .2015ويف ظل �إنهاء الأردن لربنامج اال�ستعداد االئتماين الذي مت تطبيقه مع �صندوق النقد الدويل
خالل الفرتة ( ،)2015 – 2012فقد مت توقيع برنامج جديد للإ�صالح املايل بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل
يت�ضمن جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ساعد االقت�صاد الوطني على التغلب على التحديات التي تواجهه
واحلفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي و�إيجاد بيئة مالئمة لتحقيق منو اقت�صادي م�ستدام� ،إىل جانب تعزيز اال�ستقرار املايل ورفع م�ستويات الت�شغيل وتعزيز تناف�سية االقت�صاد.
وباحلديث عن �أبرز امل�ؤ�شرات االقت�صادية التي �أظهرت ا�ستمرار االختالالت الهيكلية يف االقت�صاد الأردين ف�إننا نذكر توا�ضع معدالت النمو االقت�صادي بالأ�سعار الثابتة ،كما و�صل
�إجمايل الدين العام �إىل م�ستوى  26.2مليار دينار يف نهاية ت�شرين الثاين  2016وم�ش ّك ً
ال ما ن�سبته  %95.6من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لغاية ت�شرين الثاين .2016
�أما معدل البطالة فقد ارتفع يف الربع الرابع من عام  2016لي�سجل  ،%15.8مقارن ًة مبعدل  %13.6خالل الربع ذاته من عام  .2015وعلى الرغم من انخفا�ض العجز
املايل ملوازنة احلكومة املركزية خالل ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من عام  2016لي�صل �إىل حوايل  803.3مليون دينار مقابل  1,025.6مليون دينار خالل نف�س الفرتة من
العام ال�سابق� ،أي بنحو  222.3مليون دينار ،فما زال عجز املوازنة ي�شكل حتدياً يف ظل عدم القدرة على زيادة معدل النمو االقت�صادي.
وعلى �صعيد �آخر وا�صلت امل�ؤ�شرات االقت�صادية الأخرى �أداءها الإيجابي ف�سجلت احتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية م�ستويات مريحة يف نهاية عام  – 2016على الرغم
من انخفا�ضها عن م�ستواها يف نهاية عام  2015بحوايل  1.3مليار دوالر وبن�سبة  – %9حيث و�صلت �إىل حوايل  12.9مليار دوالر �أمريكي .كما انخف�ض معدل الت�ضخم
بن�سبة  %0.8خالل عام  2016مقارن ًة بانخفا�ضه بن�سبة  %0.9خالل عام .2015
لقد ا�ستطاع البنك املركزي الأردين تعزيز �أركان اال�ستقرار النقدي واملايل رغم التحديات الإقليمية التي ع�صفت يف املنطقة منذ ما يزيد عن �أربع �سنوات .وتعزيزاً لهذا الدور
فقد �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية بامل�صادقة على القانون رقم  24ل�سنة  2016املعدل لقانون البنك املركزي رقم  23ل�سنة  .1971وقد جاء القانون املعدل ليعزز ا�ستقاللية
البنك من كافة اجلوانب ،حيث مت تعديل و�إعادة �صياغة �أهداف البنك املركزي يف خم�سة ع�شر هدفاً تتما�شى مع امل�ستجدات والتطورات.
هذا وقد ا�ستمر البنك املركزي الأردين يف تطوير و�إعادة هيكلة نظم الدفع والت�سويات الإلكرتونية يف الأردن يف �سبيل احلفاظ على �سالمة وكفاءة نظام املدفوعات الوطني ،وذلك
من خالل الت�شغيل البيني لأنظمة الدفع وو�ضع الأطر القانونية ال�شاملة لتعزيز اال�شتمال املايل وت�شجيع القبول لأدوات الدفع احلديثة .ومت يف هذا املجال �إطالق اال�سرتاتيجية
الوطنية لال�شتمال املايل للأعوام  ،2020 – 2018مبا ي�سهم يف زيادة الو�صول �إىل التمويل وزيادة م�ستوى العمق املايل لدى كافة فئات املجتمع .كما مت �إطالق نظام غرفة
التقا�ص الآيل  )ACH) Automated Clearing Houseاجلديد والذي يعدّ القاعدة الأ�سا�سية لتقا�ص احلواالت املالية �صغرية ومتو�سطة احلجم بعمالت خمتلفة يف
الأردن ،والتي متتاز بال�سرعة وانخفا�ض تكلفتها على العمالء.
وعلى �صعيد �أ�سعار الفوائد على �أدوات ال�سيا�سة النقدية فقد قام البنك املركزي الأردين برفع �سعر الفائدة الرئي�س (اتفاقيات �إعادة ال�شراء لأجل �أ�سبوع) ،ونافذة الإيداع لليلة
واحدة ،ومدى �سعر فائدة �شهادات الإيداع لأجل �أ�سبوع بواقع  25نقطة �أ�سا�س اعتباراً من  .2016/12/18ي�أتي ذلك ان�سجاماً مع �سيا�سة البنك املركزي يف احلر�ص على
�ضمان تناف�سية وجاذبية الدينار كوعاء ادخاري واحلفاظ على �أركان اال�ستقرار النقدي وامل�صريف.
على �صعيد �أبرز التغريات على م�ستوى الأ�سواق العاملية خالل عام  2016كان نتيجة ا�ستفتاء اململكة املتحدة باخلروج من االحتاد الأوروبي يف حزيران  ،2016وت�أثري ذلك
على �أ�سواق ر�أ�س املال يف العامل ،والتي على �أثرها خف�ض �صندوق النقد الدويل معدالت النمو العاملي مبقدار  2نقطة مئوية لت�صل �إىل  %3.4بالعام 2017؛ حيث �أن اخلروج
الربيطاين يحمل قدراً كبرياً من عدم اليقني االقت�صادي وال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي خا�ص ًة يف اقت�صادات الدول الأوروبية املتقدمة� .إال �أن �أواخر عام  2016حملت معها مالمح
لتحوالت �إيجابية على م�ستوى االقت�صاد الأمريكي ،والذي قد يكون رافعة النمو لالقت�صادات الأخرى .وعلى �صعيد االقت�صاد املحلي فقد مت تعديل معدل النمو املتوقع للعام
 2016من قبل �صندوق النقد الدويل والذي كان مقدراً بن�سبة  %2.8لي�صبح  .%2.4ويف العام  2017فمن املتوقع �أن ي�صل النمو �إىل  .%3.2وبخ�صو�ص االقت�صاد
الفل�سطيني فيتوقع منوه بن�سبة  %3.3و %3.5لعامي  2016و 2017وفقاً لتقديرات البنك الدويل.
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ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
وا�صل البنك حتقيق �أداء جيد خالل عام  2016رغم التحديات االقت�صادية ال�سائدة بفعل ما ميلك من �إمكانات وقدرات م ّكنته من حتقيق مراتب متقدمة يف
الأ�سواق التي يعمل بها .كما د�أب البنك على تطبيق �أحدث املمار�سات الإدارية يف جماالت توظيف م�صادر الأموال وفقاً ملتغريات وتطورات ال�سوق ،مع الأخذ
باالعتبار �سع َيه لتنويع م�صادر �إيراداته بعد تقييم فر�ص اال�ستثمارات يف هذا املجال.
عائد مل�ساهمي البنك مببلغ  41.4مليون دينار م�سج ً
ٍ
ال ارتفاعاً بلغت ن�سبته
ربح
لقد �أظهرت النتائج املالية لبنك الأردن خالل عام  2016حتقيق �صايف ٍ
ً
 %1.4مقارن ًة بعام  .2015كما �أظهر �إجمايل الدخل منواً مببلغ  2.2مليون دينار وبن�سبة  %1.8مقارنة بعام  2015لي�صل �إىل  127.4مليون دينار ،هذا
ويذكر �أن �إجمايل الدخل جاء معظمه من الإيراد الت�شغيلي للبنك (�صايف �إيراد الفوائد والعموالت) الذي منا بن�سبة  %4.4لي�صل �إىل  116.2مليون دينار،
م�شك ً
ال ما ن�سبته  %91.2من �إجمايل الدخل عام  2016مقارن ًة مع ما ن�سبته  %88.9يف عام  .2015وعلى الرغم من ا�ستمرار ت�أثر قطاع ال�شركات
الكربى بحالة عدم اال�ستقرار واال�ضطرابات التي ال زالت ت�شهدها دول املنطقة وت�أثر الن�شاط الت�صديري (ال�صادرات الوطنية) الذي تراجع بن�سبة %9.6
خالل الأحد ع�شر �شهراً الأوىل من عام  2016مقارن ًة بذات الفرتة من العام املا�ضي  ،2015فقد ا�ستطاع البنك حتقيق نتائج �إيجابية على �صعيد بنود بيان
الدخل كما مت تو�ضيحه.
وقد حققت معظم بنود املركز املايل للبنك  -على �صعيد م�صادر وا�ستخدامات الأموال� -أدا ًء �إيجابياً يف نهاية عام  ،2016حيث و�صل �إجمايل ودائع العمالء
�إىل  1,606.9مليون دينار مرتفعة بن�سبة  %2.7مقارن ًة بنهاية عام  ،2015وذلك مبا يلبي متطلبات االحتياجات التمويلية للعمالء �إىل جانب متطلبات
ال�سيولة للبنك� .أما على �صعيد حمفظة الت�سـهيالت االئتمانيـة (بال�صايف) فقد ارتفعت بحوايل  83.8مليون دينار وبن�سبة  %7.3مقارن ًة بر�صيدها يف نهاية
عام  2015لت�صل �إىل  1,226مليون دينار .وعلى �صعيد موجودات البنـك فقد �سجلت  2,338.8مليون دينار بارتفاع بلغت ن�سبته  .%6و�سجلت حقوق
امللكية مل�ساهمي البنك  405.4مليون دينار كما يف  2016/12/31بن�سبة منو بلغت  %11.9مقارن ًة بعام  .2015وعلى �صعيد �أداء فروع البنك يف
فل�سطني و�شركاته التابعة فقد حققت نتائج �إيجابية يف العام  2016وذلك بفعل التخطيط ال�سليم والعمل اجلاد ،وال�سعي للو�صول �إىل �أف�ضل م�ستويات الأداء.
وعلى م�ستوى امل�ؤ�شرات املالية فقد جاء �أدا�ؤها �إيجابياً على �صعيد ن�سب املالءة املالية والتوظيفات وكفاءة �إدارة الأ�صول حيث بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
 %20.82يف نهاية عام  2016ومبا يفوق احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين والبالغ  %12وجلنة بازل  IIIالبالغ  %8.625لعام ،2016
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة �إىل �إجمايل الت�سهيالت بعد تنزيل الفوائد املعلقة �إىل  %4.59مقابل  %5.94يف نهاية عام 2015
مما ي�ؤكد على جودة املحفظة االئتمانية للبنك وتطبيقه �سيا�سات ائتمانية ح�صيفة و�أف�ضل النماذج يف �إدارة املخاطر .ومن امل�ؤ�شرات الإيجابية يف هذا اجلانب
�أي�ضاً ن�سبة تغطية خم�ص�ص التدين ملحفظة الت�سهيالت غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة والت�أمينات والتي بلغت  %112.2مقابل  %101.2لعام
 ،2015وهي تعترب من �أعلى الن�سب يف القطاع امل�صريف الأردين .بالإ�ضافة �إىل تغطية الت�سهيالت لبنك الأردن – �سورية بن�سبة تقارب  %100نظراً ال�ستمرار
الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية يف ال�سوق ال�سوري .ويف املقابل ا�ستمر قيد م�صروف خم�ص�ص تدين العقارات التي �آلت ملكيتها للبنك لدى فروع البنك يف
الأردن مببلغ  2.5مليون دينار للعقارات اململوكة للبنك لأكرث من �أربع �سنوات ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين.
هذا وقد ا�ستمر البنك يف املحافظة على ن�سب �سيولة مرتفعة جتاوزت الن�سب املحددة من اجلهات الرقابية يف الدول التي يعمل فيها ،حيث بلغت ن�سبة ال�سيولة
القانونية ملجموعة بنك الأردن  %127.25كما يف  2016/12/31وهي �أعلى من احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين.
وعلى م�ستوى م�ؤ�شرات الكفاءة فقد �سجل العائد على متو�سط املوجودات  %1.82يف نهاية عام  2016مقابل  %1.86يف نهاية عام  ،2015وهي من
�أف�ضل الن�سب يف القطاع امل�صريفِ الأردين .و�سجل العائد على متو�سط حقوق م�ساهمي البنك  %10.78مقابل  %11.7يف نهاية عام .2015
وت�أكيداً على متانة �أداء البنك وقوة مركزه املايل� ،إىل جانب معايري �أخرى ت�شمل ن�سب التداول احلر و�أحجام التداول ،فقد قامت م�ؤ�س�سة مورغان �ستانلي كابيتال
�إنرتنا�شيونال ب�إدراج بنك الأردن يف م�ؤ�شرها اخلا�ص ب�أ�سواق الدول املبتدئة ( )MSCI Frontier Markets Indexوالذي تقرر تفعيله يف نهاية �شهر
ت�شرين الثاين  .2016وتربز �أهمية هذه الإ�ضافة يف دعم تثبيت الأردن على خارطة اال�ستثمار العاملي ،ذلك �أن امل�ؤ�شرات التي تطلقها م�ؤ�س�سة مورغان �ستانلي
تُعد من �أهم امل�ؤ�شرات املعتمدة عاملياً كمرجعية يف تقييم الأ�سواق املالية من جهة ،وذات �أهمية بالغة ملدراء اال�ستثمار القائمني على �صناديق �إدارة الرثوات التي
تتعقب وتقتفي �أثر م�ؤ�شرات الأ�سواق العاملية من جهة �أخرى.

ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
ا�ستمر البنك يف انتهاج �سيا�سة التطوير واالرتقاء باخلدمات املقدمة لعمالئه ،يوازي ذلك تطبيق جمموعة من امل�شاريع وبرامج العمل وعلى م�ستوى خمتلف
�أن�شطة الأعمال يف البنك .ويف هذا املجال وا�صل البنك درا�سة وتلبية متطلبات عمالئه من اخلدمات واحللول امل�صرفية املتنوعة� ،إىل جانب التنويع املدرو�س
يف متويل قطاعات الأعمال وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وتعزيز موقعه الريادي يف الأ�سواق التي يعمل بها .وعمل على �إطالق عدد من الربامج
واحلمالت اخلا�صة مبا يتواءم مع تطلعات العمالء واحتياجاتهم املتجددة .كما حر�ص البنك على دميومة تطوير وحت�سني جمموعة احللول املالية وامل�صرفية
لعمالئه من خالل فريق متخ�ص�ص وعلى درجة عالية من الكفاءة.
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ويف �إطار �سعي البنك الدائم لتنويع م�صادر ا�ستثماراته وتنمية �أعماله فقد مت �إطالق خدمات احلفظ الأمني يف ال�سوق الفل�سطيني يف الربع الثاين من عام  ،2016مبا ي�سهم يف
تلبية متطلبات املحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية الأجنبية يف فل�سطني .كما مت كذلك �إعادة العمل بالتداول بال�سندات العاملية ب�شكل �أو�سع من خالل ت�أ�سي�س وحدة لأدوات الدخل
الثابت �ضمن ق�سم التداول بالأ�سواق العاملية يف دائرة اخلزينة .هذا �إىل جانب تنويع م�صادر الدخل من خالل �شركة تف ّوق لال�ستثمارات املالية؛ حيث ا�ستمرت ال�شركة خالل عام
 2016مبمار�سة �أعمال �إدارة اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاط الو�ساطة املالية.
ومن اجلدير ذكره �أن البنك يعمل وب�شكل م�ستمر على مواكبة �آخر امل�ستجدات يف جمال تكنولوجيا ال�صناعة امل�صرفية وتطوير منافذ التوزيع ونظم الدفع الإلكرتونية مبا مي ّكن العمالء من
احل�صول على اخلدمات و�إجراء املعامالت امل�صرفية بكل �سهولة و�أمان .وقد مت يف هذا اجلانب تطبيق نظام غرفة التقا�ص الآيل )ACH) Automated Clearing House payment
ح�سب متطلبات البنك املركزي الأردين مبا ي�سهم يف �سرعة تنفيذ العمليات واحلواالت بني البنوك يف الأردن بطريقة �آمنة وفعالة .كما ا�ستمر البنك بالعمل على االرتقاء بالقاعدة التكنولوجية
و�أنظمة االت�صاالت ،وقد مت �إجناز جمموعة من امل�شاريع وبرامج العمل يف هذا اجلانب مبا ي�سهم يف ت�سهيل وت�سريع ان�سيابية العمل.
ُ
التعر�ض لها وعلى كافة امل�ستويات .ويف
ا�ستمر البنك بتطوير منظومة �إدارة املخاطر وفقاً لأف�ضل املمار�سات الإدارية بهدف االرتقاء بهذه املنظومة وحتديد وتقييم املخاطر املمكنِ
هذا املجال مت مراجعة وتعديل �سيا�سة �إدارة املخاطر الت�شغيلية ملواكبة �آخر امل�ستجدات املتعلقة بها ،ومراجعة وتعديل �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا
يتوافق مع متطلبات ال�سلطات الرقابية من جهة وبيئة العمل من جهة �أخرى .وعلى م�ستوى مراقبة و�إدارة �أمن املعلومات يف البنك فقد مت تلبية وتدقيق متطلبات معايري الأمان
للبطاقات واحل�صول على �شهادة  PCI-DSSالن�سخة  .3.1وكذلك مت تطوير وحتديث بع�ض الأدوات الفنية ملراقبة �أمن املعلومات يف �سبيل احلد من هذا النوع من املخاطر.
هذا وقد قام البنك ب�إعداد واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ( )ICAAPوفقاً لبيانات البنك املالية كما يف  2015/12/31والتي �أظهرت �إمكانية القاعدة
الر�أ�سمالية للبنك ال�ستيعاب كافة املخاطر املمكن التعر�ض لها.
املجل�س ك َّل العناية الالزمة ملمار�سات وتطبيقات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة
وت�أ�سي�ساً على التزام جمل�س �إدارة البنك بتطبيق �أف�ضل ممار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،فقد �أوىل
ُ
ومبا يتوافق مع الت�شريعات التي حتكم �أعمال البنوك وتعليمات البنك املركزي الأردين و�أف�ضل املمار�سات الدولية التي ت�ضمنتها جلنة بازل حول احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،ومبا يتوافق
مع بيئة العمل امل�صريف والأطر الت�شريعية والقانونية الناظمة لأعمال البنك .وت�أكيداً على ذلك وانطالقاً من �سعينا امل�ستمر لتطوير �آليات العمل والإطار امل�ؤ�س�سي لبنك الأردن
وتلبية متطلبات دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،فقد مت الف�صل بني من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام.
على �صعيد االرتقاء مبوارد البنك الب�شرية ف�إن البنك يعمل وب�شكل م�ستمر على تطبيق �أف�ضل املمار�سات الإدارية يف هذا املجال ملا ميثله ذلك من ت�أثري على الكفاءة الإنتاجية
للم�ؤ�س�سة .وقد �شهد عام  2016تنفيذ جمموعة من مبادرات وبرامج العمل مبا ي�سهم يف �إيجاد فريق م�ؤهل وكفوء قادر على االرتقاء ب�أداء البنك للم�ستويات امل�ستهدفة.

ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
�إن بنك الأردن يعمل بكل طاقته لال�ستفادة من فر�ص النمو يف الدول التي يتواجد بها حتى يف ظل ا�ستمرار حتديات الظروف الإقليمية غري املواتية .وهو ي�سعى �أي�ضاً لتنويع
م�صادر �إيراداته وابتكارِ برام َج تتواء ُم مع احتياجات وتطلعات �شرائح العمالء املختلفة .هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستمراره بامل�شاريع وبرامج العمل التي ت�ستهدف االرتقاء مب�ستوى
اخلدمة املقدمة وتوفري احللول امل�صرفية لعمالئه وفقاً لأحدث املمار�سات امل�صرفية يف هذا املجال .وعلى ال�صعيد االقت�صادي ف�إننا ن�أمل �أن تثمر جملة الإ�صالحات االقت�صادية
رب من امل�ستويات ال�سائدة حالياً مما �سي�سهم يف حتفيز اال�ستثمارات و�إيجاد فر�ص عمل جديدة
منو �أك َ
التي �أقرتها احلكومة الأردنية يف دفع عجلة االقت�صاد الوطني نحو حتقيق ٍ ّ
وتخفي�ض معدالت البطالة تدريجياً.
وا�ستناداً �إىل النتائج التي حتققت خالل عام  ،2016ف�إن جمل�س الإدارة قرر �أن يرفع تو�صيته �إىل الهيئة العامة بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  %18من ر�أ�س املال
�أي ما يعادل مبلغ  36مليون دينار ،وتدوير باقي الأرباح.
ويف ختام لقائنا ومع نهاية فرتة والية جمل�س الإدارة ف�إنني �أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة على جهودهم احلثيثة ودعمهم املتوا�صل وم�ساندتهم
ِّ
م�صاف امل�ؤ�س�سات املالية املتقدمة .و�أتوجه بال�شكر با�سمي وبا�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل عمالئنا وم�ساهمينا على
تقدّم ورفعةِ البنك والو�صولِ به �إىل
للإدارة يف حتقيقِ
ِ
ثقتهم ودعمهم املتوا�صل لنا .وكل التقدير �إىل فريق موظفي البنك على عملهم الد�ؤوب يف �سبيل حتقيق الإجنازات والنتائج امل�ستهدفة على كافة الأ�صعدة .كما �أتقدم بال�شكر
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات الر�سمية وعلى ر�أ�سها البنك املركزي الأردين لدعمهم وجهودهم املو�صولة لتحقيق تقدم اجلهاز امل�صريف واالقت�صاد الوطني يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ويل التوفيق
�شاكر توفيق فاخوري
رئي�س جمل�س الإدارة
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الأداء االقت�صادي 2016
ات�سم امل�شهد االقت�صادي الأردين خالل �سنة  2016با�ستمرار ت�أثره مبخاطر البيئة اخلارجية ال�صعبة ،بالإ�ضافة �إىل حتديات ا�ست�ضافة �أعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني.
وف�ض ً
ال عن ذلك ،يُ�ش ِّكل ا�ستمرار �ضعف �أ�سعار النفط �أحد املخاطر على املدى املتو�سط بالنظر �إىل احتمال ت�أثريه على حتويالت املغرتبني الأردنيني ،واال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة ،واملنح من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ظل ت�أثر احتياطيات دول جمل�س التعاون اخلليجي وزيادة حجم العجوزات يف موازناتها وميلها لإقرار خطط للتق�شف واحلد
من الإنفاق� .إال �أن االقت�صاد الأردين وا�صل نهج اال�ستعداد للإ�صالح وت�سريع وترية تنفيذه .ويف هذا املجال مت توقيع برنامج جديد للإ�صالح املايل بالتعاون مع �صندوق النقد
الدويل يت�ضمن جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ساعد االقت�صاد الوطني على التغلب على التحديات التي تواجهه واحلفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي و�إيجاد بيئة
مالئمة لتحقيق منو اقت�صادي م�ستدام� ،إىل جانب تعزيز اال�ستقرار املايل ورفع م�ستويات الت�شغيل وتعزيز تناف�سية االقت�صاد.
هذا وقد �شهدت �سنة � 2016صدور الإرادة امللكية ال�سامية بامل�صادقة على القانون رقم  24ل�سنة  2016املعدل لقانون البنك املركزي الأردين رقم  23ل�سنة  ،1971وقد
جاء القانون املعدل ليعزز ا�ستقاللية البنك املركزي من كافة اجلوانب ،ومن �أبرز البنود التي ت�ضمنها �إناطة �سيا�سة �سعر ال�صرف مبجل�س �إدارة البنك املركزي بدالً من جمل�س
الوزراء ،و�إلغاء ال�سقوف على االحتياطي الإلزامي للبنوك والتي كانت م�سبقاً حمددة بن�سبة  %5من الودائع لدى البنوك املرخ�صة ،كما مت تعديل و�إعادة �صياغة �أهداف البنك
املركزي يف خم�سة ع�شر هدفاً تتما�شى مع امل�ستجدات والتطورات.
وفيما يلي �أبرز م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي الأردين خالل �سنة :2016
 -بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خالل الثالثة �أرباع الأوىل من �سنة  2016ما ن�سبته  %2مقابل منو ن�سبته  %2.3خالل الفرتة ذاتها من �سنة .2015 -تراجع امل�ستوى العام للأ�سعار مقي�ساً بالتغري الن�سبي يف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ( )CPIبن�سبة %0.8خالل �سنة  2016مقابل تراجع ن�سبته  %0.9ل�سنة .2015 -ارتفع معدل البطالة �إىل حوايل  %15.9يف نهاية الربع الثالث من �سنة  2016مقارن ًة مبعدل بلغ  %13.8يف الربع ذاته من ال�سنة املا�ضية .2015 -بلغ حجم االحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي الأردين يف نهاية �سنة  2016ما قيمته  12.9مليار دوالر ،بن�سبة تراجع %9عن نهاية �سنة .2015  -ارتفع ر�صيد �إجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة �إىل  32.9مليار دينار يف نهاية ت�شرين الثاين من �سنة  2016وبن�سبة  %0.9عن م�ستواه امل�سجل يف نهاية �سنة .2015وذلك نتيجة ارتفاع الودائع بالدينار مببلغ  13.6مليون دينار ،والودائع بالعمالت الأجنبية ارتفعت بن�سبة  %4.4ومببلغ  289.5مليون دينار عن نهاية �سنة .2015
 -ارتفع ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك للفرتة يف نهاية ت�شرين الثاين من �سنة  2016لتبلغ  22.7مليار دينار ،بن�سبة منو  %7.7ومببلغ  1.6ملياردينار عن م�ستواها امل�سجل يف نهاية �سنة .2015
 -انخف�ض عجز امليزان التجاري ،الذي ميثل الفرق بني ال�صادرات الكلية وامل�ستوردات بن�سبة  %9.6ليبلغ  6,792.8مليون دينار يف نهاية ت�شرين الأول .2016  -انخف�ض حجم التداول يف قطاع العقار خالل �سنة  2016بن�سبة  %7لي�صل �إىل حوايل  7.1مليار دينار.ً
 �-شهدت عائدات اململكة من الدخل ال�سياحي ( مقبو�ضات ال�سفر) حتى نهاية ت�شرين الثاين من �سنة  2016انخفا�ضا بن�سبة  %0.8مقارنة مع الفرتة املماثلة من �سنة ،2015لت�صل �إىل  2.6مليار دينار.
 -انخف�ضت �إجمايل حتويالت الأردنيني العاملني يف اخلارج لنهاية ت�شرين الثاين بن�سبة  %2.9لت�صل �إىل  2.4مليار دينار ،فيما �سجل اال�ستثمار املبا�شر يف اململكة �صايفتدفق للداخل مقداره  809.1مليون دينار خالل الأرباع الثالثة الأوىل من �سنة  2016مقارنة مع حوايل  808.2مليون دينار خالل الفرتة ذاتها من �سنة .2015
 �-سجل عجز احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات ما مقداره  1,910.2مليون دينار وبن�سبة  %9.5من الناجت املحلي الإجمايل خالل الأرباع الثالثة الأوىل من �سنة ،2016مقارنة مع عجز مقداره  1,979.6مليون دينار وبن�سبة  %10.1من الناجت للفرتة ذاتها من �سنة .2015
 -بلغ �صايف الدين العام (الداخلي واخلارجي) يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين من �سنة  2016ما قيمته  24.4مليار دينار متثل  %88.9من الناجت املحلي الإجمايل املقدرلنهاية �شهر ت�شرين الثاين .2016

الناجت املحلي الإجمايل:
حقق الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة خالل الأرباع الثالثة الأوىل من �سنة  2016منواً بن�سبة  %2مقارنة مع منو بلغت ن�سبته  %2.3خالل الفرتة ذاتها من �سنة .2015
جاء هذا النمو يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي حم�صل ًة لتحقيق القطاعات االقت�صادية منواً متفاوتاً خالل فرتة الأرباع الثالثة الأوىل من �سنة  ،2016ف�سجل قطاع «الكهرباء
واملياه» منواً بن�سبة  %10.8مقابل منو بن�سبة  %8.6يف الفرتة ذاتها من �سنة  ،2015وقطاع النقل واالت�صاالت بن�سبة منو بلغ  %3.2مقابل منو بن�سبة  %3.0يف نف�س الفرتة
من �سنة  ،2015وقطاع «الت�شييد» الذي منا بن�سبة  %0.8مقابل تراجع بن�سبة  %2.7خالل الفرتة ذاتها من �سنة  ،2015كما منا قطاع الزراعة بن�سبة  %5.3مقابل منو
بن�سبة  %0.7لنف�س الفرتة من �سنة  ،2015و�سجل قطاع «خدمات املال والت�أمني والعقارات وخدمات الأعمال» منواً بن�سبة  %3.9مقارن ًة بنمو بلغ  %3.8يف نف�س الفرتة من
ال�سنة ال�سابقة ،وقطاع «التجارة واملطاعم والفنادق» منا بن�سبة  %1.1خالل الأرباع الثالثة الأوىل من �سنة  2016مقابل منوه بن�سبة  %0.9يف الفرتة ذاتها من �سنة .2015
يف حني �شهدت بع�ض القطاعات االقت�صادية تباط�ؤاً �أو تراجعاً يف �أدائها خالل الأرباع الثالثة الأوىل من �سنة  2016مقارن ًة بنف�س الفرتة من �سنة  ،2015حيث تباط�أ منو
قطاع اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية الذي منا بن�سبة  %3.6مقابل منو بن�سبة  %4.1خالل الفرتة ذاتها من �سنة  ،2015يف حني تراجع قطاع «التعدين واملحاجر» بن�سبة
 %14.7مقابل منو بن�سبة � ،%16.8أما قطاع «ال�صناعات التحويلية» فقد تباط�أ لينمو بن�سبة  %0.8مقابل منو يف نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة بن�سبة  ،%1.5وتباط�أ
منو قطاع منتجي اخلدمات احلكومية لي�سجل  %1.2للثالثة �أرباع الأوىل من �سنة  2016مقابل منو بلغ  %2.4خالل نف�س الفرتة من �سنة  .2015يف حني �شهد امل�ستوى
العام للأ�سعار (معدل الت�ضخم) تراجعاً لنهاية �سنة  2016بن�سبة  %0.8مقابل تراجع ن�سبته  %0.9ل�سنة .2015
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املالية العامة:
جاءت �أرقام املالية العامة خالل فرتة ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من �سنة  2016وفق التايل :بلغ �إجمايل الإيرادات املحلية واملنح اخلارجية خالل ال�شهور الأحد
ع�شر الأوىل من �سنة  2016ما مقداره  6,187.3مليون دينار مقابل  5,735.2مليون دينار خالل نف�س الفرتة من �سنة � 2015أي بارتفاع مقداره 452.1
مليون دينار �أو ما ن�سبته  ،%7.9حيث بلغت املنح اخلارجية خالل ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من �سنة  2016ما مقداره  406.4مليون دينار مقابل 448.4
مليون دينار خالل نف�س الفرتة من �سنة .2015
يف حني بلغت الإيرادات املحلية خالل ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من �سنة  2016ما مقداره  5,780.9مليون دينار مقابل  5,286.8مليون دينار خالل نف�س
الفرتة من �سنة � ،2015أي بارتفاع مقداره  494.1مليون دينار �أو ما ن�سبته  %9.3مقارنة بنف�س الفرتة من �سنة  .2015وقد جاء االرتفاع يف الإيرادات املحلية
نتيجة الرتفاع ح�صـيلة الإيرادات ال�ضريبية بحوايل  185.8مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوايل  311مليون دينار.
بلغ �إجمايل الإنفاق خالل ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من �سنة  2016حوايل  6,990.6مليون دينار مقابل  6,760.8مليون دينار خالل نف�س الفرتة من �سنة
 2015م�سج ً
ال بذلك ارتفاعاً مقداره  229.8مليون دينار �أو ما ن�سبته  ،%3.4وقد جاء هذا االرتفاع يف �إجمايل الإنفاق نتيجة الرتفاع النفقات اجلارية مبقدار
 243.9مليون دينار �أو ما ن�سبته  %4.1وانخفا�ض النفقات الر�أ�سـمالية بحوايل  14.1مليون دينار �أو ما ن�سبته  .%1.7ويف املح�صلة بلغ عجز املوازنة بعد
املنح ما مقداره  803.3مليون دينار لنهاية الأحد ع�شر �شهراً الأوىل من �سنة  2016مقابل عجز بلغ  1,025.6مليون دينار خالل نف�س الفرتة من �سنة .2015
وترتيباً على التطورات التي �شهدتها املديونية الداخلية واخلارجية بلغ �إجمايل الدين العام يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين من �سنة  2016نحو  26.2مليار دينار �أو
ما ن�سبته  %95.6من الناجت املحلي الإجمايل (املقدر �شهرياً من قبل وزارة املالية والبالغ  27,450مليون دينار) لنهاية �شهر ت�شرين الثاين من �سنة  2016مقابل
 %93.4يف نهاية �سنة  ،2015علماً ب�أن مديونية �شركة الكهرباء الوطنية و�سلطة املياه بلغت نحو  6.6مليار دينار يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين  .2016وفميا يتعلق
ب�صايف الدين العام (الداخلي واخلارجي) فقد بلغ  24.4مليار دينار �أو ما ن�سبته  %88.9من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لنهاية �شهر ت�شرين الثاين .2016

القطاع النقدي وامل�رصيف:
ا�ستطاع القطاع امل�صريف الأردين خالل �سنة � 2016أن يتجاوز التحديات القائمة والظروف ال�صعبة التي متر بها املنطقة وا�ستمرار تداعيات ذلك على
االقت�صاد املحلي والتي متثلت بحالة الركود التي �أ�صابت عدداً من القطاعات االقت�صادية ،وتوقف جزئي للتجارة البينية يف املنطقة وبالتايل تراجع حجم
ال�صادرات الوطنية� ،إال �أن القطاع امل�صريف الأردين ،ونتيجة لل�سيا�سات احل�صيفة للبنك املركزي الأردين ا�ستطاع �أن يتجاوز هذه ال�ضغوط وي�ستمر يف حتقيق
منو يف معظم م�ؤ�شراته املالية ،حيث يتمتع القطاع امل�صريف الأردين مب�ؤ�شرات متانة مالية تعك�س قوة مركزه املايل وقدرته على مواجهة خمتلف التحديات،
ومواكبة �آخر التطورات يف عامل اخلدمات امل�صرفية.
وانطالقاً من �سعي البنك املركزي لتعزيز اال�شتمال املايل يف اململكة جاء �إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية لال�شتمال املايل للأعوام  2020 – 2018والتي ت�شتمل
على عدة حماور تتمثل يف :التثقيف املايل ،حماية امل�ستهلك املايل ،امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،خدمات التمويل الأ�صغر ،املدفوعات الرقمية والتي مت
الرتكيز عليها ب�شكل كبري يف القطاع امل�صريف الأردين ،حيث عملت البنوك على تطوير وا�ستحداث ومواكبة �آخر م�ستجدات التكنولوجيا امل�صرفية بهدف �إي�صال
خدماتها لعمالئها ب�أقل وقت وجهد وتكلفة.
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وعلى �صعيد �أداء م�ؤ�شرات القطاع النقدي وامل�صريف الأردين فقد �سجل ر�صيد احتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية حوايل  12.9مليار دوالر �أمريكي حتى نهاية �سنة
 2016وبن�سبة تراجع بلغت حوايل  %9عن نهاية �سنة  .2015كما �سجلت ال�سيولة املحلية حتى نهاية ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من �سنة  2016ارتفاعاً بن�سبة %2.7
مقارنة مع م�ستواها املتحقق يف نهاية �سنة  2015لت�صل �إىل حوايل  32.5مليار دينار .وارتفع ر�صيد ودائع القطـاع امل�صريف مببلغ  303.1مليون دينار وبن�سبة %0.9خالل
ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من �سنة  2016مقارن ًة مع نهاية �سنة  2015لت�صل �إىل  32.9مليار دينار ،حيث ارتفعت ودائع الدينار مببلغ  13.6مليون دينار لتبلغ قيمتها حوايل
 26مليار دينار .فيما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بن�سبة  %4.4لنف�س الفرتة ولتبلغ حوايل  6.9مليار دينار� .أما الت�سهيالت االئتمانية فقد �سجلت منواً بلغت ن�سبته
 %7.7مقارن ًة بر�صيدها يف نهاية �سنة  2015لت�صل �إىل  22.7مليار دينار .ومن حيث منو الت�سهيالت االئتمانية وفقاً للن�شاط االقت�صادي ،فقد �سجل ر�صيد الت�سهيالت
املمنوحة لقطاع «التعدين» �أعلى ن�سبة منو فبلغت  ،%70.6وقطاع الزراعة بن�سبة  ،%35كما ارتفعت الت�سهيالت املقدمة لقطاع خدمات النقل واالت�صاالت بحوايل ،%33.3
والت�سهيالت املمنوحة لقطاع الإن�شاءات بحوايل  .%13.1هذا ووا�صلت موجودات القطاع امل�صرفـي ارتفاعها لت�صل �إىل  47.8مليار دينار وبن�سبة زيادة بلغت حوايل %1.4
مقارنة بر�صيدها يف نهاية �سنة .2015
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وفيما يتعلق ب�أ�سعار الفوائد على الودائع والت�سهيالت يف ال�سوق امل�صريف ،فقد �شهدت انخفا�ضاً خالل ال�شهور الأحد ع�شر الأوىل من �سنة  ،2016حيث بلغ معدل الو�سط
املرجح لأ�سعار الفوائد يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين  2016على ودائع الطلب  %0.24والتوفري  %0.64ولأجل  %3.04بانخفا�ض بلغ  8نقاط �أ�سا�س لودائع الطلب،
و 2نقطة �أ�سا�س لودائع التوفري ،وانخف�ضت على ودائع الأجل مبقدار  2نقطة �أ�سا�س مقارن ًة مب�ستوياتها امل�سجلة يف نهاية �سنة  .2015وفيما يتعلق بالو�سط املرجح لأ�سعار
الفوائد على الت�سهيالت يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين  2016فقد بلغ  %7.64للجاري مدين بانخفا�ض  37نقطة �أ�سا�س مقارنة مب�ستواه يف نهاية �سنة  ،2015وانخف�ض
على القرو�ض وال�سلف مبقدار  34نقطة �أ�سا�س لي�صل �إىل  ،%7.9فيما ارتفع على الكمبياالت املخ�صومة مبقدار  167نقطة �أ�سا�س لي�سجل  ،%10.37مقارنة مب�ستواه
يف نهاية �سنة .2015

ن�شاط ال�سوق املايل:
�سجلت بور�صة ع ّمان تفاوتاً يف �أداء م�ؤ�شراتها خالل �سنة  2016يف ظل الظروف ال�سيا�سية غري املواتية التي متر بها املنطقة العربية والدول املحيطة بالأردن وانعكا�ساتها
ال�سلبية على االقت�صاد ب�شكل عام وتوجهات امل�ستثمرين ب�شكل خا�ص ،حيث انخف�ضت القيمة ال�سوقية الر�أ�سمالية للأ�سهم املدرجة يف البور�صة �إىل  17.3مليار دينار يف نهاية
�سنة � ،2016أي بن�سبة  %3.6مقارن ًة مع القيمة ال�سوقية الر�أ�سمالية يف نهاية �سنة  ،2015وانخف�ض الرقم القيا�سـي العـام لأ�سعار الأ�سهم املرجح بالقيمة ال�سوقية يف نهاية
�سنة � 2016إىل  4,069.7نقطة مقارنة بـ  4,229.9نقطة فـي نهاية �سنة  2015وبن�سبة بلغت  .%3.8يف حني �سجل حجم التداول انخفا�ضاً مببلغ  1,087.6مليون
دينار وبن�سبة  %31.8فـي نهاية �سنة  2016مقارن ًة بحجم التداول يف نهاية �سنة  2015ليبلغ حوايل  2.3مليار دينار .و�سجل �صايف ا�ستثمار غري الأردنيني يف البور�صة يف
نهاية �سنة  2016ارتفاعاً مبقدار 237.1مليون دينار مقارنة مع ارتفاع قيمته  10.6مليون دينار ل�سنة  ،2015وعليه ت�صبح م�ساهمة غري الأردنيني يف ال�شركات املدرجة يف
البور�صة يف نهاية �سنة  2016ما ن�سبته  %49.6من �إجمايل القيمة ال�سوقية مقارنة مع م�ساهمة بلغت  %49.5ل�سنة .2015
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انخف�ض �إجمايل التجارة اخلارجية (ال�صادرات الوطنية وامل�ستوردات) خالل فرتة الع�شرة �شهور الأوىل من �سـنة  2016مبقدار  1,288.5مليون دينار ومبا
ن�سبته  %7.9مقارنة مـع الفرتة ذاتها من ال�سنة ال�سابقة لي�صل حجمها �إىل حوايل  14.9مليار دينار .فيما �سجلت ال�صادرات الوطنية تراجعاً بحوالــي
 372.7مليون دينار خالل نف�س فرتة املقارنة لت�صل �إىل ما يقارب  3.6مليار دينار .وقد ا�ستحوذت ال�سوق الأمريكية على املرتبة الأوىل من بني الدول امل�صدر
لها وبن�سبة  %23.9من �إجمايل ال�صادرات الوطنية ،تالها ال�سوق ال�سعودي يف املرتبة الثانية وبن�سبة  .%15.3كما انخف�ضت م�ستوردات اململكة خالل فرتة
الع�شرة �شهور الأوىل من �سنة  2016مببلغ  915.8مليون دينار ومبا ن�سبته  %7.5لت�صل �إىل حوايل  11.3مليار دينار .وقد ا�ستحوذ �سـوق ال�صني ال�شعبية
على املرتبة الأوىل من بني الدول امل�ستورد منها وبن�سبة  %14.1من �إجمايل امل�ستوردات ،يليه ال�سوق ال�سعودي بن�سبة  .%11.6وفيما يتعلق بالرتكيب ال�سلعي
للم�ستوردات فقد ا�ستحوذت و�سائط النقل وقطعها على ما ن�سبته  %10.9من �إجمايل امل�ستوردات ومببلغ  1.2مليار دينار تقريباً .ونتيجة التطورات التي
�شهدتها التجارة اخلارجية فقد انخف�ض عجز امليزان التجاري �إلـى  6.8مليار دينار وبن�سبة  %9.7مقارنة بنف�س الفرتة من �سنة .2015

JD-Millions

وعلى �صعيد �أ�سعار الفوائد على �أدوات ال�سيا�سة النقدية فقد قام البنك املركزي الأردين برفع �سعر الفائدة الرئي�س (اتفاقيات �إعادة ال�شراء لأجل �أ�سبوع) ونافذة الإيداع لليلة واحدة،
ومدى �سعر فائدة �شهادات الإيداع لأجل �أ�سبوع بواقع  25نقطة �أ�سا�س اعتباراً من  2016/12/18مع الإبقاء على �سعر فائدة �إعادة اخل�صم و�سعر فائدة اتفاقيات �إعادة ال�شراء
لليلة واحدة دون تغيري .بالإ�ضافة �إىل �أ�سعار فائدة برنامج �سلف متو�سطة الأجل للبنوك واخلا�صة ب�إعادة متويل القطاعات االقت�صادية دون تغيري �أي�ضاً ،وذلك ي�أتي ان�سجاماً مع
�سيا�سة البنك املركزي يف احلر�ص على �ضمان تناف�سية وجاذبية الدينار كوعاء ادخاري واحلفاظ على �أركان اال�ستقرار النقدي وامل�صريف .ويف �إطار تطوير البنية التحتية لأنظمة
الدفع والتحويل يف اململكة انتقاالً من بيئة الدفع الورقي �إىل بيئة الدفع الإلكرتوين ققد مت �إطالق نظام غرفة التقا�ص الآيل  )ACH) Automated Clearing Houseاجلديد
والذي يعد القاعدة الأ�سا�سية لتقا�ص احلواالت املالية ال�صغرية واملتو�سطة احلجم بعمالت خمتلفة يف الأردن ،ومتتاز بال�سرعة وانخفا�ض تكلفتها على املواطن مقارنة بكلفة �أدوات
الدفع املتاحة حالياً.

التجارة اخلارجية:

ت�شري التوقعات االقت�صادية العاملية �إىل �أن االقت�صاد العاملي �سيحقق منواً ي�صل �إىل  %3.1يف �سنة  2016و %3.4يف �سنة 2017؛ حيث التزال حالة عدم
اليقني والثقة يف االقت�صاد العاملي عقب خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي ت�ش ّكل نوعاً من ال�ضباب ّية يف الأ�سواق العامل ّية ،وت�ؤثر ب�شكل كبري على التنب�ؤات
االقت�صادية للأعوام القادمة .فمن املتوقع �أن ت�سجل االقت�صادات املتقدمة تباط�ؤاً يف النمو ،كما ويتوقع �أن تبقى ن�سبة النمو عند  %1.8يف �سنة  2017مقارنة
بالنمو املتوقع ل�سنة � .2016أما يف اقت�صادات البلدان ال�صاعدة والنامية من املتوقع �أن يرتفع النمو يف �سنة � 2017إىل  %4.6مقابل  %4.1ل�سنة .2016
�أما بالن�سبة لالقت�صاد الأردين وا�ستناداً �إىل التقارير ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل ،ف�إنه يتوقع منو الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  %2.4ل�سنة 2016
و %3.2ل�سنة  ،2017ومن املتوقع �أن ي�سجل معدل الت�ضخم ارتفاعاً �إىل  %2.3يف �سنة  .2017ووفقاً لقانون املوازنة العامة ل�سنة  2017فقد بلغ حجم
موازنة الدولة (احلكومة املركزية)  8.9مليار دينار ( 7.6مليار دينار نفقات جارية و  1.3مليار دينار نفقات ر�أ�سمالية) ،وبذلك من املتوقع �أن يبلغ العجز يف
املوازنة  906.7مليون دينار بعد املنح املقدرة بنحو  827.3مليون دينار� .أما موازنة الوحدات احلكومية �ستبلغ  1.8مليار دينار ،وبعجز مايل قبل التمويل
يبلغ  355.3مليون دينار.
وعلى �ضوء االنتهاء من تنفيذ برنامج اال�ستعداد االئتماين املوقع مع �صندوق النقد الدويل خالل الفرتة  2015- 2012،فقد و ّقع الأردن اتفاق ّية الت�سهيل
االئتماين مع �صندوق النقد الدويل بتاريخ � 24آب  ،2016حيث �أتاح هذا االتفاق للأردن احل�صول على حوايل  723مليون دوالر �أمريكي تُ�صرف على مدار
ثالث �سنوات لدعم برنامج الإ�صالح االقت�صادي واملايل ،و�سيتم �إجراء �ست مراجعات ل�صرف املبالغ �ضمن هذا االتفاق .ويهدف الربنامج �إىل حتقيق تقدّم يف
جهود ال�ضبط املايل وتخفي�ض ن�سبة الدين العام �إىل الناجت املحلي الإجمايل واحتواء عجز املوازنة مبا يف�ضي �إىل تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي الكلي .و�سيت�ضمن
الربنامج ال�سري يف جمموعة من الإجراءات الإ�صالحية على �صعيد تعزيز الإيرادات و�ضبط وتر�شيد الإنفاق ،وتعزيز بيئة الأعمال.
وعلى �صعيد القطاع النقدي وامل�صريف فمن املتوقع �أن حتافظ االحتياطيات الأجنبية على م�ستويات مريحة� ،إىل جانب املحافظة على جاذبية الودائع بالدينار
كوعاء ادخاري ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن يحافظ القطاع امل�صريف على متانة م�ؤ�شراته املالية ،حيث بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  ،%19.1ون�سبة ال�سيولة
القانونية  %149كما يف نهاية �سنة .2015
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الأن�شطة والإجنازات 2016
حقق بنك الأردن خالل �سنة  2016نتائج نوعية وكمية طيبة� ،أ�ضافت �إىل �سجل �إجنازاته م�ستويات جديدة فيما يتعلق بالنمو والتطور يف خمتلف الأ�صعدة واملجاالت الإدارية
واخلدمية والت�شغيلية واملالية ،مما عزز من مركزه التناف�سي كم�ؤ�س�سة مالية عريقة ذات م�ستوى رفيع على امل�ستوى املحلي والإقليمي .لقد حافظ البنك على نهج التجديد
والتطوير امل�ستمر من خالل تنفيذ عدة م�شاريع ا�سرتاتيجية تتمحور حول االرتقاء باخلدمات امل�صرفية املقدمة ملختلف فئات و�شرائح العمالء ،وتقدمي حلول مالية وم�صرفية
�شاملة تل ّبي احتياجات العمالء ب�أعلى م�ستويات اجلودة والتميز ،ومواكبة امل�ستجدات يف جمال الثورة املعلوماتية والتكنولوجية التي ت�شهدها ال�صناعة امل�صرفية يف العامل.
وت�أكيداً على متانة �أداء البنك وقوة مركزه املايل والتزامه باملعايري العاملية ومتطلبات الإف�صاح والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية� ،إىل جانب معايري �أخرى ت�شمل ن�سب التداول احلر
و�أحجام التداول ،فقد قامت م�ؤ�س�سة مورغان �ستانلي كابيتال انرتنا�شيونال ب�إدراج بنك الأردن يف م�ؤ�شرها اخلا�ص ب�أ�سواق الدول املبتدئة ()MSCI Frontier Markets Index
والذي تقرر تفعيله يف نهاية �شهر ت�شرين الثاين  .2016وتربز �أهمية هذه الإ�ضافة يف دعم تثبيت الأردن على خارطة اال�ستثمار العاملي ،ذلك �أن امل�ؤ�شرات التي تطلقها م�ؤ�س�سة مورغان
�ستانلي تُعد من �أهم امل�ؤ�شرات املعتمدة عاملياً كمرجعية يف تقييم الأ�سواق املالية من جهة ،وذات �أهمية بالغة ملدراء اال�ستثمار القائمني على �صناديق �إدارة الرثوات التي تتعقب وتقتفي �أثر
م�ؤ�شرات الأ�سواق العاملية من جهة �أخرى.

النتائج املالية:

 %7.7وبحوايل  16.1مليون دينار لت�سجل  224.9مليون دينار .وكذلك ارتفع ر�صيد الت�سهيالت املمنوحة لقطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة
 %17لت�صل �إىل  147.9مليون دينار .وفيما يتعلق بر�صيد الت�سهيالت املمنوحة لقطاع ال�شركات الكربى فقد و�صلت �إىل  456.8مليون دينار بانخفا�ض
ن�سبته  .%0.8وعلى �صعيد الت�سهيالت املمنوحة للقطاع العام فقد و�صل ر�صيدها �إىل  139.4مليون دينار بانخفا�ض بن�سبة .%6.8
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ت�أتي النتائج املالية لبنك الأردن يف عام  2016كمح�صلة ال�ستمرارية نهج البنك يف تطبيق �أحدث النماذج والأنظمة املالية يف �إدارة الأ�صول واملطلوبات ،واال�ستفادة من الفر�ص
املتاحة يف ظل التحديات التي تواجهها البيئة االقت�صادية على م�ستوى الأ�سواق التي يعمل فيها البنك .وقد انعك�ست النتائج املالية يف املحافظة على الن�سب املالية الرئي�سية
�ضمن متطلبات اجلهات الرقابية ،فبلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  %20.82وو�صلت ن�سبة ال�سيولة القانونية �إىل  .%127.25كما انخف�ضت ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة بعد
تنزيل الفوائد املعلقة �إىل �إجمايل ت�سهيالت البنك لت�صل �إىل  %4.59مقارنة بن�سبة  %5.94يف عام  ،2015ومقارن ًة بالن�سبة املعيارية العاملية البالغة  .%10كما ارتفعت
ن�سبة تغطية املخ�ص�صات للديون غري العاملة �إىل  %112.2لعام  2016مقارن ًة بن�سبة  %101.2لعام .2015
�أظهرت النتائج املالية لبنك الأردن يف �سنة  2016حتقيق �صايف ربح عائد مل�ساهمي البنك مببلغ  41.4مليون دينار ،م�سج ً
ال ارتفاعاً بلغت ن�سبته  %1.4مقارنة ًبالعام ال�سابق.
ً
ً
ً
وفيما يتعلق ب�صايف الأرباح قبل ال�ضرائب فقد بلغ  62.3مليون دينار .كما بلغت موجودات البنك  2,338.8مليون دينار حمققة منوا بن�سبة  %6مقارنة مع نهاية العام ال�سابق
 .2015وارتفعت حقوق املُلكية مل�ساهمي البنك �إىل حوايل  405.4مليون دينار وبن�سبة .%11.9
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وعن �أبرز بنود قائمة الدخل املوحد ،فقد بلغ �إجمايل الدخل ما قيمته  127.4مليون دينار ،مرتفعاً مببلغ  2.2مليون دينار وبن�سبة  %1.8مقارن ًة بالعام
ال�سابق  .2015كما بلغ �صايف �إيراد البنك الت�شغيلي من الفوائد والعموالت حوايل  116.2مليون دينار م�ش ّك ً
ال ما ن�سبته  %91.2من �إجمايل الدخل .وبلغت
التوزيعات النقدية من اال�ستثمار يف املوجودات املالية  2.8مليون دينار ،فيما بلغت �أرباح العمالت الأجنبية حوايل  2.5مليون دينار� .أما �إجمايل امل�صروفات
فقد �سجلت ارتفاعاً بنحو  %3مقارن ًة بعام  2015لت�صل �إىل  65.1مليون دينار.
وعلى �صعيد تنويع م�صادر �إيرادات البنك تقوم دائرة اخلزينة واال�ستثمار مبزاولة ن�شاط التداول بالأ�سهم العاملية والتي تقع �ضمن جمموعة الأدوات اال�ستثمارية
لأ�سواق ر�أ�س املال .وقد مت كذلك �إعادة العمل بالتداول بال�سندات العاملية ب�شكل �أو�سع من خالل ت�أ�سي�س � Fixed Income Deskضمن ق�سم التداول
بالأ�سواق العاملية يف دائرة اخلزينة ،بعد �أن متت مراجعة كافة �إجراءات العمل املتعلقة بها وحتديد ال�صالحيات املنا�سبة لها والتي تتوافق ومعايري املخاطر
املقبولة لدى البنك ولت�شتمل بذلك وحدة الأ�سواق العاملية �ضمن دائرة اخلزينة واال�ستثمار على منتجني ن�شطني هما الأ�سهم وال�سندات العاملية ،ومبا ي�سهم يف
زيادة وتنويع دخل البنك من م�صادر خمتلفة وغري تقليدية.
كما عزز البنك االعتماد على التنويع يف م�صادر الدخل من خالل �شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية ،حيث ا�ستمرت ال�شركة خالل عام  2016مبمار�سة �أعمال
�إدارة اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاط الو�ساطة املالية ،وهو ما �أدى �إىل حتقيق معدالت منو ملحوظة يف بند �إيرادات عموالت الو�ساطة.
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�أما بالن�سبة لتنويع م�صادر الدخل يف فل�سطني ،فقد مت طرح منتج �شراء �أذونات اخلزينة ل�صالح املو ّردين ال�صادرة من وزارة املالية الفل�سطينية� .إ�ضافة �إىل �إطالق
خدمة احلفظ الأمني يف ال�سوق الفل�سطيني يف الربع الثاين من عام  ،2016مبا ي�سهم يف تلبية متطلبات املحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية الأجنبية يف فل�سطني.
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وعلى �صعيد م�صادر الأموال فقد بلغت ودائع العمالء ما قيمته  1,606.9مليون دينار بارتفاع بلغت ن�سبته  ،%2.7حيث ارتفعت ودائع الطلب بنحو  46.4مليون دينار وبن�سبة
 %9.5لت�صل �إىل  535.2مليون دينار ،وبلغت ودائع التوفري  675.8مليون دينار بارتفاع بن�سبة  ،%1.2كذلك �سجلت �شهادات الإيداع ارتفاعاً مبا قيمته  20مليون دينار
وبن�سبة  %38.8عن نهاية عام  2015لت�صل �إىل حوايل  72.1مليون دينار .فيما انخف�ضت ودائع الأجل مببلغ  32.7مليون دينار وبن�سبة  %9.2عن نهاية عام .2015
لقد ا�ستمر البنك يف تلبية احتياجات عمالئه التمويلية ،الأفراد وامل�ؤ�س�سات على ٍ
حد �سواء ،وح�سب متغريات وظروف الأ�سواق التي يعمل فيها ،مع الرتكيز على الأن�شطة
االقت�صادية املنتجة وذات اجلدوى االقت�صادية واملحافظة على جودة املحفظة االئتمانية .فارتفعت بذلك حمفظة الت�سـهيالت االئتمانية بال�صافـي مببلغ  83.8مليون دينار
وبن�سبة منو بلغت  %7.3مقارن ًة بعام  2015لت�صل �إىل  1,226مليون دينار .وعلى �صعيد تطور حمفظة الت�سهيالت االئتمانية فقد ارتفع ر�صيد ت�سهيالت قطاع التجزئة
بحوايل  52مليون دينار وبن�سبة  %18.8يف نهاية عام  2016مقارن ًة بالعام ال�سابق  ،2015لي�صل ر�صيدها �إىل  328.8مليون دينار .وارتفعت القرو�ض العقارية بن�سبة
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املركز التناف�سي:
حافظ البنك على مركزه املتقدم بني البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية يف الأ�سواق التي يعمل بها .كما وا�صل البنك تطبيق �سيا�ساته االئتمانية واال�ستثمارية ،واملحافظة
على جودة حمفظته االئتمانية من خالل اال�ستثمار والتوظيف الفعال مل�صادر الأموال يف خمتلف الأن�شطة االقت�صادية املنتجة ،وفقاً ملتغريات ال�سوق .فبلغت
احل�صة ال�سوقية لودائع العمالء و�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية لفروع الأردن  %3.8وحوايل  %4.8على التوايل .وعلى م�ستوى املركز التناف�سي يف ال�سوق
الفل�سطيني فقد �سجل بنك الأردن ح�صة �سوقية لودائع العمالء بلغت  %9.8وللت�سهيالت بن�سبة  ،%8.6من �إجمايل ودائع وت�سهيالت البنوك الأردنية
العاملة يف فل�سطني.
�أما فيما يتعلق ببنك الأردن – �سورية ،وعلى الرغم من الظروف ال�سائدة يف ال�سوق ال�سوري فقد بلغت احل�صة ال�سوقية لودائع العمالء حوايل %1.5
وللت�سهيالت  %8.2من �إجمايل الودائع و�صايف الت�سهيالت االئتمانية للم�صارف اخلا�صة يف ال�سوق ال�سوري وفقاً لأحدث بيانات متاحة.
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منتجات وخدمات البنك:

خدمات الت�أجري التمويلي:

وا�صل بنك الأردن حتقيق �أداء جيد خالل �سنة  2016رغم التحديات االقت�صادية ال�سائدة ،بفعل ما ميلك من �إمكانات وقدرات م ّكنته من النمو يف �أ�سواق خدمات التجزئة،
خدمات ال�شركات الكربى ،امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ،والأن�شطة اال�ستثمارية .هذا �إىل جانب �سعيه احلثيث لتقدمي اخلدمات مب�ستوى عايل اجلودة من خالل موظفي
خدمة العمالء يف الفروع ،ومدراء وم�س�ؤويل �إدارة العالقة لقطاعي ال�شركات الكربى وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية .هذا وقد ا�ستمر البنك يف نهج تطوير ا�سرتاتيجيته
الت�سويقية وتقدمي حلول مالية لعمالئه مب�ستوى خدمة يرتقي لطموحاتهم وفقاً لأف�ضل املمار�سات امل�صرفية احلديثة.

ي�سعى بنك الأردن لتوفري حلول مالية لعمالئه الذين ال مييلون للتعامل بطرق التمويل التقليدية؛ وذلك من خالل منتجات الت�أجري التمويلي التي يقدمها البنك
من خالله �أو من خالل �شركته التابعة «الأردن للت�أجري التمويلي» .ويف هذا املجال ا�ستمر البنك يف تقدمي خدمات الت�أجري التمويلي لكافة الأ�صول والقطاعات.
كما مت تنفيذ اخلطة الت�سويقية التي �أُعدت يف بداية العام مبا ي�سهم يف حتقيق النتائج املرجوة حيث مت ا�ستهداف ترويج منتجات ال�شركة يف مدن ع ّمان والزرقاء
و�إربد .وا�ستمر العمل على مراجعة وتقييم منتجات الت�أجري التمويلي بهدف تطويرها مبا ي�سهم يف تو�سيع قاعدة العمالء .كما مت زيادة ر�أ�سمال ال�شركة خالل
عام  2016مبا ي�سهم يف حتقيق النمو امل�ستهدف وتو�سيع حجم عملها ،حيث و�صل �إىل  20مليون دينار.

خدمات الأفراد:
حر�ص البنك على ا�ستمرارية تقدمي جمموعة املنتجات واخلدمات لعمالئه مب�ستوى خدمة يرتقي لطموحاتهم .وا�ستمرت �إدارة اخلدمات امل�صرفية للأفراد بتوفري منتجات
وخدمات تلبي متطلبات عمالء البنك واملتعاملني معه ،وفقاً لأف�ضل املمار�سات امل�صرفية احلديثة ،وتعزيز موقع البنك الريادي يف الأ�سواق التي يعمل بها.
قام البنك خالل عام  2016بطرح عدة برامج تتما�شى مع رغبات العمالء �شملت برنامج متويل ال�سيارات بحلّته اجلديدة حيث �أتاح ح�صول العميل على القر�ض خالل �ساعات
وبدون ت�سديد دفعة �أوىل من قيمة ال�سيارة .ويف هذا املجال �أي�ضاً �أطلق البنك قر�ض التك�سي ب�سعر فائدة مناف�س وبفرتة �سداد ت�صل لغاية �ست �سنوات .كما قام البنك ب�إعادة
�إطالق برنامج «احلل» للقرو�ض ال�شخ�صية مبزايا عديدة ت�ضمنت �سعر فائدة مناف�س� ،إمكانية ت�أجيل الأق�ساط ،والإعفاء من عمولة املنح يف حال �شراء القرو�ض من بنوك �أخرى.
وعلى هذا ال�صعيد �أي�ضاً ا�ستهدف البنك �شرائح جديدة للقرو�ض ال�شخ�صية من خالل عرو�ض خا�صة �شملت (الأطباء ،ال�صيادلة ،ال�ضباط الع�سكريني ،جهات حكومية وخا�صة
م�ستهدفة) .وانطالقاً من توفري متطلبات العمالء يف ح�صولهم على م�سكن فقد مت طرح حملة القرو�ض العقارية مبزايا عديدة وخيارات تتنا�سب مع حاجات العمالء حيث
ت�ضمنت احلملة االختيار بني �سعر الفائدة املخ ّف�ض �أو الإعفاء من عمولة املنح ور�سوم الرهن .وطرحت هذه احلملة �أي�ضاً للأردنيني املغرتبني والوافدين املقيمني.
وخالل عام  2016مت توفري مزايا تناف�سية للبطاقات االئتمانية املقدمة لعمالء البنك ،حيث مت طرح حملة اال�سرتجاع النقدي لثالث فئات متاجر (حمالت ال�سوبرماركت،
الفنادق واملطاعم واملقاهي ،وامل�شرتيات عرب الإنرتنت) ،ومتت مكاف�أة العمالء عند ال�صرف من خاللها با�ستخدام بطاقة بنك الأردن االئتمانية بن�سبة ا�سرتجاع نقدي ت�صل �إىل
 .%7كما مت تطبيق نظام �إدارة خماطر بطاقات فيزا ” Visa Risk Manager ”VRMالذي �سي�ساهم ب�شكل كبري باحلد من حركات االحتيال التي تتم على البطاقات
االئتمانية �أو بطاقات الفيزا �إلكرتون .وبذلك يعترب بنك الأردن �أول بنك يطبق هذا النظام �ضمن البنوك العاملة يف الأردن .هذا وقد ح�صل البنك على جائزة �أف�ضل برنامج
والء لعمالئه لعام  2016من قبل ( Emerging Markets Payments (EMPوذلك لتميز البنك يف برامج الوالء التي طرحها منذ عام  2013والتي تعد من �أف�ضل
برامج املكاف�آت يف الأردن.
وعلى �صعيد ت�شجيع العمالء على االدخار فقد ا�ستمر البنك يف مكاف�أة عمالئه املدخرين على مدار العام من خالل جوائز ح�سابات التوفري ،بالإ�ضافة �إىل جوائز ح�ساب توفري
الأطفال «�سنابل» .هذا بالإ�ضافة �إىل حملة مكاف�أة العمالء اجلدد عند حتويل الراتب وذلك مب�ضاعفة الراتب خلم�سة عمالء يتم ال�سحب عليهم �شهرياً .ويف جانب درا�سة
احتياجات ومتطلبات العمالء وت�أ�سي�ساً على ا�سرتاتيجية اخلدمات امل�صرفية للأفراد التي مت تطبيقها م�سبقاً فقد مت العمل على �إعادة ت�صنيف العمالء وفقاً لل�شرائح امل�ستهدفة،
وتعديل الباقات امل�صرفية وفقاً لكل �شريحة مبا ي�سهم يف توفري منتجات وحلول م�صرفية تتوافق مع تطلعاتهم .وعلى �صعيد تطوير املنتجات يف ال�سوق الفل�سطيني وانطالقاً
من تلبية احتياجات العمالء ،فقد مت طرح برنامج متويل التك�سي العمومي ،وبرنامج القرو�ض ال�سكنية بحلّة جديدة ،بالإ�ضافة �إىل تعديل برامج قرو�ض الأفراد ولكافة ال�شرائح
مما عزز قدرة البنك التناف�سية يف منتجات القرو�ض .ويف جانب تعزيز قاعدة ودائع البنك يف فل�سطني مت طرح برنامج جوائز جديد حل�سابات التوفري مبا ي�سهم يف تعزيز موقع
البنك التناف�سي يف ودائع التوفري.

خدمات ال�شـركات:
يعمل البنك على تقدمي حلول م�صرفية متكاملة لعمالئه من قطاعات الأعمال وال�شركات .ويف ذات الوقت يحر�ص البنك على املحافظة على جودة حمفظته االئتمانية والتنويع
املدرو�س للقطاعات االقت�صادية التي يتم متويلها .من �أبزر القطاعات التي مت متويلها خالل عام  :2016الأدوية ،جتارة املواد الغذائية ،الإن�شاءات ،جتارة ال�سيارات ،وقرو�ض
التجمع البنكي التي و�صل ر�صيدها �إىل  33.2مليون دينار.
هذا وقد حر�ص البنك على دميومة تطوير وحت�سني جمموعة احللول املالية وامل�صرفية املقدمة لعمالئه من خالل فريق متخ�ص�ص على درجة عالية من املهنية امل�صرفية .كما
يعمل البنك ومن خالل فريقه امل�ؤهل على التوا�صل الدائم مع عمالئه من خالل زيارتهم يف مواقع عملهم وتقدمي �أف�ضل البدائل واحللول التي تتنا�سب مع احتياجاتهم .كما مت
املبا�شرة ب�إطالع عمالء ال�شركات على منتجات اخلزينة واال�ستثمار بهدف زيادة معرفة العمالء باحللول امل�صرفية التي يوفرها البنك.

خدمات امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية:
على �صعيد متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة والتي يوليها البنك �أهمية كبرية نظراً ملا ميثله هذا القطاع احليوي من �أهمية يف توفري فر�ص العمل لل�شباب الأردين ،فقد
ا�ستمر البنك يف توفري التمويل الطويل والق�صري الأجل للقطاعات التجارية وال�صناعية واخلدمية من خالل مراكزه املتخ�ص�صة واملنت�شرة يف معظم حمافظات اململكة .كما
مت تنفيذ برنامج تداوالت نقاط البيع لبطاقات الفيزا للعمالء الذين يتعاملون مع �شركة EMP؛ حيث مت منح �سقوف جاري مدين بن�سبة حمددة من حجم تداول نقاط البيع
ال�سنوي .هذا و�سيعمل البنك على زيادة موظفي بع�ض مراكز تنمية الأعمال مبا ي�سهم يف زيادة حجم العمل وا�ستقطاب عمالء جدد يف هذا القطاع ،ويدعم توفري اخلدمات
للعمالء مب�ستوى عايل اجلودة.
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�شبكة الفروع ومنافذ التوزيع:
يعمل البنك وب�شكل م�ستمر لتقدمي خدماته لعمالئه واملتعاملني معه �ضمن بيئة خدمة متطورة ومريحة لهم ،وبحيث تعك�س هوية البنك امل�ؤ�س�سية .ويف هذا
ال�سياق فقد ا�ستكمل البنك نقل فرعي �إيدون و�شارع مكة �إىل مواقع جديدة .كما مت االنتهاء من حتديث و�صيانة جمموعة من الفروع يُذكر منها (فرع املنطقة
ال�صناعية/البيادر ،فرع �سيتي مول ،فرع �شارع حكما � /إربد ،فرع �شارع الريموك  /الن�صر ،وفرع املدينة املنورة)� .إ�ضافة �إىل افتتاح فرع العبديل مول مبا ي�سهم
يف خدمة عمالء البنك يف املناطق احليوية يف العا�صمة ع ّمان .هذا وقد مت ا�ستكمال ت�أ�سي�س املواقع اجلديدة ل�شركتي «تف َّوق لال�ستثمارات املالية» و«�شركة
الأردن للت�أجري التمويلي» يف موقعيهما اجلديدين يف �شارع مكة مبا يعك�س توفري بيئة خدمة متطورة لعمالء هاتني ال�شركتني .ويف هذا املجال فقد مت �إ�ضافة
فرع جديد لبنك الأردن – �سورية يف منطقة ال�سويداء مبا ي�ستهدف توفري املنتجات واخلدمات امل�صرفية يف املحافظات الرئي�سة يف ال�سوق ال�سوري لي�صل عدد
الفروع فيها �إىل  14فرعاً.
وبخ�صو�ص م�شروع حتديث مبنى الإدارة العامة فقد مت االنتهاء من حتديث ال�ساحات اخلارجية وغرف ال�صرافات الآلية� .إىل جانب تطوير الإنارة اخلارجية
جار على ال�سري يف تنفيذ م�شاريع توليد الطاقة باخلاليا ال�شم�سية
ملبنى البنك مبا يعك�س حداثة الت�صميم وي�سهم يف تخفي�ض كلفة الطاقة الكهربائية .والعمل ٍ
يف مناطق ال�شمال والو�سط واجلنوب.
وت�أ�سي�ساً على قوة املركز املايل لبنك الأردن ونتائجه املالية و�إجنازاته املتحققة على مدى ال�سنوات املا�ضية وا�ستهدافه ت�أ�سي�س فرع لبنك الأردن يف مملكة
جار للم�ضي قدماً يف امل�شروع حال احل�صول على الرتخي�ص من البنك املركزي الأردين� .أما بخ�صو�ص
البحرين كم�صرف تقليدي يف قطاع اجلملة ،فالعمل ٍ
التفرع يف �أ�سواق �أخرى ف�سيتم تقييم كل حالة على حده.

إلكرتونية:
منافذ التوزيع ال
ّ
ا�ستهدف البنك مواكبة �آخر امل�ستجدات يف جمال تكنولوجيا ال�صناعة امل�صرفية .ويف هذا ال�صدد ا�ستمر البنك يف تطوير منافذ التوزيع ونظم الدفع الإلكرتوين،
وذلك مبا ميكن العمالء من احل�صول على اخلدمات و�إجراء املعامالت امل�صرفية بكل �سهولة و�أمان .من �أبرز ما مت �إجنازه يف هذا املجال تطبيق نظام غرفة
التقا�ص الآيل  )ACH) Automated Clearing House paymentح�سب متطلبات البنك املركزي الأردين مبا ي�سهم يف �سرعة تنفيذ العمليات
واحلواالت بني البنوك يف الأردن بطريقة �آمنة وفعالة .و�سيتم ربطه مع نظام بنك الإنرتنت اجلديد لتوفري خدمات متنوعة جلميع العمالء خا�ص ًة عمالء
ال�شركات.
وبهدف تعزيز خدمة الر�سائل الق�صرية لعمالء البنك فقد مت حتديث نظام الر�سائل الق�صرية ب�إ�ضافة دول (م�صر ،الإمارات ،والعراق) �إىل قائمة الدول التي
يتمكن العمالء فيها من ا�ستقبال الر�سائل الق�صرية.
كما مت ت�شغيل نظام  GASPER Reportingملراقبة ال�صرافات الآلية وا�ستخراج تقارير الأعطال وتقارير ( ،)Up & Down Timeوذلك ل�ضمان فعالية
اخلدمات املقدمة من �أجهزة  ATMعلى مدار ال�ساعة .وقد بلغ عدد �أجهزة ال�صراف الآيل يف الأردن وفل�سطني ( )159جهازاً تتوزع يف مواقع فروع البنك
ومناطق الت�سوق احليوية مبا ي�سهم يف خدمة العمالء على مدى � 24ساعة.

الأ�ساليب التنظيمية واملوارد التقنية:
ا�ستمر البنك خالل عام  2016بالعمل على االرتقاء مبنظومة �إجراءاته وبيئته التنظيمية والعملياتية مبا ي�سهم يف ان�سيابية العمليات بني الفروع والإدارات على
ٍ
حد �سواء .وقد مت �إجناز جمموعة من امل�شاريع وبرامج العمل على �صعيد التنظيم والعمليات والأنظمة الآلية.
فعلى �صعيد تطوير البيئة التنظمية يف البنك مت العمل على تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة والإدارة الإقليمية وفقاً للتعديالت التي متت على م�ستوى
دوائر الإدارة العامة .ويف هذا اجلانب ،مت تعديل بع�ض الهياكل التنظيمية على م�ستوى الدوائر والفروع مبا يلبي حاجات العمل؛ يُذكر منها (دائرة املوارد
الب�شرية ،دائرة عمليات اخلزينة واحلواالت املركزية ،دائرة خماطر ال�سوق والعمليات ،فرعا �سيتي مول وتاج مول ،دائرة تنمية �أعمال ال�شركات ،دائرة تنمية
�أعمال التجارية ،دائرة الأنظمة الآلية – فروع فل�سطني ،دائرة الرقابة املالية ،دائرة �إدارة امل�شاريع) ،كما مت �إعداد هيكل تنظيمي لوحدة درا�سات ال�سوق التي
مت ا�ستحداثها �ضمن �إدارة قطاع الأعمال.
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وفيما يتعلق ب�آليات العمل فقد مت اعتماد جمموعة منها� :آلية �إدارة قواعد اال�شتباه على البطاقات� ،آلية الباقات امل�صرفية� ،آلية املقدّرين العقاريني� ،آلية اال�سرتجاع النقدي� ،آلية
مواز مت �إعادة تنظيم �إجراءات العمل املتعلقة بتمويل امل�شاريع وفقاً للهيكل التنظيمي اجلديد لدائرة اخلدمات الهند�سية .كما
نقل املوجودات الثابتة لفروع فل�سطني .وعلى نحو ٍ
ً
مت تطوير جمموعة من الأو�صاف الوظيفية بحيث تعك�س التغيريات وامل�ستجدات لهذه الوظائف� .إىل جانب تعديل عدد من النماذج البنكية وفقا للم�ستجدات ومتطلبات العمل.
ا�ستمر البنك بالعمل على االرتقاء بالقاعدة التكنولوجية و�أنظمة االت�صاالت .وقد مت �إجناز جمموعة من امل�شاريع وبرامج العمل يف هذا اجلانب .فعلى �صعيد حتديث الأنظمة
الآلية مت حتديث قواعد البيانات جلميع �أنظمة البنك من  Oracle 9لت�صبح  .Oracle 11كما مت حتديث �شبكات االت�صاالت يف البنك ( )Networkعلى م�ستوى البنية
التحتية لتكونولوجيا املعلومات مبا ي�سهم يف ت�سهيل وت�سريع ان�سيابية العمل .ومت املبا�شرة مب�شروع ت�أ�سي�س نظام  DWHاخلا�ص بفروع فل�سطني بهدف تطوير نظام التقارير
مبا ي�سهم يف متابعة �أداء فروع فل�سطني ومبا ين�سجم مع النظام املطبق يف الأردن .كما مت تركيب  Firewallجديد حلماية ال�سريفرات ومركز املعلومات من �أي تهديد داخلي �أو
خارجي .هذا بالإ�ضافة �إىل تطبيق من�صة جديدة لل�سويفت  New Swift Platformبدالً من الربامج القدمية مبا ي�سهم يف ت�سريع وتطوير العمليات الداخلية.
وفيما يتعلق ب�إدارة العالقة مع العميل وقنوات اخلدمة ،فقد مت ا�ستكمال فح�ص النظام اخلا�ص با�سرتاتيجية اخلدمات امل�صرفية للأفراد بعد تعديل نظام الباقات و�إعادة ت�صنيف
العمالء ،وتعميم الربامج اخلا�صة باال�سرتاتيجية على البيئة احلية .ومت تطبيق نظام  CCM Blueringلقطاعي ال�شركات و.SMEs
�أما فيما يخ�ص تطوير �أ�ساليب العمل فقد مت االنتهاء من فح�ص نظام املقا�صة الإلكرتونية  ECC Upgrade to Version 19وتدريب املوظفني وتطبيقه .كما مت تطبيق
النظام الآيل للحفظ الأمني  Polaris Palestineيف فروع فل�سطني .ومت االنتهاء �أي�ضاً من �إعداد وتطبيق تقارير  FICOعلى نظام  ،ICBSوتطبيق الربامج املتعلقة بعمل
 Onlineللفروع التي تعمل حالياً  .Offlineكما مت تطبيق نظام املدفوعات الوطني  ACHح�سب متطلبات البنك املركزي الأردين ومبا ي�سهم يف �سرعة تنفيذ العمليات
واحلواالت بني البنوك يف الأردن بطريقة �آمنة وفعالة .كما مت تطبيق نظام املعلومات اجلغرافية  (GIS) Geographic Information Systemلتوثيق املحفظة العقارية
وحتميل كافة البيانات املتعلقة بالعقارات على �صيغة خرائط رقمية ،ومت ربط هذا النظام مع فل�سطني.
ا�ستمر البنك بتطوير منظومة �إدارة املخاطر وفقاً لأف�ضل املمار�سات الإدارية بهدف االرتقاء بهذه العملية وحتديد وتقييم املخاطر املمكن التعر�ض لها وعلى كافة امل�ستويات .ويف
هذا املجال مت مراجعة وتعديل �سيا�سة �إدارة املخاطر الت�شغيلية ملواكبة �آخر امل�ستجدات املتعلقة بها .ومت �أي�ضاً مراجعة وتعديل �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب مبا يتوافق مع متطلبات ال�سلطات الرقابية من جهة وبيئة العمل من جهة �أخرى.
كما ا�ستمر العمل على �إعادة تقييم ملفات خماطر العمليات لكافة وحدات البنك ومراجعة وت�صنيف قاعدة الأخطاء الت�شغيلية وربطها مع املخاطر ذات العالقة ،وكذلك تطبيق
م�ؤ�شرات املخاطر (� )KRIآلياً .ومت خالل العام  2016العمل على �إعادة تقييم النظام الآيل لإنتاج القرار االئتماين لعمالء الأفراد من حيث قواعد املنح مبا ي�سهم يف �إنتاج
القرار مبا يتوافق مع ال�سيا�سة االئتمانية وبال�سرعة املطلوبة.
وعلى �صعيد رفع م�ستوى اخلدمة املقدمة للعمالء وتطوير عملية اتخاذ القرار وقيا�س املخاطر فقد مت توقيع اتفاقية تعاون بني البنك و�شركة كريف الأردن .ومت �إطالق خدمة
اال�ستعالم االئتماين للموظفني املعنيني يف البنك من خالل قاعدة البيانات التي توفرها ال�شركة بعد جتهيز كافة املتطلبات و�إجراء الفحو�صات املطلوبة.
وفيما يتعلق بالإجنازات التي متت على م�ستوى مراقبة و�إدارة �أمن املعلومات يف البنك فقد مت االنتهاء من تلبية وتدقيق متطلبات معايري الأمان للبطاقات واحل�صول على �شهادة
 PCI-DSSالن�سخة  .3.1وكذلك مت تطوير وحتديث بع�ض الأدوات الفنية ملراقبة �أمن املعلومات يف �سبيل احلد من هذا النوع من املخاطر.
وعلى �صعيد ا�ستمرار تعزيز وت�أكيد التزام وتوافق البنك مع القوانني والت�شريعات والتعليمات امل�صرفية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية الدولية ،فقد مت االنتهاء من كافة متطلبات
النظام الآيل لإدارة املوجودات واملطلوبات ( )ALM Systemوفقاً ملتطلبات بازل  ،IIIوالبدء بالتطبيق التجريبي للنظام .كما مت االنتهاء من جتهيز كافة متطلبات بازل III
و�إعداد درا�سة الأثر على البنك وتزويد البنك املركزي الأردين بالنتائج .ويف هذا ال�سياق �أي�ضاً مت العمل على جتهيز متطلبات االمتثال للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
( )IFRS9من حيث ح�صر وحتديد متطلبات تطبيق املعيار وو�ضع خطة لذلك.
هذا وقد قام البنك ب�إعداد واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ( )ICAAPوفقاً لبيانات البنك كما يف  2015/12/31والتي �أظهرت �إمكانية القاعدة الر�أ�سمالية
للبنك ال�ستيعاب كافة املخاطر املمكن التعر�ض لها .وا�ستمر البنك يف �إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ( ،)Stress Testingبالإ�ضافة �إىل مراجعة وتعديل �سيناريوهات
اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة الإ�ضافية مبا يتنا�سب مع طبيعة وحجم املخاطر التي ميكن �أن يتعر�ض لها البنك واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية مبا يتنا�سب مع نتائج هذه
ال�سيناريوهات .كما مت ت�أ�سي�س وحدة م�ستقلة تُعنى بالتحقق املايل وال�ضريبي ( )Financial Crimeمن حيث مراقبة حاالت اال�شتباه يف االحتيال والتزوير وبحيث تتبع لها
وحدة االمتثال ال�ضريبي للح�سابات اخلارجية ( .)FATCAويف هذا اجلانب ا�ستمر البنك يف جتهيز و�إر�سال بيانات العمالء الذين ينطبق عليهم الإف�صاح لكل من فروع الأردن
وفل�سطني و�شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية �إىل ).IRS (Internal Revenue Services
ويف �إطار االهتمام مبالحظات و�شكاوى العمالء فقد ا�ستمر البنك يف �إدارة ال�شكاوى التي ترد �إليه من خالل قنوات االت�صال التي يوفرها؛ حيث يتم التعامل مع هذه ال�شكاوى
وحلها و�إبالغ العميل بذلك من قبل الوحدة املخت�صة ووفقاً لل�سيا�سة املعتمدة لهذه الغاية.
وت�أ�سي�ساً على التزام جمل�س �إدارة البنك بتطبيق �أف�ضل ممار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،فقد �أوىل املجل�س كل العناية الالزمة ملمار�سات وتطبيقات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة
ومبا يتوافق مع الت�شريعات التي حتكم �أعمال البنوك وتعليمات البنك املركزي الأردين و�أف�ضل املمار�سات الدولية التي ت�ضمنتها جلنة بازل حول احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،ومبا يتوافق
مع بيئة العمل امل�صريف والأطر الت�شريعية والقانونية الناظمة لأعمال البنك .وت�أكيداً على ذلك وانطالقاً من �سعينا امل�ستمر لتطوير �آليات العمل والإطار امل�ؤ�س�سي لبنك الأردن
وتلبية متطلبات دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،فقد مت الف�صل بني من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام.
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املوارد الب�شـرية:
يعمل بنك الأردن وب�شكل م�ستمر على تطبيق �أف�ضل املمار�سات الإدارية يف �سبيل االرتقاء مبوارده الب�شرية ملا ميثله ذلك من ت�أثري على الكفاءة الإنتاجية
للم�ؤ�س�سة ،وبالتايل حتقيق الأهداف والتميز عن املناف�سني على املدى املتو�سط وطويل الأجل .وقد �شهد عام  2016تنفيذ جمموعة من مبادرات وبرامج العمل،
حيث مت التعاقد مع ال�شركة اال�ست�شارية  Aon Hewittللبدء بتطبيق م�شروع اجلدارات ال�سلوكية على خمتلف �أنظمة املوارد الب�شرية مبا فيها التوظيف
وتقييم الأداء والتدريب ،بالإ�ضافة �إىل تقييم فعالية دائرة املوارد الب�شرية ،وذلك لغايات حتقيق اال�ستثمار الأف�ضل يف املوارد الب�شرية ومراعاة م�صالح البنك.
وحر�صاً من البنك على التعاون والتوا�صل مع املوظفني مت تفعيل نظام  Share Pointليكون بوابة التوا�صل والتفاعل بني الإدارة واملوظفني .بالإ�ضافة �إىل
�إطالق �صفحة  LinkedInلغايات دعم وحت�سني عملية التوظيف والتعيني با�ستخدام �أف�ضل ال�سبل اجلاذبة للكفاءات يف ال�سوق امل�صريف ب�شكل عام.
ويف �سبيل حتقيق التناغم بني �أنظمة املوارد الب�شرية ملجموعة بنك الأردن فقد مت االنتهاء من ت�صميم هيكل درجات وظيفية خا�ص بوظائف بنك الأردن � -سورية،
مبا يف ذلك تعديل الرواتب واعتماد �سلم رواتب ين�سجم مع م�ستويات الرواتب املدفوعة يف ال�سوق امل�صريف ال�سوري .ومت العمل �أي�ضاً على االنتهاء من جتهيز نظام
�ش�ؤون املوظفني لكل من بنك الأردن – �سورية� ،شركة الأردن للت�أجري التمويلي ،و�شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية .ويتم حالياً مراجعتها من النواحي القانونية مع
اجلهات املعنية ليتم اعتمادها ح�سب الأ�صول .هذا وقد مت اعتماد نظام �ش�ؤون املوظفني يف فل�سطني ب�صورته النهائية .ويف ذات ال�سياق مت تطبيق نظام املوارد
الب�شرية  HRMSل�شركة الأردن للت�أجري التمويلي .ويف �سبيل �ضمان كفاءة �سري العمل من دون �أية �إرباكات قد تنجم م�ستقب ً
ال مت اعتماد خطة الإحالل الوظيفي
للبدء بتطبيقها ومبا ين�سجم مع خمرجات م�شروع اجلدارات ال�سلوكية.
وبهدف النهو�ض مبوارد البنك الب�شرية وت�أهيلهم ليكونوا قادرين على القيام بدورهم بكفاءة عالية فقد ا�ستمر عقد عدد من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة ،يُذكر
منها برنامج تطوير مهارات تقييم الأداء “ ،”Impactبرنامج املقا�صة الإلكرتونية ( ،)ECCدورات تدريبية خا�صة بعمليات البطاقات ونظام ،E-application
برنامج احلواالت ال�صادرة ،برنامج  ،E-Fawateercomبرنامج الأو�صاف الوظيفية والهياكل التنظيمية ،الربنامج التعريفي للموظفني اجلدد ،وبرنامج �إعداد
املدربني الداخليني .ومت اعتماد برامج تدريبية يف فل�سطني لتطبيق الدورة امل�صرفية ال�شاملة ومبا يتوافق مع الربامج املطبقة يف الأردن مبا ي�ضمن رفع م�ستوى
اخلدمة املقدمة لعمالء البنك يف فل�سطني.
ومن ناحية �أخرى ،مت اعتماد الت�صميم املقرتح لربنامج تدريب متخ�ص�ص ،وبرنامج تدريب الطالب ،لغايات رفد البنك بالكفاءات املطلوبة والتي ي�صعب توفرها
بال�سوق ،وتدريبها وت�أهيلها �ضمن برامج و�أ�س�س ممنهجة.
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االجتماعية:
امل�س�ؤولية
ّ
ا�ستمر بنك الأردن يف القيام بدوره يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ملا ميثله ذلك من �أهمية لدعم امل�ؤ�س�سات الوطنية واجلمعيات والهيئات التطوعية يف خمتلف املجاالت
التعليمية وال�صحية والثقافية واالجتماعية والريا�ضية ،وذلك ت�أ�سي�ساً على ر�سالة البنك ومنظومة قيمه التي يتبناها.
�إمياناً من البنك ب�أهمية قطاع التعليم يف بناء جيل قادر على التميز و�إحداث التقدم والتطور للمجتمع يف خمتلف املجاالت ،فقد ا�ستمر البنك يف دعم املبادرات التي تُعنى
بالتعليم ومن �أبرزها تقدمي ع�شر منح لكلية العلوم الرتبوية والآداب – الأنروا� .إىل جانب تنفيذ منح �صندوق بنك الأردن اجلامعية والتي بلغ عددها ( 33منحة) بالتعاون مع
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وا�ستمرار دعم طالب يف مدر�سة ” .”King’s Academyهذا �إىل جانب اهتمام البنك بالباحثني والدار�سني وامل�ؤ�س�سات املختلفة
والتعاون معهم يف توفري املعلومات املطلوبة ال�ستكمال درا�ساتهم.
مواز ا�ستمر البنك يف دعم املبادرات االجتماعية املرتبطة بالتعليم؛ حيث ا�ستمرت �شراكة البنك مع متحف الأطفال لل�سنة الثامنة على التوايل من خالل مبادرة
ويف جانب ٍ
”الأيام املفتوحة” والتي �أتاحت الدخول املجاين للأطفال وذويهم يف اجلمعة الأوىل من كل �شهر .بالإ�ضافة �إىل دعم م�شروع ن�شر الثقافة املالية املجتمعية بالتعاون مع البنك
املركزي الأردين .كما قام البنك بتقدمي الدعم مل�ؤ�س�سة �أرماء املقد�سية  -القد�س لتعزيز وتنمية مهارات القراءة والكتابة الإبداعية لدى الأطفال.
وعلى �صعيد دعم الأن�شطة البيئية فقد نفذ البنك مع اجلمعية العربية حلماية الطبيعة حملة ت�شجري يف منطقة دير عال ،بهدف زيادة الرقعة اخل�ضراء ومكافحة الت�صحر
يف الأردن .كما قدم البنك دعمه مل�ؤ�س�سة الأمرية تغريد للتنمية والتدريب لدعم م�شروع ( )Back to the Futureيف منطقتي غور ال�صايف وغور فيفا لإنتاج لوحات فنية
من ال�صوف الطبيعي ،مبا ي�سهم يف توفري فر�ص عمل لل�سكان يف هذه املناطق.
ويف جمال دعم الأن�شطة الريا�ضية قام البنك بدعم العدّ اء نبيل املقابلة وذلك انطالقاً من اهتمامه بفئة ال�شباب الأردين املتميز ذوي االحتياجات اخلا�صة للم�شاركة يف
�سباقات املاراثونات يف الأردن واخلارج .كما قدم البنك دعمه للريا�ضية نهى البلبل والتي �شاركت �ضمن �أول فريق ن�سائي �أردين لت�سلق قمة مريا يف جبال الهماليا على ارتفاع
 6,476مرتاً عن �سطح البحر .هذا �إىل جانب دعم العديد من الأندية واجلمعيات يف هذا املجال مثل نادي �أبو ن�صري الريا�ضي.
كما وا�صل البنك تقدمي الدعم لعدد من امل�ؤ�س�سات واجلمعيات يف املجاالت اخلريية والإن�سانية ،حيث قام بالتربع حلملة الرب والإح�سان بالتعاون مع ال�صندوق الأردين
الها�شمي للتنمية الب�شرية .كما قام البنك بدعم بطولة ”هدف من �أجل احلياة” التي مت تنظيمها من قِ بل مركز احل�سني لل�سرطان مبا ي�سهم يف ا�ستمرارية املركز يف تقدمي
خدماته للمر�ضى .هذا بالإ�ضافة �إىل دعمه جلمعية ماء ال�سماء للمعاقني من خالل �شراء �أجهزة ( )Braille Sense U2خلدمة الطالب املكفوفني والذي يتيح �إن�شاء
وقراءة ملفات بلغات خمتلفة.
كما ا�ستمر بنك الأردن يف تعزيز دوره يف التوا�صل واالهتمام بفعاليات املجتمع يف الأ�سواق التي يتواجد بها من خالل امل�ساهمة يف �أن�شطة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ودعم
الأعمال التي تقوم بها ،يذكر منها :اجلمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني ،م�ؤ�س�سة �إعمار الكرك ،م�ؤ�س�سة التعاون لل�شباب (مبادرة ،)Cycling for Palestine
م�ؤ�س�سة التعاون ،جمعية م�ؤ�س�سة العناية بال�شلل الدماغي ،جمعية رعاية �ش�ؤون املقابر الإ�سالمية اخلريية ،جمعية خطوات ،جمعية رابطة �أهايل كفرعانة ،م�ؤ�س�سة فل�سطني
الدولية ،ودعم املبادرات املتميزة من خالل رعاية امللتقى الوطني للتوعية والتطوير ،دعم مبادرة ”�سمع بال حدود” ،ودعم حفل ”�سيمفونية ال�شهيد” .هذا وقد بلغ �إجمايل
م�ساهمات البنك يف خدمة املجتمع املحلي خالل عام  2016ما يقارب � 568ألف دينار.
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حتليل املركز املايل ونتائج الأعمال ل�سنة 2016

املطلوبات وحقوق ُ
امللكية

ارتفعت موجودات البنك �إىل  2,338.8مليون دينار يف نهاية �سنة  2016مقابل  2,206.2مليون دينار يف نهاية �سنة  2015بن�سبة منو بلغت  ،%6وا�ستمرت اجلهود يف
تنمية حقوق امل�ساهمني واملحافظة على التوازن بني الربحية واال�ستثمار الآمن ،وجتنب اال�ستثمارات ذات املخاطر املرتفعة ،وتوفري ال�سيولة النقدية الالزمة ملواجهة االلتزامات
املالية ذات الآجال املختلفة ،واال�ستخدام الأمثل للأموال املتاحة بكفاءة وفعالية متثلت يف املحافظة على متانة املركز املايل ،ومنو القوة الإيرادية للبنك.

موجودات البنك
باملليون دينار

الأهمية الن�سبية %

2016

2015

2016

2015

نقد و�أر�صدة و�إيداعات لدى البنوك

747.6

670.8

%32.0

%30.4

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شـرة  -بال�صايف

1,226.0

1,142.2

%52.4

%51.8

حمفظة املوجودات املالية

265.0

292.3

%11.3

%13.2

ومعدات وموجودات غري ملمو�سة
ممتلكات
ّ

33.3

29.1

%1.4

%1.3

موجودات �رضيبية م�ؤجلة و�أخرى

66.9

71.8

%2.9

%3.3

جمموع املوجودات

2,338.8

2,206.2

%100

%100

باملليون دينار

الأهمية الن�سبية %

2016

2015

2016

2015

1,607.0

1,564.9

%68.7

%70.9

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

145.6

123.6

%6.2

%5.6

ت�أمينات نقدية

129.3

111.2

%5.5

%5.0

خم�ص�صات �رضيبة الدخل و�أخرى

21.9

19.4

%1.0

%0.9

�أموال مقرت�ضة ومطلوبات �أخرى

22.6

20.2

%1.0

%1.0

حقوق ُ
امللكية  -م�ساهمي البنك

405.4

362.2

%17.3

%16.4

حقوق غري امل�سيطرين

7.0

4.7

%0.3

%0.2

جمموع املطلوبات وحقوق ُ
امللكية

2,338.8

2,206.2

%100

%100

ودائع عمالء

2016 áæ°ùd á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ª∏d á«Ñ°ùædG á«ªgC’G
%0.3

2016 áæ°ùd ∂æÑdG äGOƒLƒŸ á«Ñ°ùædG á«ªgC’G

%17.3

AÓªY ™FGOh

á«aöüe äÉ°ù°SDƒeh ∑ƒæH ™FGOh

%32.0

∑ƒæÑdG iód äÉYGójEGh Ió°UQCGh ó≤f

%1.0
%1.0

ájó≤f äÉæ«eCÉJ

iôNCGh πNódG áÑjöV äÉ°ü°üfl

%2.9
%1.4

‘É°üdÉH - Iô`°TÉÑe á«fÉªàFG äÓ«¡°ùJ

%11.3

á«dÉŸG äGOƒLƒŸG á¶Øfi

iôNCG äÉHƒ∏£eh á°VÎ≤e ∫GƒeCG
o ¥ƒ≤M
∂æÑdG »ªgÉ°ùe - á«µ∏ŸG

%5.5
%68.7
%6.2

øjô£«°ùŸG ÒZ ¥ƒ≤M

iôNCGh á∏LDƒe á«ÑjöV äGOƒLƒe

‡á°Sƒª∏e ÒZ äGOƒLƒeh äGó©eh äÉµ∏à
%52.4

الت�سهيالت االئتمانية املبا�شـرة:
ارتفعت الت�سهيالت االئتمانية الإجمالية يف �سنة  2016مببلغ  75.9مليون دينار وبن�سبة  %6.2عن �سنة  ،2015لت�صل �إىل  1,297.8مليون دينار ،حيث
اتّبع البنك �سيا�سة ائتمانية متوازنة وب�إ�شراف اللجنة التنفيذية ،يف �ضوء التغيرّ يف �أ�سعار الفوائد والعائد املتوقع على الت�سهيالت ،وبعد درا�سة خماطر ال�سوق
وخماطر االئتمان يف الأ�سواق التي يعمل بها البنك ،واملحافظة على جودة املحفظة االئتمانية� ،إىل جانب العمل على حت�صيل القرو�ض امل�ستحقة .وبلغت ن�سبة
الت�سهيالت غري العاملة �إىل �إجمايل الت�سهيالت (بعد تنزيل الفوائد املعلّقة)  %4.59مقابل  %5.94ل�سنة  2015وهي �ضمن الن�سبة املعيارية.
وا�ستمر العمل على متويل خمتلف القطاعات االقت�صادية املنتجة وذات اجلدوى االقت�صادية ،ومتويل قطاع الأفراد �إىل جانب ال�شركات الكربى وامل�ؤ�س�سات
املتو�سطة وال�صغرية والقطاع العام ،بهدف ا�ستمرارية توزيع املخاطر و�إدارة الأموال املتاحة بفعالية وكفاءة.
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� إجمايل حمفظة الت�سهيالت االئتمانية ح�سب النوع (بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا).
باملليون دينار

الأهمية الن�سبية %

2016

2015

2016

2015

ت�سهيالت الأفراد (التجزئة)

328.8

276.8

%25.3

%22.7

القرو�ض العقارية

224.9

208.8

%17.3

%17.1

ت�سهيالت ال�شـركات الكربى

456.8

460.4

%35.2

%37.7

ت�سهيالت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

148.0

126.5

%11.4

%10.3

ت�سهيالت احلكومة والقطاع العام

139.3

149.5

%10.8

%12.2

�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شـرة

1,297.8

1,222

%100

%100

حمفظة املوجودات املالية:
انخف�ضت حمفظة املوجودات املالية بحوايل  27.3مليون دينار �سنة  2016وبحوايل  %9.3عن �سنة  .2015حيث ارتفعت املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل ال�شامل بنحو  29.5مليون دينار وبن�سبة  ،%47.2وهي مت ّثل ا�ستثمارات الأ�سهم يف الأ�سواق الن�شطة .يف حني انخف�ضت املوجودات
املالية من خالل قائمة الدخل مببلغ � 890ألف دينار .وانخف�ضت املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة بحوايل  55.1مليون دينار وبن�سبة  ،%24.2وهي مت ّثل
ا�ستثمارات البنك يف �سندات و�أذونات اخلزينة احلكومية وبكفالتها و�سندات و�أ�سناد قر�ض ال�شركات.

حمفظة املوجودات املالية
باملليون دينار

2016

2015

2016

2015

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

0.2

1.1

%0.1

%0.4

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

92.1

62.6

%34.8

%21.4

0.9

-

%0.3

%65.1

%77.9

م�شتقات �أدوات مالية

2016 áæ°ùd ´ƒædG Ö°ùM á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG á¶ØëŸ á«Ñ°ùædG á«ªgC’G

الأهمية الن�سبية %

-

موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

172.7

املجموع

265.0

227.7
292.3

%100

%100

%10.8
%11.4

(áFõéàdG) OGôaC’G äÓ«¡°ùJ

%25.3

ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤dG

iÈµdG äÉcô`°ûdG äÓ«¡°ùJ

2016 áæ°ùd ∂æÑ∏d á«dÉŸG äGOƒLƒŸG á¶ØëŸ á«Ñ°ùædG á«ªgC’G

á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG äÓ«¡°ùJ
ΩÉ©dG ´É£≤dGh áeƒµ◊G äÓ«¡°ùJ

%17.3

%35.2

%34.8

πNódG áªFÉb ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شـرة:
تدن للديون غري العاملة ب�شكل �إفرادي لكل دين وكذلك على املحفظة ،وح�سب متطلبات
ي�ستمر البنك يف اتباع �سيا�سة وا�ضحة للتح ّوط لأية خ�سارة متوقعة ،و�أخذ خم�ص�ص ٍ
معايري املحا�سبة الدولية وال�سلطات النقدية وتو�صيات مدققي ح�سابات البنك ،وتعزيزاً للمركز املايل ،فبلغت ن�سبة تغطية خم�ص�ص التدين ملحفظة الت�سهيالت غري العاملة
بعد تنزيل الفوائد املعلّقة والت�أمينات النقدية  %112.2ل�سنة  2016مقابل  %101.2ل�سنة  ،2015يف حني بلغت املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها وح ّولت �إزاء
ديون �أخرى خالل ال�سنة نحو  6.7مليون دينار �إىل جانب املخ�ص�ص املر�صود البالغ  5.7مليون دينار .وبلغت القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل ت�سـهيالت ائتمانيـة
 485.4مليون دينار مقابـل  444.6مليون دينار يف ال�سنة املا�ضية.
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πeÉ°ûdG πNódG áªFÉb ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe
ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH á«dÉe äGOƒLƒe

%65.1

%0.1
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ودائــع العمـالء:

حقوق ُ
امللكية – م�ساهمي البنك:

بلغت ودائع عمالء البنك  1,606.9مليون دينار يف نهاية �سنة  2016مقارنة مببلغ  1,564.9مليون دينار يف نهاية �سنة  2015وبنمو مقداره  42.1مليون دينار وبن�سبة
 .%2.7وا�ستمر العمل على ا�ستقطاب الودائع الثابتة والأقل كلفة ،وتطوير حملة التوفري وحملة �شهادات الإيداع ،وتو�سيع قاعدة املودعني ،حيث ارتفعت ودائع التوفري ل�سنة
 2016بن�سبة  %1.2عن �سنة  ،2015واحل�سابات اجلارية وحتت الطلب بن�سبة  ،%9.5و �شهادات الإيداع بحوايل  ،%38.8فيما انخف�ضت الودائع لأجل بن�سبة .%9.2
كما بلغت الودائع التي ال حتمل فوائد  901.2مليون دينار مقابل  864.9مليون دينار لل�سنة ال�سابقة.

ارتفعت حقوق م�ساهمي البنك �إىل  405.4مليون دينار �سنة  2016بزيادة مقدارها  43.2مليون دينار وبن�سبة  ،%11.9حيث ارتفع االحتياطي القانوين
�سنة � 2016إىل  73.9مليون دينار بزيادة مقدارها  6.2مليون دينار وبن�سبة  .%9.2كما مت زيادة ر�أ�سمال البنك يف عام  2016مببلغ  44.9مليون دينار،
وذلك عن طريق توزيع �أ�سهم جمانية من ر�سملة االحتياطي االختياري وجزء من الأرباح املد ّورة ،لي�صبح ر�أ�سمال البنك  200مليون دينار يف نهاية عام .2016
هذا وقد قرر جمل�س الإدارة �أن يرفع تو�صيته �إىل الهيئة العامة بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  %18من ر�أ�س املال ومببلغ  36مليون دينار ،وتدوير
باقي الأرباح.

كفاية ر�أ�س املال:

ودائع العمالء ح�سب �أنواعها و�أهميتها الن�سبية
باملليون دينار

2016

2015

الأهمية الن�سبية %

بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال � %20.82سنة  2016مقابل � %18.21سنة  ،2015وهي �أعلى من احلد الأدنى املطلوب وفقاً لتعليمات جلنة بازل  IIIوالبالغ

 %8.625وكذلك �أعلى من احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين والبالغ  ،%12كما بلغت ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي �إىل املوجودات املرجحة
واخلطرة  %20.06ل�سنة  2016مقابل  %17.34يف ال�سنة ال�سابقة.

2016

2015

ح�سابات جارية وحتت الطلب

535.2

488.9

%33.3

%31.2

نتائج �أعمال البنك:

ودائع التوفري

675.8

667.6

%42.1

%42.7

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

323.8

356.5

%20.1

%22.8

بلغت الإيرادات الإجمالية للبنك  144.6مليون دينار �سنة  2016مقابل  146.1مليون دينار لل�سنة املا�ضية بانخفا�ض بلغت ن�سبته  ،%1حيث بلغ �إجمايل
الدخل  127.4مليون دينار مقابل  125.2مليون دينار يف �سنة  2015م�سج ً
ال منواً بن�سبة  .%1.8يف حني بلغ �صايف �إيراد الفوائد والعموالت 116.2
مليون دينار حمققاً منواً بحوايل  %4.4مقارن ًة ب�سنة .2015

�شهادات �إيداع

72.1

51.9

%4.5

%3.3

املجموع

1,606.9

1,564.9

%100

%100

كما بلغت الأرباح قبل ال�ضريبة واملخ�ص�صات  70.9مليون دينار �سنة  2016مقابل  71.1مليون دينار �سنة  .2015وقد مت اقتطاع خم�ص�ص التدين
للت�سهيالت وخم�ص�ص العقارات التي �آلت ُملكيتها للبنك واملخ�ص�صات الأخرى و�ضريبة الدخل لي�صبح �صايف الربح للبنك  42.2مليون دينار ل�سنة 2016
مقابل  40.1مليون دينار �سنة  ،2015بنمو بلغت ن�سبته حوايل .%5.3

الأرباح ال�صافية قبل ال�رضائب واملخ�ص�صات وبعدها
باملليون دينار

2016 áæ°ùd AÓª©dG ™FGOh á¶ØëŸ á«Ñ°ùædG á«ªgC’G

%33.3

%4.5

Ö∏£dG â–h ájQÉL äÉHÉ°ùM

ÒaƒàdG ™FGOh

%20.1

QÉ©°TE’ á©°VÉNh πLC’ ™FGOh

´GójEG äGOÉ¡°T

%42.1
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مبلغ التغي

2016

2015

2016

�صايف الأرباح قبل ال�رضيبة واملخ�ص�صات

70.9

71.1

()0.2

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شـرة

()5.7

()4.1

()1.6

خم�ص�ص عقارات �آلت ُملكيتها للبنك

()2.5

()3.9

1.4

خم�ص�صات متنوعة

()0.4

()1.1

0.7

الأرباح ال�صافية (قبل ال�رضيبة)

62.3

62.0

0.3

�رضيبة الدخل املدفوعة واملخ�ص�صة

()20.1

()21.9

1.8

الأرباح ال�صافية املتاحة بعد ال�رضيبة

42.2

40.1

2.1
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�إجمايل الإيرادات املتحققة و�أهميتها الن�سبية

امل�صاريف واملخ�ص�صات والأهمية الن�سبية
باملليون دينار

باملليون دينار

الأهمية الن�سبية %

2016

2015

2016

2015

الفوائد املقبو�ضة

109.9

111.7

%76.0

%76.5

�صايف �إيرادات العموالت

23.5

20.5

%16.3

%14

�أرباح املوجودات املالية (�أ�سهم)

2.8

3.0

%1.9

%2

�أرباح العمالت الأجنبية و�إيرادات �أخرى

8.4

10.9

%5.8

%7.5

املجموع

144.6

146.1

%100

%100

2016

2015

2016

2015

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت املبا�شـرة

5.7

4.1

%8.8

%6.5

خم�ص�ص عقارات �آلت ُملكيتها للبنك

2.5

3.9

%3.8

%6.2

خم�ص�صات متنوعة

0.4

1.1

%0.6

%1.7

نفقات املوظفني

30.3

28.5

%46.5

%45.1

م�صاريف �أخرى

21.6

20.9

%33.2

%33.1

اال�ستهالكات والإطفاءات

4.6

4.7

%7.1

%7.4

املجموع

65.1

63.2

%100

%100

2016 áæ°ùd äÉ°ü°üîŸGh ∞jQÉ°üª∏d á«Ñ°ùædG á«ªgC’G

2016 áæ°ùd ∂æÑ∏d á≤≤ëàŸG äGOGôjEÓd á«Ñ°ùædG á«ªgC’G
%5.8

%7.1

%1.9

Iô`°TÉÑŸG äÓ«¡°ùàdG ÊóJ
¢ü°üfl
q

%16.3

á°VƒÑ≤ŸG óFGƒØdG

الأهمية الن�سبية %

ä’ƒª©dG äGOGôjEG ‘É°U

∂æÑ∏d É¡à«µ∏e âdBG äGQÉ≤Y ¢ü°üfl
áYƒæàe äÉ°ü°üfl
ÚØXƒŸG äÉ≤Øf

(º¡°SCG) á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ìÉHQCG

%33.2

%8.8
%3.8
%0.6

iôNCG ∞jQÉ°üe

iôNCG äGOGôjEGh á«ÑæLC’G äÓª©dG ìÉHQCG

äGAÉØWE’Gh äÉcÓ¡à°S’G
%46.5

%76.0

�أهم الن�سب املاليـة
امل�رصوفات واملخ�ص�صات
ارتفع �إجمايل امل�صروفات واملخ�ص�صات يف �سنة  2016لي�صل �إىل  65.1مليون دينار وبن�سبة ارتفاع بلغت  %3مقارنة ب�سنة  .2015وكان ذلك حم�صلة للزيادة يف خم�ص�ص
تدين الت�سهيالت مببلغ  1.6مليون دينار وبن�سبة  ،%39.7فيما انخف�ض بند اال�ستهالكات مببلغ � 82.9ألف دينار وبن�سبة  .%1.8يف حني ارتفعت نفقات املوظفني مببلغ
 1.74مليون دينار .كما ارتفعت امل�صاريف الأخرى بحوايل � 724.4ألف دينار نظراً الرتفاع م�صاريف ر�سوم الت�أمني ،ال�ضيافة ،التربعات ،الر�سوم والرخ�ص وال�ضرائب ،الأتعاب
املهنية والقانونية وبع�ض امل�صاريف الأخرى.
�أما رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا �سنة  2016فقد بلغت حوايل  2.3مليون دينار يف حني بلغت �أتعاب مدققي احل�سابات لبنك الأردن � 127.1ألف دينار و�أتعاب
التدقيق لبنك الأردن – �سورية بلغت � 20.6ألف دينار ،ول�شركة تف ّوق لال�ستثمارات املالية بلغت � 5.2ألف دينار ،ول�شركة الأردن للت�أجري التمويلي بلغت � 2.9ألف دينار.

2016

2015

%10.78

%11.7

العائد على ر�أ�س املال

%20.7

%20.42

العائد على متو�سط املوجودات

%1.82

%1.86

 19,647دينارا ً

 19,677ديناراً

دخل الفوائد �إىل متو�سط املوجودات

%4.84

%5.08

م�رصوف الفائدة �إىل متو�سط املوجودات

%0.75

%0.95

هام�ش الفائدة �إىل متو�سط املوجودات

%4.08

%4.13

%112.2

%101.2

%4.59

%5.94

العائد على متو�سط حقوق م�ساهمي البنك

ربحية املوظف بعد ال�رضيبة

تغطية خم�ص�ص التدين للت�سهيالت غري العاملة بال�صايف
ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة� /إجمايل الت�سهيالت (بعد تنزيل الفوائد املع ّلقة)

33

34

امل�ؤ�شـرات املالية لل�سنوات ()2016 - 2012
ال�سنة املالية

2012

�أهداف خطتنا امل�ستقبلية 2017

املبلغ ب�آالف الدنانري

2013

2014

2015

2016

 تعزيز مركز البنك التناف�سي يف الأ�سواق التي يعمل بها ومتابعة التطورات والتحوالت اجلارية فيها� ،إىل جانب االرتقاء بالن�سب املالية الرئي�سة وفقاً ملتطلباتاجلهات الرقابية على م�ستوى املعايري العاملية ومتطلبات الدول التي يتواجد بها البنك.

جمموع املوجودات

2,016,628

2,076,937

2,190,187

2,206,222

2,338,839

�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية

1,028,093

1,146,687

1,196,856

1,221,967

1,297,832

جمموع الودائع (عمالء وبنوك)

1,587,636

1,614,125

1,702,899

1,688,476

1,752,603

 موا�صلة تطوير وابتكار منتجات وخدمات رائدة تواكب احتياجات العمالء� ،إىل جانب �إطالق الباقات امل�صرفية – بحلتها اجلديدة  -ل�شرائح العمالء املختلفةمبا ي�سهم يف توفري منتجات وحلول م�صرفية تتوافق مع تطلعاتهم.

حقوق ُ
امللكية  -م�ساهمي البنك

276,510

316,986

335,746

362,242

405,447

حقوق غري امل�سيطرين

14,267

4,506

4,116

4,703

6,989

 اال�ستمرار يف �إدارة العالقة مع عمالء البنك من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية من خالل فريق عمل م�ؤهل� ،إىل جانب تعزيز ر�ضا العمالء واالرتقاءمب�ستوى اخلدمة املقدمة لهم.

�صايف الربح قبل ال�رضيبة

46,222

50,204

59,999

61,966

62,315

 موا�صلة �سيا�سة التفرع املدرو�س يف الأ�سواق التي يتواجد بها البنك ،مبا يحاكي توجهات البنك اال�سرتاتيجية الهادفة للتواجد يف مناطق جغرافية تخدمخمتلف قطاعات الأعمال ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمال م�شروع تطوير الهوية امل�ؤ�س�سية للبنك مبا ي�سهم يف تطوير جتربة العمالء يف كافة منافذ التوزيع و�إيجاد
بيئة خدمات تلبي طموحهم.

ìÉHQC’Gh ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M Qƒ£J

 تعزيز كفاءة منظومة العمليات والإجراءات و�أنظمة املعلومات يف البنك مبا ي�شمله ذلك من تنفيذ جمموعة من امل�شاريع والربامج على م�ستوى هند�سة العملياتوتطوير البيئة التنظيمية ،وتوفري �أنظمة قادرة على مواكبة متطلبات البنك احلالية وامل�ستقبلية وفروعه اخلارجية و�شركاته التابعة ،بهدف تعزيز م�ستوى
اخلدمة املقدمة للعمالء ،و�ضمان ان�سيابية اخلدمة بني الفروع والإدارات على ٍ
حد �سواء.

440,000
400,000
360,000
320,000

 اال�ستمرار يف مواكبة �آخر امل�ستجدات احلديثة يف جمال تطوير منظومة قنوات الدفع الإلكرتونية يف البنك بحيث ت�شمل �إطالق النظام اجلديد لبنك الإنرتنت Internet Bankingوبنك املوبايل  ، Mobile Bankingمبا ين�سجم مع تعزيز اال�شتمال املايل وت�شجيع القبول لأدوات الدفع احلديثة من خالل نظام
املدفوعات الوطني ،ومبا يحقق ال�سهولة والأمان يف تعامالت العمالء امل�صرفية.

200,000

 تطوير منظومة �إدارة املخاطر وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية ،مبا يت�ضمنه ذلك من مراجعة دورية ل�سيا�سات االمتثال وخماطر العمليات و�أمن املعلوماتومكافحة عمليات غ�سل الأموال ،و�إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ،و�إعداد واعتماد نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق
جمموعة من امل�شاريع يُذكر منها :تطبيق متطلبات بازل  ،IIIجتهيز متطلبات م�شروع ( COBIT5حوكمة �إدارة الأنظمة الآلية وتكنولوجيا املعلومات امل�صاحبة
لها) ،وتلبية متطلبات تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية � ،IFRS9إىل جانب التزام البنك وتوافقه مع القوانني والت�شريعات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية
يف الدول التي يعمل بها.
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∂æÑdG »ªgÉ°ùe - á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

 ا�ستمرار البنك يف االرتقاء مبوارده الب�شرية من خالل ت�صميم ا�سرتاتيجية تدريب ممنهجة تت�ضمن برامج وخطط تطويرية لتلبية متطلبات العمل وربطها معم�شروع اجلدارات� ،إىل جانب اعتماد �أدوات قيا�س متقدمة لقيا�س مدى فعالية �أنظمة املوارد الب�شرية وعملية التدريب يف البنك.
 موا�صلة تنفيذ برامج امل�س�ؤولية االجتماعية من خالل بناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات الوطنية الرائدة وتقدمي الدعم للمبادرات ذات الأثر الفعاليف املجتمع انطالقاً من ر�سالة البنك ومنظومة قيمه ومبا ين�سجم مع �أ�س�س احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
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قائمة املركز املايل املوحد
قائمــــــــــــــة (�أ)
عمان  -الأردن
بنك الأردن ( �شـركة م�ساهمة عامة حمدودة ) ّ
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

�إي�ضاح

2016

2015

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

4

228,197,814

234,500,507

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

5

494,451,425

281,318,758

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

6

25,000,000

155,000,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7

205,719

1,095,828

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

املوجـــــــــــــــــــودات

8

92,128,338

62,655,399

38

-

866,107

9

1,226,013,033

1,142,237,246

موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

10

172,637,680

227,655,707

ا�ستثمارات يف �رشكات حليفة

11

1

1

ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

12

29,774,830

25,795,455

موجودات غري ملمو�سة

13

3,559,146

3,320,303

/19ب

11,926,470

12,217,573

14

54,944,608

59,558,989

2,338,839,064

2,206,221,873

م�شتقات �أدوات مالية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شـرة  -بال�صايف

موجودات �رضيبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

15

145,623,458

123,589,030

ودائع عمالء

16

1,606,979,130

1,564,886,963

ت�أمينات نقدية

17

129,292,102

111,171,152

م�شتقات �أدوات مالية

38

17,655

خم�ص�صات متنوعة

18

5,015,992

6,226,165

16,872,706

13,197,654

424,879

500,956

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

�/19أ

�أموال مقرت�ضة

20

مطلوبات �أخرى

21

جمموع املطلوبات

-

22,176,908

19,704,999

1,926,402,830

1,839,276,919

حقوق امللكية:

حقوق م�ساهمي البنك

ر�أ�س املال املكتتب به (املدفوع)

45

22

200,000,000

155,100,000

االحتياطي القانوين

23

73,917,046

67,716,833

االحتياطي الإختياري

23

113,124

13,709,740

احتياطي املخاطر امل�رصفية العامة

23

12,996,161

12,646,252

احتياطي خا�ص

23

3,330,908

2,921,601

فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

24

)(12,401,835

)(11,481,891

احتياطي القيمة العادلة

25

63,565,588

33,186,645

�أرباح مدورة

26

63,926,237

88,442,614

جمموع حقوق امللكية  -م�ساهمي البنك

405,447,229

362,241,794

حقوق غري امل�سيطرين

6,989,005

4,703,160

جمموع حقوق امللكية

412,436,234

366,944,954

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2,338,839,064

2,206,221,873

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )47جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها .
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قائمة الدخل ال�شامل املوحد

قائمة الدخل املوحد

قائمــــــــــــــة (ج)

قائمــــــــــــــة (ب)
عمان  -الأردن
بنك الأردن ( �شـركة م�ساهمة عامة حمدودة ) ّ

عمان  -الأردن
بنك الأردن ( �شـركة م�ساهمة عامة حمدودة ) ّ
�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

2016

2015

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

42,202,024

40,062,793

2016

2015

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

الفوائد الدائنة

28

109,915,974

111,672,273

الفوائد املدينة

29

17,153,738

20,826,542

92,762,236

90,845,731

بنود الدخل ال�شامل الآخر :

23,482,888

20,514,522

البنود القابلة للتحويل الحق ًا لقائمة الدخل املوحد :

116,245,124

111,360,253

فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

�أرباح عمالت �أجنبية

31

2,486,154

2,791,535

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

32

()54,858

()130,717

البنود غري القابلة للتحويل الحق ًا لقائمة الدخل املوحد :

8

2,815,647

3,107,684

(خ�سائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل

()491,918

33

5,956,955

8,091,777

التغري يف احتياطي القيمة العادلة

32,217,724

15,227,173

127,449,022

125,220,532

31,725,806

15,227,173

76,511,280

59,355,385

34

30,254,435

28,514,832

 12و13

4,591,875

4,674,828

�إجمايل الدخل ال�شامل املوحد العائد �إىل :

�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت

30

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

توزيعات نقدية من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الدخل

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

�إجمايل الدخل ال�شامل املوحد  -قائمة (د)
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات

2,583,450

4,065,419

2,583,450

4,065,419

-

35

21,645,649

20,921,269

م�ساهمي البنك

74,225,435

58,129,781

9

5,689,334

4,071,190

حقوق غري امل�سيطرين

2,285,845

1,225,604

خم�ص�ص عقارات �آلت ملكيتها للبنك

14

2,537,031

3,941,057

76,511,280

59,355,385

خم�ص�صات متنوعة

18

415,290

1,131,178

�إجمايل امل�رصوفات

65,133,614

63,254,354

الربح قبل ال�رضائب

62,315,408

61,966,178

20,113,384

21,903,385

42,202,024

40,062,793

م�صاريف �أخرى
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة

ينزل � :رضيبة الدخل

19

الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و (د)
ويعود �إىل :
م�ساهمي البنك

41,396,285

40,835,470

حقوق غري امل�سيطرين

805,739

()772,677

الربح لل�سنة

42,202,024

40,062,793

ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة (م�ساهمي البنك)
خمف�ض � /أ�سا�سي

47

36

0.207

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )47جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها .

0.204

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )47جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها .
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
قائمــــــــــــــة (د)
عمان  -الأردن
بنك الأردن ( �شـركة م�ساهمة عامة حمدودة ) ّ

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

ر�أ�س املــــــــال
املكتتب به

قانونــــــــــي

اختيــــــــاري

(املدفوع)

خماطـــــــــــــر
م�رصفيــة عامــة

خـــــــا�ص

فروقات ترجمة

احتياطـــي
القيمة

عمالت �أجنبية

العادلــــة

�أربــاح مــدورة

�إجمايل حقوق
م�ساهمي البنك

�إجمايل حقوق
غري

امل�سيطرين

�إجمالــــــــــــي
حقــوق امللكيـــة

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

155,100,000

67,716,833

13,709,740

12,646,252

2,921,601

()11,481,891

33,186,645

88,442,614

362,241,794

4,703,160

366,944,954

فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

-

()2,401

()2,401

()11,645

-

()919,944

-

2,039,735

1,103,344

1,480,106

2,583,450

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

-

-

-

-

-

-

-

41,396,285

41,396,285

805,739

42,202,024

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

-

-

-

-

-

-

()1,838,781

1,346,863

()491,918

-

()491,918

التغري يف احتياطي القيمة العادلة

-

-

-

-

-

-

32,217,724

-

32,217,724

-

32,217,724

�إجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (ج)

-

()2,401

()2,401

()11,645

-

()919,944

30,378,943

44,782,883

74,225,435

2,285,845

76,511,280

املحول �إىل االحتياطيات

-

6,202,614

108,643

361,554

409,307

-

-

()7,082,118

-

-

-

الأرباح املوزعة *

-

-

-

-

-

-

-

()31,020,000

()31,020,000

-

()31,020,000

44,900,000

-

()13,702,858

-

-

-

-

()31,197,142

-

-

-

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016
الر�صيد يف بداية ال�سنة

الدخل ال�شامل

الزيادة يف ر�أ�س املال**

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

200,000,000

73,917,046

113,124

12,996,161

3,330,908

()12,401,835

63,565,588

63,926,237

405,447,229

6,989,005

412,436,234

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

155,100,000

61,177,439

13,714,543

-

-

-

ر�صيد بداية ال�سنة املعدلة

155,100,000

61,177,439

13,714,543

13,128,988

فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

-

()4,803

()4,803

()23,293

-

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

-

-

-

-

-

-

التغري يف احتياطي القيمة العادلة

-

-

-

-

-

15,227,173

�إجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (ج)

-

()4,803

()4,803

()23,293

-

()1,155,494

15,227,173

44,091,001

املحول �إىل االحتياطيات

-

6,544,197

-

()459,443

-

-

-

()6,084,754

-

الأرباح املوزعة

-

-

-

-

-

-

()31,020,000

()31,020,000

-

155,100,000

67,716,833

13,709,740

2,921,601

()11,481,891

33,186,645

88,442,614

362,241,794

4,703,160

تعديالت

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

13,128,988
-

-

12,646,252

2,921,601

()10,326,397

17,959,472

82,070,084

335,745,730

4,116,322

339,862,052

-

-

-

()613,717

()613,717

()638,766

()1,252,483

2,921,601

()10,326,397

17,959,472

81,456,367

335,132,013

3,477,556

338,609,569

()1,155,494

-

3,255,531

2,067,138

1,998,281

4,065,419

-

40,835,470

40,835,470

()772,677

40,062,793

-

15,227,173

-

15,227,173

58,129,781

1,225,604

59,355,385

-

()31,020,000
366,944,954

* مبوجب اجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد بتاريخ  9ني�سان  2016تقرر توزيع ما مقداره  %20من ر�أ�سمال البنك نقداً على امل�ساهمني �أي ما يعادل
 31,020,000دينار (مقابل  %20من ر�أ�سمال البنك نقدا ً على امل�ساهمني �أي ما يعادل  31,020,000دينار مبوجب اجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد

بتاريخ � 28آذار .)2015
** مبوجب اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنعقد بتاريخ  9ني�سان  2016تقرر رفع ر�أ�سمال البنك من  155/1مليون دينار �إىل  200مليون دينار وذلك عن طريق
ر�سملة جزء من االحتياطي االختياري مببلغ  13,702,858دينار ور�سملة مبلغ  31,197.142دينار من الأرباح املدورة وتوزيعها ك�أ�سهم جمانية على امل�ساهمني
كل بح�سب ح�صته من ر�أ�س املال ،وقد مت ا�ستكمال كافة الإجراءات القانونية املتعلقة بزيادة ر�أ�سمال بتاريخ  19ني�سان . 2016
ًّ

*** مبوجب تعليمات ال�سلطات الرقابية:

 يحظر الت�رصف باحتياطي املخاطر امل�رصفية العامة واالحتياطي اخلا�ص �إالّ مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية .ـ

ي�شمل ر�صيد الأرباح املدورة  11,926,470دينار ال ميكن الت�رصف به كما يف  31كانون الأول  2016لقاء منافع �رضيبية م�ؤجلة مبا يف ذلك الر�سملة �أو التوزيع
�إالّ مبقدار ما يتحقق منه فع ً
ال ،ا�ستنادا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين.

ـ ي�شمل ر�صيد الأرباح املدورة  5,060,455دينار كما يف  31كانون الأول  2016يحظر الت�رصف به والناجمة عن �أثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم (� )9إال مبقدار ما يتحقق منه فع ً
ال من خالل عمليات البيع .

 يحظر الت�رصف باحتياطي القيمة العادلة مبا يف ذلك الر�سملة �أو التوزيع �أو �إطفاء اخل�سائر �أو �أي وجه من �أوجه الت�رصف الأخرى �إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال
من خالل عمليات البيع ا�ستناداً لتعليمات البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية .
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الإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

قائمــــــــــــــة (هـ)

عمان  -الأردن
بنك الأردن ( �شـركة م�ساهمة عامة حمدودة ) ّ

لل�سنة املنتهية يف  31كانون
الأول

�إي�ضاح
 vالتدفق النقدي من عمليات الت�شغيل :

قبل ال�رضائب  -قائمة (ب)

الربح
تعديالت لبنود غري نقدية :
ا�ستهالكات و�إطفاءات

تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة

(�أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
خ�سائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل غري متحققة
ت�أثري تغري يف �أ�سعار ال�رصف
خم�ص�صات متنوعة

خم�ص�ص عقارات �آلت ملكيتها للبنك
فروقات عمالت �أجنبية

الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات

2016

2015

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

62,315,408

61,966,178

13و 4,591,875 12
5,689,334
9
33
)(64,547
36,351
32
31
)(2,341,645
415,290
18
2,537,031
14
1,466,147
74,645,244

4,674,828
4,071,190
)(16,988
61,466
)(2,758,803
1,131,178
3,941,057
3,214,347
76,284,453

التغري يف املوجودات واملطلوبات :

)(746,708

(الزيادة) النق�ص يف �أر�صدة مقيدة ال�سحب

النق�ص (الزيادة) يف الإيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية (التي تزيد ا�ستحقاقاتها

130,000,000

عن ثالثة �أ�شهر)
النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) يف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة
النق�ص يف املوجودات الأخرى

(النق�ص) الزيادة يف ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة �أ�شهر)
الزيادة (النق�ص) يف ودائع العمالء

الزيادة يف ت�أمينات نقدية

(النق�ص) يف �أموال مقرت�ضة

الزيادة (النق�ص) يف مطلوبات �أخرى
�صايف التغري يف املوجودات واملطلوبات

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

ال�رضائب وخم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة والق�ضايا املدفوع
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة والق�ضايا املدفوع
ال�رضائب املدفوعة

18
19

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

221,572

)(155,000,000

853,758

3,698,605

)(89,465,121

)(45,691,135

2,077,350
)(3,159,000
42,092,167
18,120,950
)(76,077
2,399,248
102,096,567

6,882,672
3,159,000
)(63,586,340
9,059,666
)(781,850
)(242,037,810

176,741,811

)(165,753,357

)(1,525,128
)(16,811,866

)(3,627,631
)(19,562,896
)(188,943,884

158,404,817

التدفق النقدي من عمليات اال�ستثمار :

(�شـراء) موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ا�ستحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

(�شـراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
ا�ستحقاق (�رشاء) م�شتقات مالية

(�رشاء) ممتلكات ومعدات ودفعات على ح�ساب �رشاء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات

(�شـراء) موجودات غري ملمو�سة
�صايف التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

13

)(37,503,238

)(94,490,374

92,521,265
)(2,988,738
5,237,547
883,762
)(8,895,633
213,092
)(960,792
48,507,265

318,792,131
)(115,362
)(4,634,780
199,536
)(609,886
219,141,265

2,583,450
)(30,947,339
)(28,363,889
2,341,645
180,889,838
383,255,834
564,145,672

4,065,419
)(30,555,289
)(26,489,870
2,758,803
6,466,314
376,789,520
383,255,834

التدفق النقدي من عمليات التمويل :
فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

�أرباح موزعة على امل�ساهمني
�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل
ت�أثري تغري �أ�سعار ال�رصف على النقد وما يف حكمه

31

�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )47جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها .

 -1معلومات عامة

 �إن البنك �شركة م�ساهمة عامة �أردنية مركزها الرئي�سي يف ع ّمان – اململكة الأردنية الها�شمية ت�أ�س�س خالل عام  1960حتت رقم ( )1983بتاريخ � 3آذار 1960طبقاً لأحكام قانون ال�شركات رقم  33ل�سنة  1962بر�أ�سمال مقداره � 350ألف دينار �أردين موزع على � 70ألف �سهم بقيمة ا�سمية مقدارها خم�سة
دنانري لل�سهم الواحد ،وقد مت زيادة ر�أ�سمال البنك عدة مرات كان �آخرها مبوجب اجتماع الهيئة العامة غري العادي واملنعقد بتاريخ  9ني�سان  ،2016حيث
تقرر رفع ر�أ�سمال البنك من  155/1مليون دينار �إىل  200مليون دينار وذلك عن طريق ر�سملة  13,702,858دينار من االحتياطي االختياري ور�سملة
 31,197,142دينار من الأرباح املدورة  ،وقد مت ا�ستكمال كافة الإجراءات القانونية املتعلقة بزيادة ر�أ�س املال بتاريخ  19ني�سان .2016
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها ( )70فرعاً وفروعه يف فل�سطني وعددها( )14فرعاً وال�شركات التابعة له يف �سورية والأردن (بنك الأردن � -سورية و�شركة تفوق لال�ستثمارات املالية و�شركة الأردن للت�أجري التمويلي) .

 -تـم �إقـرار القوائـم املاليـة املوحـدة من قبل جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته رقم ( )595بتاريـــخ  24كانون الثاين  ،2017وهي خا�ضعة ملوافقة البنك املركزي الأردين.

� -2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�أ�س�س �إعداد القوائم املالية

 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وال�شركات التابعه له وفقاً للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنةتف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقاً للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الأردين .
 -مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية بالقيمة

العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة  ،كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات
واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة .

 �إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الوظيفية للبنك. �إن ال�سيا�سـات املحا�سبيـة املتبعـة لل�سنة متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2015با�ستثناء �أثر تطبيق املعايري اجلديدةواملعدلة كما يرد يف �إي�ضـاح (�/47أ) .

�أ�س�س توحيد القوائم املالية

 تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�شركات التابعــــــة له واخلا�ضعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم يفال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة وذلك للح�صول على منافع من �أن�شطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة والإيرادات وامل�صروفات فيما بني
البنك وال�شركات التابعة .

 يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س ال�سنه املالية للبنك با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك� ،إذا كانت ال�شركات التابعة تتبع�سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم �إجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركات التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة يف البنك.
 ميتلك البنك كما يف  31كانون الأول  2016و 2015ال�شركات التابعة التالية :ا�سم ال�شركة

ر�أ�س املال املدفوع

�شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية
بنك الأردن � -سورية *
�شركة الأردن للت�أجري التمويلي

 3.5مليون دينار �أردين
 3000مليون لرية �سورية
 20مليون دينار �أردين

ن�سبة ملكية البنك
%
100
49
100

طبيعة عمل ال�شركة

مكان عملها

تاريخ التملك

و�ساطة مالية
�أعمال م�صرفية
ت�أجري متويلي

ع ّمان
�سورية
ع ّمان

� 23آذار 2006
� 17أيار 2008
 24ت�شرين الأول 2011
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�إن �أهم املعلومات املالية لل�شركات التابعة للعام  2016كما يلي :
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016
ا�ســــــــــــم ال�شـركـــــــــــة

�إجمايل املوجودات

�إجمايل املطلوبات

للعــــــــــــــــــام 2016
�إجمايل الإيرادات

�إجمايل امل�صاريف

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

تفوق لال�ستثمارات املالية
�شـركة
َّ

12,234,986

4,032,604

6,045,049

1,642,649

بنك الأردن � -سورية *

42,027,798

27,356,050

2,929,648

1,349,768

�شـركة الأردن للت�أجري التمويلي

22,860,991

262,202

1,356,380

569,105

 يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال �سيطرة البنك على ال�شركات التابعة  ،ويتمتوحيد 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 .
 متثل حقوق غري امل�سيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك يف حقوق امللكية يف ال�شركة التابعة .* نظراً لأن لدى البنك القدرة لل�سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية و�إدارة البنك يف �سورية ،مت توحيد ح�سابات بنك الأردن � -سورية يف القوائم املالية املوحدة املرفقة .

معلومات القطاعات

 قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معاً يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرىوالتي تفيد ب�أنه يتم قيا�سها وفقاً للتقارير التي يتم ا�ستخدامها من قبل الإدارة التنفيذية و�صانع القرار الرئي�سي 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 .

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

 يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة �إذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على �أن حدثاً ما قد �أثر �سلباً علىالتدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف قائمة الدخل املوحد .

 يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين ووفقاً لتعليمات ال�سلطات الرقابية يف �سوريةو�سلطة النقد الفل�سطينية �أيهما �أ�شد .
 يتم �شطب الت�سهيالت االئتمانية 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�ص الإجمايل(�إن وجد) �إىل قائمة الدخل املوحد  ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات .
 يتم حتويل الت�سهيالت االئتمانية والفوائد املعلقة اخلا�صة بها واملغطاة مبخ�ص�صات بالكامل خارج قائمة املركز املايل املوحدة  ،وذلك وفقاً لقرارات جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص. -مت قيد الفوائد املعلقة للح�سابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة ،وذلك وفقاً لقرارات جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص.

امل�شتقات املالية وحما�سبة التحوط
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 وفقاً لأ�سعار ال�سوق ال�سائدة  ،ويتم قيد مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد .
م�شتقات مالية للتحوط :
لأغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي :
 التحوط للقيمة العادلة  :هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال  ،يتم قيد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم �أداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة للموجودات �أو
املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحد .

 التحوط للتدفقات النقدية  :هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر لأداة التحوط �ضمن حقوق امللكية ويتم حتويله لقائمة الدخل املوحد
يف الفرتة التي ي�ؤثر بها �إجراء التحوط على قائمة الدخل املوحد .
 التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف قائمة الدخلاملوحد يف نف�س ال�سنة.
 يتم قيد الأرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة الأجنبية لأدوات الدين (التي حتمل فوائد) �ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خاللقائمة الدخل ال�شامل يف قائمة الدخل املوحد  .يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل العملة الأجنبية لأدوات امللكية يف بند احتياطي تقييم موجودات مالية
�ضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل املوحد.

موجودات مالية وفق الكلفة املطف�أة

 هي املوجودات املالية التي تهدف �إدارة البنك وفقاً لنموذج �أعمالها االحتفاظ بها لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من �أ�صل الدينوالفائدة على ر�صيد الدين القائم .

 يتم �إثبات املوجودات املالية عند ال�شراء بالكلفة م�ضافاً �إليها م�صاريف االقتناء  ،وتطف�أ العالوة  /اخل�صم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة  ،قيداً على �أوحل�ساب الفائدة  ،وينزل �أية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد الأ�صل �أو جزء منـه  ،ويتم قيد �أي تدين يف قيمتها يف
قائمة الدخل املوحد وتظهر الحقاً بالكلفة املطف�أة بعد تخفي�ضها بخ�سائر التدين .
 ميثل مبلغ التدين يف قيمة املوجودات املالية وفق الكلفة املطف�أة الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومةب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي.
 ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من� /إىل هذا البند �إال يف احلاالت املحددة يف معايري التقارير املالية الدولية (ويف حال بيع �أي من هذه املوجودات قبل تاريخا�ستحقاقها يتم قيد نتيجة البيع �ضمن قائمة الدخل ال�شامل املوحد يف بند م�ستقل والإف�صاح عن ذلك وفقاً ملتطلبات معايري التقارير املالية الدويل باخل�صو�ص).

موجودات مالية وفق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 هي املوجودات املالية التي قام البنك ب�شرائها لغر�ض بيعها يف امل�ستقبل القريب وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�صرية الأجل �أو هام�ش �أرباح املتاجرة. يتم �إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء على قائمة الدخل املوحد عند ال�شراء) ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت
الأجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم �أخذ الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحد.
 يتم �أخذ الأرباح املوزعة �أو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحد. -ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من � /إىل هذا البند �إال يف احلاالت املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية .

موجودات مالية وفق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

 متثل هذه املوجودات املالية اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية بغر�ض االحتفاظ بها على املدى الطويل . يتم �إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة م�ضافاً �إليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة  ،ويظهر التغري يف القيمة العادلةيف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�ضمن حقوق امللكية مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت
الأجنبية  ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم �أخذ الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�ضمن حقوق امللكية
املوحدة ويتم حتويل ر�صيد احتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية املباعة مبا�شرة �إىل الأرباح واخل�سائر املدورة ولي�س من خالل قائمة الدخل املوحد .
 ال تخ�ضع هذه املوجودات الختبار خ�سائر التدين .		
 -يتم �أخذ الأرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحد .

يف حال انطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل �أية �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن �إعادة تقييم �أداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة ملحفظة
املوجودات �أو املطلوبات يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س ال�سنة.
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القيمة العادلة

�ضريبة الدخل

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

 -متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة.

يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة �أو عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض املوجودات وامل�شتقات املالية �أو عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها :

 حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الأرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدةلأن الأرباح املعلنة ت�شمل �إيرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية و�إمنا يف �سنوات الحقة �أو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة
�ضريبياً �أو بنوداً لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية.

 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 مالية م�شابهة لها . مناذج ت�سعري اخليارات . تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة الأمد والتي ال ي�ستحق عليها فوائد مبوجب خ�صم التدفقات النقدية ومبوجب �سعر الفائدة الفعالة  ،ويتم �إطفاء اخل�صم  /العالوة�ضمن �إيرادات الفوائد املقبو�ضة  /املدفوعة يف قائمة الدخل املوحد .
تهدف طرق التقييم �إىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ باالعتبار 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 املركز املايل املوحد لتحديد فيما �إذا كانت هنالك م�ؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها �إفرادياً �أو على
�شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ف�إنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من �أجل حتديد خ�سارة التدين .

ا�ستثمارات يف �شركات حليفة

 ال�شركات احلليفة هي تلك ال�شركات التي ميار�س البنك فيها ت�أثرياً فعاالً على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية (وال ي�سيطر البنك عليها) والتي ميلك البنكن�سبة ترتاوح بني � %20إىل  %50من حقوق الت�صويت  ،وتظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة بطريقة حقوق امللكية .

 -يتم ا�ستبعاد الإيرادات وامل�صروفات الناجتة عن املعامالت فيما بني البنك وال�شركات احلليفة وح�سب ن�سبة م�ساهمة البنك يف هذه ال�شركات.

املمتلكات واملعدات

 تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم و�أي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) عندما تكون جاهزة لال�ستخدامبطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب املئوية ال�سنوية التالية:
مباين
معدات و�أجهزة
�أثاث
و�سائط نقل
�أجهزة احلا�سب الآيل
حت�سينات وديكورات

%
15 – 2
15
9
15
15
15

 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 وقيد قيمة التدين يفقائمة الدخل املوحد.
 يتم مراجعة العمر الإنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،ف�إذا كانت توقعات العمر الإنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقاً يتم معاجلة التغري يف التقدير لل�سنواتالالحقة باعتباره تغرياً يف التقديرات.
 -يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها �أو عندما ال يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها �أو 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 �أحداث �سابقة و�أن ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها
ب�شكل يعتمد عليه .

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

يتم قيد التعوي�ضات ال�سنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص ترك اخلدمة عند دفعها ،وت�ؤخذ الزيادة يف التعوي�ضات املدفوعة عن املخ�ص�ص
امل�ستدرك يف قائمة الدخل املوحد عند دفعها .ويتم �أخذ خم�ص�ص االلتزامات املرتتبة على البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحد .
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 حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك . �إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم املالية املوحدةوالقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل املوحد وحتت�سب
ال�ضرائب امل�ؤجلة وفقاً للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي �أو حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
 يتم مراجعة ر�صيد املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم �إمكانية اال�ستفادة من تلكاملوجودات ال�ضريبية �أو ت�سديد �أو انتفاء احلاجة للمطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة جزئياً �أو كلياً.

ر�أ�س املال

 تكاليف �إ�صدار �أو �شراء �أ�سهم البنكيتم قيد �أي تكاليف ناجتة عن �إ�صدار �أو �شراء �أ�سهم البنك على الأرباح املدورة (بال�صايف بعد الأثر ال�ضريبي لهذه التكاليف �إن وجد) � .إذا مل ت�ستكمل عملية
الإ�صدار �أو ال�شراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�صاريف على قائمة الدخل املوحد .
 �أ�سهم اخلزينةال يتم االعرتاف بالربح �أو اخل�سارة الناجتة عن بيع �أ�سهم اخلزينة يف قائمة الدخل املوحد �إمنا يتم �إظهار الربح يف حقوق امللكية املوحد �ضمن بند عالوة/
خ�صم �إ�صدار �أ�سهم � ،أما اخل�سارة فيتم قيدها على الأرباح املدورة يف حال ا�ستنفاذ ر�صيد عالوة �إ�صدار الأ�سهم .

ح�سابات مدارة 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 . -يتم �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 �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل املوحد فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك
عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف

 يتم حتقق �إيرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها ك�إيراداتويتم قيدها حل�ساب الفوائد والعموالت املعلقة .
يتم االعرتاف بامل�صاريف على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق .
 -يتم قيد العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها  ،ويتم االعرتاف ب�أرباح �أ�سهم ال�شركات عند حتققها (�إقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني) .

تاريخ االعرتاف باملوجودات املالية

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

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 .
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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 قيد �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل املوحد وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد  .يتم �أخذ
الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحد �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقاً .
مت اعتباراً من بداية العام  2015احت�ساب خم�ص�ص تدريجي لقاء العقارات امل�ستملكة لقاء ديون والتي م�ضى على ا�ستهالكها فرتة تزيد عن � 4سنوات ا�ستناداً لتعميم البنك
املركزي الأردين رقم  4076/1/10تاريخ � 27آذار .2014

املوجودات غري امللمو�سة

�أ  -ال�شهـــــرة
 يتم �إثبات ال�شهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك �أو �شراء اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة عن ح�صة البنك يف القيمة العادلة ل�صايف موجودات تلك ال�شركة بتاريخاالمتالك  .يتم �إثبات ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثـمار يف �شركات تابعة يف بند منف�صل كموجودات غري ملمو�سة  ،ويتم الحقاً 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 القوائم املاليـة املوحدة ويتم تخفي�ض قيمة ال�شهرة �إذا كانت هناك داللة على �أن قيمة ال�شهرة قد تدنت وذلك يف حال كانتالقيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�شهرة �أقل من القيمة امل�سجلة يف الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم قيد 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�صول عليهامن خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم �إثباتها بالتكلفة .
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على �أ�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمــددة  .ويتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمنيحمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الإطفاء 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 قيد �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد .
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن �أعمال البنك ويتم قيدها يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س ال�سنة . يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة  .كما يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم �إجراء�أية تعديالت على الفرتات الالحقة .

فيما يلي ال�سيا�سه املحا�سبيه لبنود املوجودات غري امللمو�سة لدى البنك :
برامج احلا�س ـ ــوب

تظهر برامج احلا�سوب بالتكلفة عند ال�شراء  ،ويتم �إطفاء قيمتها بن�سبة � %20 - 15سنوياً .

العمالت الأجنبية

 يتم �إثبات 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 ب�أ�سعار العمالت الأجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد واملعلنة من البنك املركزي الأردينوم�صرف �سورية املركزي و�سلطة النقد الفل�سطينية .
 يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة . يتم �أخذ الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحد . يتم قيد 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 (الأ�سا�سية) �إىل عملة التقرير وفقاً للأ�سعار الو�سطيةللعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد واملعلنة من البنك املركزي الأردين� .أما بنود الإيرادات وامل�صروفات فيتم ترجمتها على �أ�سا�س معدل ال�سعر خالل ال�سنة وتظهر
فروقات العملة الناجمة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .ويف حالة بيع �إحدى هذه ال�شركات �أو الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت الأجنبية املتعلق بها �ضمن
الإيرادات /امل�صاريف يف قائمة الدخل املوحد .

النقد وما يف حكمه

 -3التقديرات املحا�سبية

�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات والإف�صاح
عن االلتزامات املحتملة .كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة البنك �إ�صدار �أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة
على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن
�أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل .

مف�صلة على النحو التايل:
نعتقد ب�أن التقديرات الواردة �ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة وهي
ّ
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الت�سهيالت االئتمانية اعتماداً على �أ�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل �إدارة البنك لتقدير املخ�ص�ص الواجب تكوينه مبوجب متطلباتاملعايري الدولية للتقارير املالية ويتم مقارنة نتائج هذه الأ�س�س والفر�ضيات مع املخ�ص�ص الواجب تكوينها مبوجب تعليمات البنوك املركزية التي تعمل من
خاللها فروع البنك وال�شركة التابعة له ويتم اعتماد النتائج الأكثـر ت�شـدداً مبـا يتوافق مع املعايري الدولية للتقارير املالية .
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأ�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات والإطفاءات ال�سنوية اعتماداً علىاحلالة العامة لتلك الأ�صول وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم �أخذ خ�سارة التدين يف قائمة الدخل املوحد .
 يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب التدين  ،ويعاد النظر يفذلك التدين ب�شكل دوري  ،كما مت اعتباراً من بداية العام  2015احت�ساب خم�ص�ص تدريجي لقاء العقارات امل�ستملكة لقاء ديون والتي م�ضى على ا�ستمالكها
فرتة تزيد عن � 4سنوات ا�ستناداً لتعميم البنك املركزي الأردين رقم  4076/1/10تاريخ � 27آذار . 2014
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتماداً على درا�سة قانونية معدة من قبل م�ست�شاري البنك والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـلحدوثها يف امل�ستقبل  ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكـل دوري .
 يتم تكوين خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل عن �أرباح ال�سنة احلالية  ،والتقديرات ال�ضريبية امل�ستحقة واملتوقعة عن ال�سنة ال�سابقة عن املخ�ص�ص املقتطع يف حالةالو�صول �إىل ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل عن ال�سنة ال�سابقة .
 م�ستويات القيمة العادلة  :يتوجب حتديد والإف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف فيه مقايي�س القيمة العادلة كاملة وف�صل قيا�ساتالقيمة العادلة وفقاً 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  ،عند تقييم القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات املالية  ،يقوم
البنك با�ستخدام معلومات ال�سوق عند توفرها  ،ويف حال عدم وجود مدخالت امل�ستوى الأول يقوم البنك بالتعامل مع �أطراف م�ستقلة م�ؤهلة لإعداد درا�سات
التقييم  ،حيث يتم مراجعة طرق التقييم املالئمة واملدخالت امل�ستخدمة لإعداد التقييم من قبل الإدارة .

 -4نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
نقد يف اخلزينة

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

61,925,791

60,743,739

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

64,139,425

43,126,936

 -ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار *

10,626,907

9,958,189

-

33,700,000

91,505,691

86,971,643

228,197,814

234,500,507

 �شهادات �إيداع -متطلبات االحتياطي النقدي

 بلغــت الأر�صــدة مقيــدة ال�سحـب با�ستثنـاء االحتياطـي النقــدي  2,402,507دينـار كمـا فـي  31كانـون الأول  2,513,689( 2016دينار كما يف  31كانون الأول .)2015* ي�شمل هذا البنـــد  8,224,400دينــــار ت�ستحـــق خالل فرتة تزيـــد عــن ثالثـــة �أ�شهــــر ( 7,444,500دينار كما يف  31كانون الأول . )2015

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 .
57

58

59

2015
دينـــــــــــــــــار

-

2016
دينـــــــــــــــــار

390,387,634
390,387,634

بنـوك وم�ؤ�س�ســـات

بنــــوك وم�ؤ�س�ســــات

2016
دينـــــــــــــــــار

38,434,350
160,141,720
160,141,720

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2015
دينـــــــــــــــــار

54,171,877
65,629,441
104,063,791

م�رصفيــــة حمليــــة

م�رصفيـــة خارجيــــة

2016
دينـــــــــــــــــار

38,434,350
67,005,161
121,177,038

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2015
دينـــــــــــــــــار

54,171,877
456,017,075
494,451,425

� - 5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع ت�ستحق خالل فرتة � 3أ�شهر �أو �أقل

227,146,881
281,318,758
 بلغت الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال يتقا�ضى البنك عليها فوائد  34,597,230دينار كما يف  31كانون الأول  49,667,196( 2016دينار كما يف  31كانون الأول .)2015 -بلغت الأر�صدة مقيدة ال�سحب لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية  2,253,202دينار كما يف  31كانون الأول  )2,175,212( 2016دينار كما يف  31كانون الأول . )2015

2016
دينـــــــــــــــــار

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

2015
دينـــــــــــــــــار

بنـوك وم�ؤ�س�ســـات

2016
دينـــــــــــــــــار

م�رصفيــــة حمليــــة

م�رصفيـــة خارجيــــة

بنــــوك وم�ؤ�س�ســــات

2015
دينـــــــــــــــــار

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2016
دينـــــــــــــــــار

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2015
دينـــــــــــــــــار

10,000,000

�إيداعات ت�ستحق خالل فرتة من � 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر

10,000,000

�إيداعات ت�ستحق خالل فرتة من � 6أ�شهر �إىل � 9أ�شهر

ـ
ـ
15,000,000

ـ
90,000,000
55,000,000

10,000,000
ـ
ـ
25,000,000

10,000,000
ـ
ـ
155,000,000

90,000,000
15,000,000
ـ

�إيداعات ت�ستحق خالل فرتة من � 9أ�شهر �إىل �سنة

55,000,000
ـ

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

25,000,000

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

155,000,000

ال يوجد �إيداعات مقيدة ال�سحب لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية كما يف  31كانون الأول  2016و. 2015

 -7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق خارجية ن�شطة

2016
2015

دينـــــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــــار

�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق حملية ن�شطة

122,600
173,300

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

83,119
68,770

ـ
853,758

205,719
1,095,828

 -8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
2016
2015

دينـــــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــــار

�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق حملية ن�شطة

79,021,668
47,209,483

�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق حملية ن�شطة *
7,146,541
7,324,125

�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق خارجية ن�شطة

4,252,624
6,407,983

�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق خارجية ن�شطة *
1,707,505
1,713,808

92,128,338
62,655,399

 بلغت توزيعات الأرباح النقدية على املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل  2,815,647دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016( 3,107,684دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول . )2015

* مت احت�ساب القيمة العادلة لال�ستثمارات غري املدرجة وفقاً لطريقة ن�سبة م�ساهمة البنك من �صايف الأ�صول باالعتماد على �آخر قوائم مالية مدققة لل�شركة امل�ستثمر بها .

60

61

الإجمــايل
القطاع العام
ال�شـركـــــات

ال�صغرية
القرو�ض العقارية
الأفـــــــــراد

خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:

دينــــــــــــار

الكبــرى

دينــــــــــــار

واملتو�سطة

دينــــــــــــار

2016

الر�صيد يف بداية ال�سنة

دينــــــــــــار

2,283,060

دينــــــــــــار

5,006,118

دينــــــــــــار

70,706,100
17,472,318

()122,648

45,944,604

()2,890,903

ـ

ـ
فرق عمالت �أجنبيـة

املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات

()1,196

503,379

()74,950

2,204,372

()3,089,697

5,689,334
1,603,675

ـ

1,377,908

()8,465,215

ـ

ـ
خم�ص�ص ديون حمول حل�سابات نظامية خارج قائمة املركز املايل

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ـ

2,785,243

ـ

7,135,540
18,953,345

الأفـــــــــراد

35,966,394

الكبــرى

ال�شـركـــــات

ال�صغرية

ـ

القطاع العام

()8,465,215

64,840,522

الإجمــايل
القرو�ض العقارية

دينــــــــــــار

واملتو�سطة

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار
دينــــــــــــار

17,328,609

دينــــــــــــار

45,130,258

19,189,212

ـ
3,465,954

()52,758

6,971,806

85,114,033

()6,088,963

4,071,190

()12,390,160

دينــــــــــــار

2015

 بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها  87,000,117دينار �أي ما ن�سبته ( )%6/7من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة لل�سنة( 84,054,200دينار �أي ما ن�سبته ( )%6/88يف نهاية ال�سنة ال�سابقة)  ،كما بلغت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع العام يف فل�سطني  52,357,417دينار (65,456,540
دينار يف نهاية ال�سنة ال�سابقة) .

الر�صيد يف بداية ال�سنة

 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  59,227,886دينار �أي ما ن�سبته ( )%4/59من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائـداملعلقــة لل�سنة ( 72,050,101دينار �أي ما ن�سبته ( )%5/94يف نهاية ال�سنة ال�سابقة) .

فرق عمالت �أجنبيـة

 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة  66,206,464دينار �أي ما ن�سبته ( )%5/1من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة لل�سنة ( 81,073,382دينار �أي ما ن�سبتـه( )%6/63يف نهاية ال�سنة ال�سابقة) .

()411,477

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدمـــــاً البالغـــــة  12,623,079دينـــار كما يف  31كانون الأول  10,118,604( 2016دينار كما يف  31كانون الأول .)2015

()12,596,534

�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة

1,226,013,033

1,142,237,246

ـ

ينزل :فوائد معلقة

() 6,978,578

()9,023,281

املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات

ينزل :خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شـرة

()64,840,522

()70,706,100

3,061,198

املجمـــوع

1,297,832,133

1,221,966,627

()1,130,136

احلكومة والقطاع العام

139,357,534

149,510,740

2,305,307

قرو�ض وكمبياالت *

108,750,740

90,296,468

()165,179

ح�سابات جارية مدينة

39,217,032

36,179,899

ـ

م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة

147,967,772

126,476,367

خم�ص�ص ديون حمول حل�سابات نظامية خارج قائمة املركز املايل

قرو�ض وكمبياالت *

327,859,776

397,466,105

()2,506,012

ح�سابات جارية مدينة

128,944,650

62,930,449

ـ

ال�شـركات الكربى

456,804,426

460,396,554

()8,462,767

ال�شـركات :

604,772,198

586,872,921

()1,421,381

القرو�ض العقارية

224,886,600

208,815,795

ـ

بطاقات االئـتمان

12,625,930

11,722,814

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

قرو�ض وكمبياالت *

305,735,908

254,102,985

17,472,318

ح�سابات جارية مدينة

10,453,963

10,941,372

2,283,060

الأفراد (التجزئة)

328,815,801

276,767,171

45,944,604

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

5,006,118

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2016

2015

ـ

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

70,706,100

 -9ت�سهيالت ائتمانية مبا�شـرة  -بال�صايف

62

63
64

الأفـــــــــراد
دينــــــــــــار

18,653,906
299,439

ال�رشكـــــات
القرو�ض العقارية
دينــــــــــــار

2,713,020
72,223
18,953,345

الكبــرى
دينــــــــــــار

35,261,391
705,003
2,785,243

ال�صغرية

دينــــــــــــار

7,002,432
133,108
35,966,394

الإجمــايل
دينــــــــــــار

ـ
ـ
7,135,540

واملتو�سطة
دينــــــــــــار

63,630,749
1,209,773
ـ

الأفـــــــــراد
دينــــــــــــار

17,254,739
217,579

ال�رشكـــــات
القرو�ض العقارية
دينــــــــــــار

2,283,060
ـ
17,472,318

الكبــرى
دينــــــــــــار

45,800,617
143,987
2,283,060

ال�صغرية

دينــــــــــــار

4,921,414
84,704
45,944,604

القطاع العام
دينــــــــــــار

ـ
ـ
5,006,118

واملتو�سطة
دينــــــــــــار

70,259,830
446,270
ـ

الإجمــايل

64,840,522

القطاع العام

كما بلغت املخ�ص�صات املحت�سبة على �أ�سا�س العميل الواحد ،وعلى �أ�سا�س املحفظة وغري املبلغ عنها كما يلي :

2016
على �أ�سا�س العميل الواحد
على �أ�سا�س املحفظة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2016
على �أ�سا�س العميل الواحد
على �أ�سا�س املحفظة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

70,706,100
وبلغت املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت �إزاء ديون �أخرى  6,714,569دينار كما يف  31كانون الأول  11,006,261( 2016دينار كما يف  31كانون الأول .)2015
 هنـاك تـ�سهيالت ائتمانية مبــا�شرة ر�صيدهـا  9,920,148دينار وفوائدهـا املعلقة  1,454,933دينار واملخ�ص�ص املر�صود لها  8,465,215دينار كما يف  31كــانون الأول  2016مت �إدراجها �ضمن ح�سابات نظامية خارج قائمة املركز املايل مبوجب قراراتجمل�س الإدارة وذلك على اعتبار �أن هذه احل�سابات مغطاة بالكامل كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة (مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة ر�صيدها  13,673,729دينار وفوائدها املعلقة  1,283,569دينار واملخ�ص�ص املر�صود لها  12,390,160دينار كما يف 31
كانون الأول .)2015

الفوائد املعلقـــة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة :

ال�شـركـــــــــــــــات
الأفـــــــــراد

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينـــزل :الفوائد املحولة للإيرادات

القـــــــرو�ض

دينــــــــــــار

2,528,254
228,273
()230,299

العقـــاريـــة
دينــــــــــــار

590,375
155,680
()221,461

ـ
2,526,228

ال�شــــــركــــــات
الكبـــــــــــــرى

دينــــــــــــار

4,459,612
()175,346
()525,086
ـ
524,594

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ال�صغيــــــــرة

واملتــو�سطة
دينــــــــــــار

1,445,040
838,189
()659,720
()1,454,933
2,304,247

الإجمــايل
دينــــــــــــار

9,023,281
1,046,796
()1,636,566
ـ
1,623,509

فوائد معلقة حمولة حل�سابات نظامية خارج قائمة املركز املايل

()1,454,933
6,978,578

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة :

ال�شـركـــــــــــــــات

الأفـــــــــراد

القـــــــرو�ض
العقـــاريـــة

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينـــزل :الفوائد املحولة للإيرادات
فوائد معلقة حمولة حل�سابات نظامية خارج قائمة املركز املايل
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الإجمــايل

دينــــــــــــار

2,792,647
290,860
()211,913
()343,340
2,528,254

الكبـــــــــــــرى

دينــــــــــــار

762,950
138,064
()310,639
ـ
590,375

ال�شــــــركــــــات
دينــــــــــــار

5,805,793
()265,351
()408,802
()672,028
4,459,612

ال�صغيــــــــرة

دينــــــــــــار

1,762,917
378,726
()428,402
()268,201
1,445,040

واملتــو�سطة
دينــــــــــــار

11,124,307
542,299
()1,359,756
()1,283,569
9,023,281

خارج اململكة

دينــــــــــــار

ـ

33,821,838

26,717,134

1,007,176

-

8,869,752

4,937,397

-

58,388,699

52,357,417

186,099,413

داخل اململكة

دينــــــــــــار

2,851,395

105,485,118

230,408,273

181,654,124

42,225,300

8,080,448

88,826,440

11,202,167

353,999,338

87,000,117

1,111,732,720

مايل

�صناعة

جتارة

عقارات

�إن�شاءات

زراعة

�سياحة ومطاعم ومرافق عامة

�أ�سهم

�أفراد

حكومة وقطاع عام

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2016

دينــــــــــــار

2,851,395

139,306,956

257,125,407

182,661,300

42,225,300

16,950,200

93,763,837

11,202,167

412,388,037

139,357,534

1,297,832,133

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2015

دينــــــــــــار

2,707,341

189,908,858

271,776,255

141,951,532

47,451,139

16,186,262

67,392,470

9,176,609

325,905,421

149,510,740

1,221,966,627

 -10موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�سندات مالية حكومية وبكفالتها

112,596,012

202,032,574

�سندات و�أ�سناد قر�ض �شـركات

60,041,668

25,623,133

جمموع موجودات مالية متوفر لها �أ�سعار �سوقية

172,637,680

227,655,707

موجودات مالية غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية :
�أذونات خزينة حكومية وبكفالتها

ـ

ـ

جمموع موجودات مالية غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية

ـ

ـ

172,637,680

227,655,707

 حتليل ال�سندات والأذونات : 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

موجودات مالية ذات معدل عائد ثابت
موجودات مالية ذات معدل عائد متغري

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

160,343,376

227,655,707

12,294,304

ـ

172,637,680

227,655,707

ت�ستحق املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة كما يلي :
لغاية �شهر

�أكث ــر مـ ــن �شهـ ـ ــر
�إلــى � 3شهـ ـ ــور

�أكثـر مــن � 3شهـ ـ ــور �أكث ـ ــر مــن � 6شهـ ـ ــور �أكثـ ــر مــن �سنة �إىل
� 3سنـ ــوات
�إل ــى �سن ـ ـ ــة
�إىل � 6شهـ ـ ــور

�أكث ــر مـ ــن
� 3سن ـ ــوات

املجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

 31كانون الأول 2016

5,173,074

4,193,787

1,422,450

14,424,134

71,633,705

172,637,680 75,790,530

 31كانون الأول 2015

-

32,930,822

9,998,971

78,688,145

63,049,691

227,655,707 42,988,078

ت�سدد عوائد املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة مبوجب دفعات ن�صــــــف �سنوية .

 -11ا�ستثمار يف �شـركة حليفة
فيما يلي ملخ�ص احلركة التي متت على قيمة اال�ستثمار

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

1

1

الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

1

1

يف ال�شـركات احلليفة:

املجموع

تتوزع الت�سهيالت االئتمانية املبا�شـرة ح�سب التوزيع اجلغرايف
والقطاع االقت�صادي كما يلي :

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها �أ�سعار �سوقية :

�صايف املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة

65

2016

2015

* مت احت�ساب ح�صة البنك يف �شركة ال�صناعات الوطنية بقيمة دينار واحد فقط  ،وذلك كون ال�شركة حتت الت�صفية وقد مت �أخذ خم�ص�ص لكامل قيمة اال�ستثمار
فيها يف ال�سنوات ال�سابقة.
66

67
68

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016

القيمــة مبوجب
طريقة حقوق
امللكيـــة
دينـــــــــــــار

1

�إ�ضافات
(ا�ستبعادات)
دينـــــــــــــار

ـ
ـ

القيمـــــة يف
�أول ال�سنة
دينـــــــــــــار

1
1

ن�سبة التملك
%

46/74

الكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ح�صــــة
البنـــــك
دينـــــــــــــار

ـ
1

ح�صــــة
البنـــــك
دينـــــــــــــار

ـ

القيمــة مبوجب
طريقة حقوق
امللكيـــة
دينـــــــــــــار

1
1

�إ�ضافات
(ا�ستبعادات)
دينـــــــــــــار

ـ
ـ

القيمـــــة يف
�أول ال�سنة
دينـــــــــــــار

1
1

ن�سبة التملك
%

46/74

طبيعــة
الن�شـاط

�صناعية

طبيعــة
الن�شـاط

حت�سينــــات
وديكـــورات
دينــــــــــــــــار

احلا�سب الآيل
دينــــــــــــــــار

10,563,486
957,731
()652,856
()65,965
10,802,396

و�سائــط نقـــل
دينــــــــــــــــار

964,842
315,787
()243,448
()10,686
1,026,495

معـــــــــــدات
و�أجهـــــــــــزة
و�أثـــــــــــــاث
دينــــــــــــــــار

20,186,108
1,474,646
()1,432,933
()185,465
20,042,356

مبانـــــــــــــي
دينــــــــــــــــار

13,322,945
942,048
()781,030
13,483,963

ارا�ضــــــــــي
دينــــــــــــــــار

3,133,046
609,928
()71,497
3,671,477

�صناعية

املجمـــــــــوع
دينـــــــــــــــــار

20,124,904
1,412,863
()1,959,603
()205,501
19,372,663

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
3,671,477
ـ
3,671,477
5,893,117
201,924
()79,055
6,015,986
7,467,977
77,562
7,545,539

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

�صايف ااملمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

14,909,167
1,311,248
()1,344,508
()123,956
14,751,951
5,290,405
87,956
5,378,361

3,237,388
38,652
ـ
()142,994
3,133,046
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
3,133,046
ـ
3,133,046

844,340
49,969
()243,430
()9,699
641,180
385,315
ـ
385,315

14,881,753
50,687
()47,880
()1,561,615
13,322,945
5,855,328
197,885
()29,218
()130,878
5,893,117
7,429,828
1,874,162
9,303,990

7,684,325
862,352
()639,981
()51,128
7,855,568
2,946,828
647,362
3,594,190

19,796,496
1,384,714
()641,856
()353,246
20,186,108
14,124,474
1,571,866
()584,761
()202,412
14,909,167
5,276,941
281,333
5,558,274

15,968,103
1,454,822
()1,912,376
()168,908
15,341,641
4,031,022
5,168,926
9,199,948

1,131,660
66,221
()211,960
()21,079
964,842
989,159
78,260
()206,048
()17,031
844,340
120,502
ـ
120,502

45,299,052
3,880,315
()4,140,295
()432,746
44,606,326
23,793,024
5,981,806
29,774,830

68,295,331
5,713,003
()4,288,840
()1,320,144
68,399,350

�أجهـــــــــــــزة

ـ

الكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015

ـ

�إن تفا�صيل اال�ستثمار يف �شـركة حليفة كما يلي :

ا�ســـــــــــم ال�شـركــــــــــــة

�شـركات �أردنية :
�شـركة ال�صناعات الوطنية (حتت الت�صفية)

ا�ســـــــــــم ال�شـركــــــــــــة

�شـركات �أردنية :
�رشكة ال�صناعات الوطنية (حتت الت�صفية)

 -12ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2016
الكلفـــة :
�إ�ضافات

الر�صيد يف بداية ال�سنة
(ا�ستبعادات)

فروقات عمالت �أجنبية

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم :
ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة
(ا�ستبعادات)

ا�ستهالك ال�سنة

فروقات عمالت �أجنبية

اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
دفعات على ح�ساب �رشاء ممتلكات ومعدات *

�صايف ااملمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة
2015
الكلفـــة :

10,941,103
1,115,950
()1,374,628
()118,939
10,563,486
8,572,983
513,677
()1,316,979
()85,356
7,684,325
2,879,161
502,907
3,382,068

دفعات على ح�ساب �رشاء ممتلكات ومعدات *

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

فروقات عمالت �أجنبية

(ا�ستبعادات)

ا�ستهالك ال�سنة

ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم :

فروقات عمالت �أجنبية

(ا�ستبعادات)

�إ�ضافات

20,116,449
1,190,416
()772,709
()409,252
20,124,904
15,305,829
1,668,460
()729,479
()276,707
15,968,103
4,156,801
140,774
4,297,575

الر�صيد يف بداية ال�سنة

70,104,849
3,846,640
()3,049,033
()2,607,125
68,295,331
44,847,773
4,030,148
()2,866,485
()712,384
45,299,052
22,996,279
2,799,176
25,795,455

* تبلغ قيمة االلتزامات املالية القتناء ممتلكات ومعدات  1,701,430دينار لعام � 2016سيتم ت�سديدها وفقاً ل�شروط التعاقد على �شراء هذه املوجودات .
ـ تبلغ تكلفة املمتلكات واملعدات امل�ستهلكة بالكامل  33,355,029دينار لعام  32,444,421( 2016دينار لعام .)2015

** �إن احلركة على خم�ص�ص تدين عقارات �آلت ملكيتها للبنك والذي ي�شمل ك ً
ال من خم�ص�ص تدين موجودات وخم�ص�ص

 -13موجودات غري ملمو�سة

العقارات املحت�سب مبوجب تعميم البنك املركزي الأردين رقم  10/1/4076كما يلي :

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

ي�شمل هذا البند على �أنظمة وبرامج حا�سوب يتم �إطفا�ؤها بن�سبة �سنوية ترتاوح
من � %15إىل  %20وتفا�صيلها كما يلي :

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

ر�صيد بداية ال�سنة

4,268,712

�إ�ضافـــــات

2,537,923

3,941,057

ا�ستبعـــادات

()892

-

6,805,743

4,268,712

ر�صيد بداية ال�سنة

3,320,303

�إ�ضافات خالل ال�سنة

960,792

609,886

الإطفاء لل�سنة

()711,560

()644,680

فروقات عمالت �أجنبية

()10,389

()16,262

ر�صيد نهاية ال�سنة

ر�صيد نهاية ال�سنة

3,559,146

3,320,303

 -15ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند

هي كما يلي :
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

327,655

3,371,359

 -14موجودات �أخرى

2016

2015

البيـــــــــــــــان
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015

داخــــل

خـــــارج

داخــــل

خـــــارج

اململكــــة

اململكــــة

اململكــــة

اململكــــة

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

-

43,248,408

43,248,408

-

14,763,256

14,763,256

47,500,000

54,875,050

102,375,050

-

108,825,774 108,825,774

47,500,000

98,123,458

145,623,458

-

123,589,030 123,589,030

املجمـــــــــوع

املجمـــــــــوع

فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض

4,810,872

6,638,640

م�رصوفات مدفوعة مقدم ًا

2,587,778

2,107,795

ال يوجد ودائع ت�ستحق خالل فرتة �أكرث من ثالثة �شهور كما يف  31كانون �أول ( 2016مقابل  3,159,000دينار كما يف  31كانون �أول  2015ت�ستحق خالل فرتة تزيد

وفاء لديون*
موجودات �آلت ملكيتها للبنك
ً

34,705,556

37,373,852

عن ثالثة �شهور وتقل عن �ستة �شهور).

�شيكات مقا�صة

1,634,270

2,434,194

دفعات مقدمة لقاء ا�ستمالك �أرا�ضي وعقارات

912,359

1,015,307

م�صاريف �رضيبية مدفوعة مقدم ًا

1,970,506

1,473,124

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

8,302,713

8,448,822

معامالت يف الطريق

20,554

67,255

54,944,608

59,558,989

* فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي �آلت ملكيتها
وفاء لديون هالكة:
للبنك
ً

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

ر�صيد بداية ال�سنة

41,642,564

�إ�ضافات

2,430,218

2,379,766

ا�ستبعادات

()2,561,483

()3,452,027

ر�صيد نهاية ال�سنة

41,511,299

41,642,564

خم�ص�ص عقارات �آلت ملكيتها للبنك**

()6,805,743

()4,268,712

ر�صيد نهاية ال�سنة

34,705,556

37,373,852

 -مبوجب قانون البنوك الأردين ،يتوجب بيع املباين والأرا�ضي التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة على العمالء خالل �سنتني من تاريخ ا�ستمالكها ،وللبنك املركزي يف حاالت ا�ستثنائية �أن

ميدد هذه املدة ل�سنتني كحد �أق�صى .هذا ومبوجب تعميم البنك املركزي الأردين رقم  4076/1/10بتاريخ � 27آذار  ،2014بد�أ البنك باحت�ساب خم�ص�ص تدريجي للعقارات امل�ستملكة لقاء
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 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016

�إن تفا�صيل هذا البند هي

عقـــــــــــــــــارات م�ستملكــــــــــــــة

42,714,825

ديون والتي قد م�ضى على ا�ستمالكها فرتة تزيد عن � 4سنوات.

 -16ودائع عمالء
كما يلي:

�أفـــراد

�شـركات كربى

�صغرية

البيـــــــــــــــان

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

ح�سابات جارية وحتت الطلب

355,601,307

84,696,037

83,093,736

11,818,041

535,209,121

ودائع التوفري

661,287,174

1,384,695

13,092,843

78,767

675,843,479

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

202,401,692

85,959,821

25,621,116

9,860,366

323,842,995

65,897,325

570,890

5,615,320

-

72,083,535

1,285,187,498

172,611,443

127,423,015

21,757,174

1,606,979,130

البيـــــــــــــــان

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2015

ح�سابات جارية وحتت الطلب

328,240,342

55,898,871

82,188,847

22,522,530

488,850,590

ودائع التوفري

650,414,852

1,342,623

15,734,630

60,065

667,552,170

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

235,603,488

50,752,929

24,982,634

45,204,607

356,543,658

49,509,355

40,000

2,391,190

-

51,940,545

1,263,768,037

108,034,423

125,297,301

67,787,202

1,564,886,963

�شهادات �إيداع
املجمــــوع

ـ
ـ

والقطاع العام
دينــــــــــــار

املجمــــوع

ـ

ومتو�سطة

املجمــــــــــوع
دينــــــــــــار

�شهادات �إيداع

ـ

م�ؤ�س�سات

احلكومــــــة

بلغت ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام الأردين داخل اململكة  16,118,947دينار �أي ما ن�سبته  %1من �إجمايل الودائع لل�سنة ( 58,092,471دينار� ،أي ما ن�سبته
 %3/71يف ال�سنة ال�سابقة).
بلغت الودائع التي ال حتمل فوائد  901,249,775دينار �أي ما ن�سبته  %56/08من �إجمايل الودائع لل�سنة ( 864,982,291دينار �أي ما ن�سبته  %55/27يف ال�سنة
ال�سابقة).
بلغت الودائع املحجوزة مقيدة ال�سحب  20,715,053دينار �أي ما ن�سبته  %1/29من �إجمايل الودائع لل�سنة ( 13,059,220دينار �أي ما ن�سبته  %0/83يف ال�سنة ال�سابقة).
بلغت الودائع اجلامدة  82,178,656دينار للسنة ( 82,805,617دينار يف ال�سنة ال�سابقة).
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2015

امل�ؤجلـــــــــــة

ال�رضيبـــــــــة

امل�ؤجلـــــــــــة

2016

املبالـــــــــــغ

امل�ضــافـــــــة

الر�صيـد فـــي

نهايـــة ال�سنـــة
املحـــررة

املبالـــــــــــغ

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــــار

ال�رضيبـــــــــة

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

17,779,051

دينــــــــــــــــار

5,741,070

ب  -موجودات �رضيبية م�ؤجلة

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ال�سنــــــــــــة

ر�صيـد بدايـة

احل�سابات امل�شمولة

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

خم�ص�ص ديون غري عاملة

دينــــــــــــــار

16,403,056

3,781,736

1,375,995

-

6,222,668

1,082,233

1,090,151
خم�ص�ص الديون غري العاملة �سنوات �سابقة

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

27,501

1,622,963

3,754,235

4,186,235

1,243,573

1,663,191
5,337,873

998,113

471,325

-

15,715

998,113

626,714

261,797

201,900
600,801

4,268,712

41,628

2,537,923

208,612

2,219,558

1,331,622
892

-

6,805,743

62,831

21,991

21,991
-

-

2,664,152

36,877,074

666,038

11,926,470

2016

دينـــــــــــــار

12,217,573

-

12,217,573

-

1,517,791

1,904,390

12,217,573

2015

دينـــــــــــــار

19,984,865

()1,252,483

18,732,382

()414,598

1,587,473

()6,314,015

()1,373,669

263,258
فوائد معلقة

 تبلغ ن�سبة �ضريبة الدخل القانونية يف الأردن على البنوك  %35اعتباراً من بداية العام  ، 2015علماً �أن ن�سبة �ضريبة الدخل القانونية يف فل�سطني والتي يوجد للبنك ا�ستثمارات وفروع فيها  %15ويف�سورية (�شركة تابعة)  %25وال�شركات التابعة يف الأردن .%24
 مت التو�صل �إىل ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات يف الأردن حتى نهايـة عام  ، 2013كما قد قام البنك بتقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي للأعوام  2011و  2014و 2015ودفع املبالغ الواجبدفعها ح�سب القانون ومل يتم التو�صل �إىل ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات عن تلك ال�سنوات بعد  ،علماً ب�أن دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات تطالب البنك بفروقات �ضريبية عن العام 2011
مببلغ  1,750,030دينار وقد مت االعرتا�ض على هذا التقدير من قبل البنك ح�سب الأ�صول  ،حيث قام البنك برفع ق�ضية �ضد دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات بهذا اخل�صو�ص وما زالت يف مرحلة البداية.
كما قامت دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات باملطالبة بفروقات �ضريبية عن العام  2014وما زالت يف مرحلة االعرتا�ض ،حيث �أن البنك ينوي تقدمي اعرتا�ض على تقدير دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات .هذا
وبر�أي الإدارة وامل�ست�شارين القانوين وال�ضريبي �أنه لن يرتتب على البنك �أية التزامات تزيد عن املخ�ص�صات امل�ستدركة يف القوائم املالية املوحدة .
 مت التو�صل �إىل ت�سوية نهائية مع دائرتي �ضريبة الدخل و�ضريبة القيمة امل�ضافة عن نتائج �أعمال البنك يف فل�سطني حتى نهاية العام  2015كما قام البنك بتخ�صي�ص  1,130,000دينار ملواجهة االلتزاماتال�ضريبية عن نتائج �أعمال العام  495,000( 2015دينار ل�ضريبة الدخل و 635,000دينار ل�ضريبة القيمة امل�ضافة)  ،وبر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي �أنها كافية لت�سديد االلتزامات ال�ضريبية عن
العام . 2016
 مت التو�صل �إىل ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات يف الأردن مبا يخ�ص �شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية (�شركة تابعة) حتى نهاية العام  ، 2014كما قامت ال�شركة بتقدمي ك�شف التقديرالذاتي للعام  2015والذي مل يتم مراجعته من قبل دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات بعد ،هذا وبر�أي �إدارة ال�شركة وامل�ست�شار ال�ضريبي �أن املخ�ص�صات املر�صودة يف القوائم املالية املرحلية املوجزة كافية
لت�سديد االلتزامات ال�ضريبية .
 قامت �شركة الأردن للت�أجري التمويلي (�شركة تابعة) بالتو�صل �إىل ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام  ،2013كما قامت بتقدمي ك�شف التقدير الذاتي للأعوام  2014و2015ودفع ال�ضرائب املعلنة ومل يتم مراجعتها من قبل دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات بعد ،وبر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي �أن املخ�ص�صات املر�صودة يف القوائم املالية كافية لت�سديد االلتزامات ال�ضريبية .

خم�ص�ص الق�ضايا املقامة على البنك

�إطفاء موجودات �رضيبية م�ؤجلة

تدين موجودات �آلت ملكيتها للبنك

موجودات �رضيبية م�ؤجلة لل�سنة – �إ�ضافة

20,486,918
()1,517,791
1,144,257
20,113,384

16,762,245
()1,587,473
6,728,613
21,903,385

تدين موجودات متوفرة للبيع

�رضيبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

62,831

متثل �رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحد ما يلي :

2016

2015

خم�ص�صات �أخرى

ر�صيد نهاية ال�سنة

7,617,560

�رضيبة الدخل امل�ستحقة

13,197,654
()16,811,866
20,486,918
16,872,706

15,998,305
()19,562,896
16,762,245
13,197,654

4,953,408

ر�صيد بداية ال�سنة

�رضيبة الدخل املدفوعة

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

39,070,682

�أ  -خم�ص�ص �رضيبة الدخل

�إن احلركة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي :

2016

2015

6,620,479

� -19رضيبة الدخل

4,426,871

خم�ص�صات متنوعة

�إن احلركة على ح�ساب املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة كما يلي :

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك

8,165,555
346,924
280,464
8,792,943

776,715
277,111
77,352
1,131,178

()3,604,397
()23,234
ـ
()3,627,631

ـ
ـ
()70,325
()70,325

5,337,873
600,801
287,491
6,226,165

ر�صيد بداية ال�سنة

2015

تعديالت

خم�ص�صات متنوعة

ر�صيد بداية ال�سنة املعدل

خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك

()1,504,804
()15,715
()4,609
()1,525,128

ـ
ـ
()100,335
()100,335

4,186,235
626,714
203,043
5,015,992

�أثر تعديالت قانون �رضيبة الدخل يف فل�سطني والأردن *

2016
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

5,337,873
600,801
287,491
6,226,165

353,166
41,628
20,496
415,290

دينــــــــار

امل�ضاف خالل ال�سنة

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

املطف�أ خالل ال�سنة

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

()1,144,257

ر�صيد بداية
ال�سنــــــــة

املخ�ص�ص
املكون خالل
ال�سنــــــــة

املخ�ص�ص
امل�ستخــدم
خالل ال�سنـــــــــــــة

فرق عمالت
�أجنبيــــــــة

ر�صيد نهاية
ال�سنــــــــــة

فرق عمالت �أجنبية

 -18خم�ص�صات متنوعة

()664,637

111,304,651
17,987,451
129,292,102

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�شـرة

90,930,302
20,240,850
111,171,152

ر�صيد نهاية ال�سنة

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت مبا�شـرة

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

11,926,470

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

12,217,573

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
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* �إن ن�سبة ال�ضريبة امل�ستحقة يف احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة هي الن�سبة النافذة يف البلدان املتواجد بها البنك.

 -17ت�أمينات نقدية

ج  -فيما يلي ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�رضيبي :

* �إن تفا�صيل بند املطلوبات الأخرى هي كما يلي

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

الربح املحا�سبي

62,315,408

61,966,178

�أرباح غري خا�ضعة لل�رضيبة

()5,979,800

()23,222,541

م�رصوفات غري مقبولة �رضيبي ًا

7,493,529

7,976,757

الربح ال�رضيبي

63,829,137

46,720,394

ن�سبة �رضيبة الدخل

%32/1

%35/9

20,486,918

16,762,245

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
العام 2016

املبلـــــغ

دينـــــــــار

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

424,879

املجموع

424,879

العام 2015

عدد الأق�ساط

دورية

الكليـــــة

املتبقيـــة

48

60

ا�ستحقاق
الأق�ساط

�شهري

�أمانات ال�ضمان االجتماعي

264,323

�أمانات �رضيبة الدخل

283,396

207,090

م�رصوفات م�ستحقة

3,459,949

2,628,509

حواالت واردة

231,740

197,322

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

55,000

55,000

�أر�صدة دائنة �أخرى

3,078,639

1,395,095

7,373,047

4,723,640

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين
املجموع

500,956

الإقرتا�ض

دينـــــــــار
�سندات خزينة

%2/25

دينـــــــــار
60

60

�شهري

�سندات خزينة

%2/25

 -23االحتياطيات

ال�شركات وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني .

 -احتياطي اختياري

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة  %10خالل الأعوام ال�سابقة  .ي�ستخدم االحتياطي االختياري
يف الأغرا�ض التي يقررها جمل�س الإدارة ويحق للهيئة العامة ر�سملته �أو توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه ك�أرباح على امل�ساهمني .

 -احتياطي خماطر م�صرفية عامة

-21مطلوبات �أخرى

ميثل هذا البند احتياطي خماطر م�صرفية عامة وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية الأخرى .
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

فوائد م�ستحقة غري مدفوعة

2,748,843

3,449,363

�شيكات مقبولة الدفع

7,261,564

7,346,676

�أمانات م�ؤقتة

2,452,353

2,114,422

�أرباح م�ساهمني غري موزعة

1,880,403

1,807,742

ت�أمينات �صناديق حديدية

169,226

166,306

ت�أمينات عقارات مباعة

291,472

96,850

مطلوبات �أخرى*

7,373,047

4,723,640

22,176,908

19,704,999
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يبلغ ر�أ�س املال املكتتب به ( )200مليون دينار كما يف  31كانون الأول  155/1( 2016مليون كما يف  31كانون الأول . )2015
يبلغ ر�أ�س املال املكتتب به يف نهاية ال�سنة ( )200مليون دينار موزعاً على ( )200مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد اال�سمية دينار.

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة  %10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة وفقاً لقانون البنوك وقانون

 مت �إعادة �إقرا�ض املبلغ �أعاله لأحد عمالء البنك �ضمن �شريحة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وب�سعر فائدة .%5.25� -إن االقرتا�ض ذو فائدة ثابتة وال يوجد اقرتا�ض ذو فائدة متغرية �أو اقرتا�ض بدون فائدة كما يف  31كانون الأول . 2016

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 -22ر�أ�س املال املكتتب به

 -احتياطي قانوين

دينـــــــــار
500,956

ال�ضمانــــات

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار
240,624

� -20أموال مقرت�ضة
�سعر فائدة

2016

2015

 -احتياطي خا�ص

ميثل هذا البند احتياطي التقلبات الدورية واملحت�سب وفقاً لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية وذلك مبا يخ�ص فروع البنك العاملة يف فل�سطني .

� -إن االحتياطيات املقيد الت�صرف بها هي كما يلي :

ا�سـ ـ ــم االحتياطـ ـ ـ ــي

املبل ـ ـ ـ ـ ــغ
دين ـ ـ ـ ـ ــار

طبيعـة التقييد

احتياطي قانوين
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
احتياطي خا�ص

73,917,046
12,996,161
3,330,908

ح�سب قانون البنوك وال�شركات
متطلبات ال�سلطات الرقابية
متطلبات ال�سلطات الرقابية
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 -24فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

� -27أرباح مقرتح توزيعها

ميثل هذا البند �صايف الفرق الناجت عن ترجمة �صايف اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة (بنك الأردن – �سورية) عند توحيد القوائم املالية.

�أو�صى جمل�س الإدارة توزيع ما ن�سبته  %18من ر�أ�س املال نقداً على امل�ساهمني �أي ما يعادل  36مليون دينار يف حني مت خالل عام  2016توزيع �أرباح
نقدية على امل�ساهمني بواقع  %20من ر�أ�س املال والبالغة  31مليون دينار من �أرباح العام .2015

�إن احلركة احلا�صلة على هذا البند خالل ال�سنة هي كمايلي:
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

ر�صيد يف بداية ال�سنة

()11,481,891

()10,326,397

التغري يف ترجمة �صايف اال�ستثمار يف ال�شـركة التابعة خالل ال�سنة *

()919,944

()1,155,494

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

()12,401,835

()11,481,891

* ي�شمل هذا البند �صايف ح�صة البنك من القطع البنيوي لال�ستثمار يف ر�أ�سمال بنك الأردن – �سورية للأعوام  2016و.2015

 -25احتياطي القيمة العادلة
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

33,186,645

17,959,472

�أرباح غري متحققة

32,217,724

15,227,173

(املحول) نتيجة بيع �أ�سهم للأرباح املدورة -متحقق

()1,838,781

ـ

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

63,565,588

33,186,645

� -26أرباح مدورة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
تعديالت

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

88,442,614
ـ

()613,717

الر�صيد يف بداية ال�سنة املعدل

88,442,614

�أرباح موزعة على امل�ساهمني

()31,020,000

()31,020,000

الربح لل�سنة

41,396,285

40,835,470

املحول �إىل االحتياطيات

()7,082,118

()6,084,754

املحول نتيجة بيع موجودات مالية من خالل الدخل ال�شامل

1,346,863

ـ

فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

2,039,735

3,255,531

(املحول) زيادة ر�أ�س املال – �إي�ضاح ()1

()31,197,142

الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

63,926,237

ـ
88,442,614

* ي�شمل ر�صيد الأرباح املدورة  11,926,470دينار مقيد الت�صرف فيه مقابل منافع �ضرائبية م�ؤجلة كما يف  31كانون الأول  12,217,573( 2016دينار كمـا فــي  31كانون الأول . )2015
 -ي�شمل ر�صيد الأرباح املدورة  5,060,455دينار كما يف  31كانون الأول  2016ميثل �أثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل رقم ( ، )9ومبوجب طلب هيئة الأوراق املالية يحظر الت�صرف به
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�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:
للأفراد (التجزئة) :

29,195,069

27,000,838

ح�سابات جارية مدينة

1,183,948

933,050

قرو�ض وكمبياالت

25,605,225

23,512,401

بطاقات االئتمان

2,405,896

2,555,387

القرو�ض العقارية

16,089,973

14,588,962

ال�رشكـات :

39,361,772

42,736,340

27,137,126

31,230,700

ال�رشكات الكربى :
ح�سابات جارية مدينة

6,032,824

6,253,408

قرو�ض وكمبياالت

21,104,302

24,977,292

12,224,646

11,505,640

ح�سابات جارية مدينة

2,761,334

2,731,466

قرو�ض وكمبياالت

9,463,312

8,774,174

احلكومة والقطاع العام

5,909,340

5,455,068

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

891,188

1,592,584

�أر�صدة و�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

10,465,324

3,677,829

موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

8,003,308

16,620,652

املجمـــوع

109,915,974

111,672,273

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة :

82,070,084
81,456,367

حلني حتققه.

 -28الفوائــد الدائنـــة

 -29الفوائـــد املدينــــة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

1,113,990

981,608

ودائع عمالء:
ح�سابات جارية وحتت الطلب

198,543

187,585

ودائع توفري

1,217,806

1,936,905

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

8,133,639

10,347,143

�شهادات �إيداع

2,010,710

2,985,355

�أموال مقرت�ضة

63,168

11,250

ت�أمينات نقدية

1,098,867

952,606

ر�سوم �ضمان الودائع

3,317,015

3,424,090

17,153,738

20,826,542

76

� -33إيرادات �أخرى

� -30صايف �إيرادات العموالت
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

�إيرادات م�سرتدة من �سنوات �سابقة

1,192,926

1,074,059

عموالت ت�سهيالت مبا�شـرة

5,144,413

5,221,393

�أرباح بيع موجودات �آلت ملكيتها للبنك

645,607

1,628,485

عموالت ت�سهيالت غري مبا�شـرة

5,624,180

2,906,688

�إيرادات الربيد والهاتف و�سويفت

493,111

476,359

12,984,290

12,650,131

�إيجارات مقبو�ضة من عقارات البنك

354,793

170,896

ينزل  :عموالت مدينة

()269,995

()263,690

�أرباح بيع ممتلكات ومعدات

64,547

16,988

�صايف �إيرادات العموالت

23,482,888

20,514,522

فوائد معلقة معادة للإيرادات

1,636,566

1,359,756

عموالت دائنة :

عموالت �أخرى

�أرباح بيع موجودات مالية �آلت ملكيتها للبنك
�إيرادات �أخرى

� -31أرباح عمالت �أجنبية

1,861,500

1,569,405

1,503,734

5,956,955

8,091,777

 -34نفقات املوظفني

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

ناجتة عن التداول /التعامل

144,509

32,732

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

24,173,266

22,846,565

ناجتة عن التقييم

2,341,645

2,758,803

م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي

2,029,156

1,895,371

عموالت ت�سهيالت غري مبا�شـرة

2,486,154

2,791,535

م�ساهمة البنك يف �صندوق االدخار

1,549,808

1,477,886

نفقات طبية

1,460,682

1,360,857

تدريب املوظفني

281,195

295,605

مياومات �سفر وتنقالت

760,328

638,548

30,254,435

28,514,832

( -32خ�سائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(خ�سائر)

غري متحققة

(خ�سائر)

�أ�سهم

العــــام 2016

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

�أ�سهم حملية

ـ

()36,351

6,082

()30,269

�أ�سهم خارجية

()43,841

ـ

19,252

()24,589

()43,841

()36,351

25,334

()54,858

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

متحققة

عوائد توزيعات

املجمــــــوع

العــــام 2015

 -35م�صاريف �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

�إيجارات

3,186,977

3,191,913

قرطا�سية ومطبوعات

790,281

895,352

بريد وهاتف و�سويفت

1,560,783

1,560,769

�صيانة وت�صليحات وتنظيفات

2,898,817

3,039,529

ر�سوم ورخ�ص و�رضائب

2,769,587

1,853,840

�إعالنات وا�شرتاكات

3,397,142

3,508,021

1,995,673

1,908,703
2,455,768

�أ�سهم حملية

135,324

()51,487

11,845

95,682

�أ�سهم خارجية

()306,721

()9,979

90,301

()226,399

ر�سوم ت�أمني

()171,397

()61,466

102,146

()130,717

�إنارة وتدفئة

2,212,085

تربعات و�إعانات

544,925

522,106

�ضيافة

245,171

236,702

�أتعاب مهنية وقانونية وا�ست�شارات

1,145,878

1,056,962

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

55,000

55,000

متفرقة �أخرى

843,330

636,604

21,645,649

20,921,269

77

78

 -39الأر�صدة واملعامالت مع �أطراف ذات عالقة

 -36ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

الربح لل�سنة (م�ساهمي البنك)

41,396,285

40,835,470

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم *

200,000,000

200,000,000

قام البنك بالدخول يف معامالت مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا وال�شركة احلليفة وكبار امل�ساهمني �ضمن الن�شاطات االعتيادية للبنك وبا�ستخدام
�أ�سعار الفوائد والعموالت التجارية .
�إن جميع الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لل�شركة ذات العالقة تعتربعاملة ومل ي�ؤخذ لها �أي خم�ص�صات .

فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة :

ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة (م�ساهمي البنك)
�أ�سا�ســـي

0.207

0.204

خمفـــ�ض

0.207

0.204

اجلهـــــــــــــــــــــة ذات العـــــــــــــــــــــالقة

بنود داخل قائمة املركز

* مت تعديل املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2015لي�صبح  200مليون �سهم عو�ضاً عن  155/1مليون �سهم كون الزيادة يف الأ�سهم نتيجة توزيع �أ�سهم منحة.

 -37النقد وما يف حكمه

املايل املوحد :

كبار

امل�ساهمني جمل�س الإدارة
دينـــــــــار

ت�سهيالت ائتمانية

9,491,296

4,016,723

1,225,623

ـ

31,564,028 47,153,356 32,419,714

ودائع

36,515,318

356,476

1,873,217

394,040

10,470,840 45,243,054 6,104,003

الت�أمينات النقدية

5,172,177

دينـــــــــــــــــــــار

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

219,973,414

227,056,007

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد :

ي�ضاف � :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

494,451,425

281,318,758

كفــــــــــاالت

)(145,623,458

)(120,430,030

)(4,655,709

)(4,688,901

564,145,672

383,255,834

 -38م�شتقات �أدوات مالية
�إن تفا�صيل امل�شتقات املالية القائمة

يف نهاية ال�سنة هي كما يلي :

2016

قيمـة عادلـة

قيمــة عادلـــة

موجبــــــــة

�سالبـــــــــــة

دينـــــــــــــــــــــار

�آجال القيمة العادلة االعتبارية (اال�سمية)

جممــــوع
املبالـــــغ

االعتبارية

(اال�سمية)

ح�سب اال�ستحقاق

خالل

� 3أ�شهر

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

من 12 - 3
�شهر

دينـــــــــــــــــــــار

املجمــــــــوع
دينـــــــــــــــــــــار

عقود �شـراء عمالت �أجنبية

ـ

236

1,428,188

1,428,188

ـ

1,428,188

عقود �شـراء عمالت �أجنبية

ـ

31,193

1,187,132

1,187,132

ـ

1,187,132

عقود �شـراء عمالت �أجنبية

13,774

ـ

699,274

699,274

ـ

699,274

املجمـــــــــــــــــوع

13,774

31,429

3,314,594

3,314,594

ـ

3,314,594

ـ

900

4,687

ـ

ـ

ـ

4,277

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

�أر�صدة مقيدة ال�سحب

التنفيذيني موظفي البنك

�أطراف �أخرى

2016

2015

دينـــــــــار

2016

ينزل  :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

املدراء

 31كانـــــــــــون الأول

دينـــــــــار

2015

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�أع�ضــــــاء

�صندوق ادخار

املجمـــــــــــــوع

5,690,705

517,628

2,597,391

2,606,355

595,907

338,557

املجمــــــــــــــــــــــــــوع

لل�سنة املنتهية يف 31
كانون الأول

2016

2015

عنا�رص قائمة الدخل املوحد :

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

فوائد وعموالت دائنة

44,119

1,493

258,064

22,938

1,193,831

1,520,445

1,704,764

فوائد وعموالت مدينة

41,383

18

9,481

ـ

13,129

64,011

74,196

�أ�سعار الفائدة
 ترتاوح �أ�سعار الفوائد الدائنة بالدينار الأردين من � %6/15إىل %9/7 بلغت �أ�سعار الفوائد الدائنة بالعملة الأجنبية �صفر % ترتاوح �أ�سعار الفوائد بالدينار من � %0/25إىل %3/9 ترتاوح �أ�سعار الفوائد بالعملة الأجنبية من � %0/2إىل %0/4*يت�ضمن هذا املبلغ متوي ً
ال جزئياً لعملية بيع البنك ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل متمثلة يف �أ�سهم �شركة الإقبال لال�ستثمار
بواقع � 984,835سهم وب�سعر ال�سوق بذلك التاريخ والبالغ  13دينــار لل�سهم ،بالإ�ضافة �إىل جزء من اال�ستثمار يف �شركة ال�شمال ال�صناعية (�شركة حليفة
غري متداولة) بواقع � 1,940,000سهم بالقيمة العادلة لها ل�شركة ذات عالقة ب�أحد كبار امل�ساهمني ،علماً ب�أن االحتفاظ بهذه املوجودات كان خمالفاً لأحكام
املادة رقم (�/38أ )1/من قانون البنك املركزي رقم ( )28لعام  2000وتعديالته واملتمثلة بتجاوز الن�سب امل�سموح بها.

2015
عقود �شـراء عمالت �أجنبية

866,107

املجمـــــــــــــــــوع

866,107

ـ
ـ

2,995,051

2,995,051

2,995,051

2,995,051

ـ

2,995,051
ـ

2,995,051

فيما يلي ملخ�ص ملنافع (رواتب ومكاف�آت ومنافع �أخرى) الإدارة التنفيذية العليا للبنك:
 31كانـــون الأول 2016

 31كانـــون الأول 2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

تدل القيمة االعتبارية (اال�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق �أو خماطر االئتمان .

79

رواتب ومكاف�آت

2,457,340

1,966,566

تنقالت و�أمانة �سـر

48,000

45,242

املجموع

2,505,340

2,011,808

80

� -40إدارة املخاطر

� ً
أوال :الإف�صاحات الو�صفية:

يقوم البنك ب�إدارة املخاطر امل�صرفية عن طريق حتديد املخاطر التي ميكن التعر�ض لها و�سبل مواجهتها وتخفيفها � ،ضمن �إطار كلي لإدارة املخاطر وذلك ا�ستناداً لأف�ضل املعايري
والأعراف واملمار�سات امل�صرفية ،حيث مت الف�صل ما بني دوائر املخاطر ودوائر تنمية الأعمال ودوائر العمليات (التنفيذ).
* �شكل البنك جلنة لإدارة املخاطر واالمتثال املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي تتوىل بدورها العمل على �ضمان وجود نظام رقابي داخلي فعال والتحقق من ح�سن �أدائه كما يقر
املجل�س �سيا�سات �إدارة املخاطر ب�شكل عام ويحدد �إطارها.
* تتوىل �أجهزة �إدارة املخاطر م�س�ؤولية �إدارة خمتلف �أنواع املخاطر من حيـث :
 �إعداد ال�سيا�سات واعتمادها من جمل�س الإدارة . حتليل جميع �أنواع املخاطر (ائتمان� ،سوق ،عمليات). تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من انواع املخاطر . تزويد جمل�س الإدارة والإداره العليا بك�شوفات ومعلومات عن قيا�س املخاطر يف البنك ب�شكل نوعي وكمي .* هذا وتعاقد البنك على �شراء جمموعة من الأنظمة الآلية الحت�ساب عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال  ICAAPواختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة Stress Testing
وكذلك احت�ساب متطلبات بازل .III

خماطر االئتمـان

تن�ش�أ خماطر االئتمان من احتمال عدم قدرة و�/أو عدم رغبة املقرت�ض �أو الطرف الثالث من القيام بالوفاء بالتزاماته يف الأوقات املحددة وت�شمل هذه املخاطر البنود داخل القوائم
املالية املوحدة مثل القرو�ض وال�سندات والبنود خارج القوائم املالية املوحدة مثل الكفاالت و�/أو االعتمادات امل�ستندية مما ي�ؤدي �إىل �إحلاق خ�سائر مالية للبنك .
يف هذا ال�سياق يقوم البنك بتعزيز الأطر امل�ؤ�س�سية التي حتكم �إدارة االئتمان من خالل مـا يلـي:
 -1جمموعة من الدوائر املتخ�ص�صة امل�ستقلة لإدارة خماطر االئتمان وكمـا يلـي:
 دائرة ائتمان ال�شركات (تعنى ب�إدارة خماطر ائتمان ال�شركات) . دائرة ائتمان ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية (“ )SME’Sتعنى ب�إدارة خماطر ائتمان ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية” . دائرة ائتمان الأفراد (تعنى ب�إدارة خماطر ائتمان املحافظ االئتمانية للأفراد) . دائرة خماطر حمافظ االئتمان :والتي تعنى ب�شكل �أ�سا�سي يف احلفاظ على نوعية االئتمان املمنوح لعمالء البنك (ال�شركات  SME،و�أفراد) ودرا�سة م�ؤ�شرات املخاطر Key Risk Indicatorsودرا�سة م�ؤ�شرات الأداء  Key Performance Indicatorsوذلك من خالل �إعداد درا�سات وتقارير تعنى ب�أداء القطاعات االقت�صادية وال�صناعات
ومقارنتها ب�أداء املحافظ واملخ�ص�صات و�إعداد التو�صيات الالزمة بخ�صو�ص ذلك بحيث ت�ساعد يف توجيه دوائر تنمية الأعمال نحو التو�سع يف القطاعات االقت�صادية و�/أو
ال�صناعات الواعدة �أو يف عدم التو�سع فيها ،كما تقوم ب�إعداد درا�سات وتقارير دورية تهتم مبا يلي:
 الرتكزات االئتمانية للمحفظة على م�ستوى الن�شاط االقت�صادي. الرتكزات االئتمانية للمحفظة على م�ستوى املنتج. تقارير تعنى بن�سب التعرث ون�سب التغطية ومقارنتها ب�أداء القطاع امل�صريف. تقارير تعنى ب�أداء املحافظ االئتمانية ح�سب املحفظة (�شركات،حكومة SME،و�أفراد) ومقارنة ن�سب النمو والربحية ب�أداء القطاع امل�صريف. الإعداد لتطبيق املعيار املحا�سبي يف التقارير املالية  IFRS9من خالل التقارير وال�سيناريوهات الالزمه لالمتثال يف تطبيق املعيار يف بداية العام .2018 تطبيق نظام ت�صنيف درجات خماطر للعمالء ( )Risk Rating Systemsيتم من خالله ت�صنيف العمالء �إىل ع�شرة م�ستويات وفقاً ملا يلـي:•ت�صنيف خماطر املقرت�ض ( Obligor Risk Ratingالقطاع االقت�صادي ،الإدارة ،الو�ضع املايل ،اخلربة ...الخ).
•ت�صنيف خماطر االئتمان ( Facility Risk Ratingيتم �إعطاء وزن خماطر ح�سب طبيعة ونوع االئتمان).
•ت�صنيف ال�ضمان (يتم �إعطاء وزن خماطر ح�سب طبيعة ونوع ال�ضمانة املقدمة ( والذي ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على ن�سبة التغطية  Recavory Ratioبالتايل احت�ساب ن�سبة
اخل�سارة الناجتة عن التعرث .Loss Given Default LGD
 -2الف�صل ما بني دوائر تنمية الأعمال املختلفة ودوائر خماطر االئتمان.
 -3منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة التي حتدد �أ�س�س تعريف وقيا�س و�إدارة هذا النوع من املخاطر.
 -4حتديد الرتكزات االئتمانية على م�ستوى نوع االئتمان ،القطاع االقت�صادي ،التوزيع اجلغرايف ،املحافظ االئتمانية  ...الخ .وتتوىل �إدارة خماطر االئتمان كل �ضمن اخت�صا�صه
مبراقبة هذه الرتكزات .
 -5نظام ال�صالحيات و�إدارة العالقة:
يعتمد بنك الأردن نظام �صالحيات يت�ضمن �آلية منح ال�صالحيات وتفوي�ضها ومراقبتها و�إدارة العالقة ملختلف �أن�شطة االئتمان.
 -6حتديد �أ�ساليب تخفيف املخاطـر:
يتبع بنك الأردن �أ�ساليب خمتلفة لتخفيف املخاطر االئتمانية تتمثل فيما يلـي:
 تقدمي الهيكل املنا�سب لالئتمان مبا يتفق مع الغاية منه و�أجل ت�سديده . الت�أكد من ا�ستكمال جميع النواحي الرقابية على ا�ستغالل االئتمان وم�صادر �سداده.81
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ا�ستيفاء ال�ضمانات املنا�سبة حتوطاً لأي خماطر بهذا اخل�صو�ص .
درا�سة وتقييم معامالت االئتمان من قبل دوائر خماطر االئتمان .
التقييم الدوري لل�ضمانات ح�سب طبيعة ونوعية ودرجة خماطر ال�ضمان لتعزيزها والت�أكد من تغطيتها لالئتمان املمنوحه �أوالً ب�أول.
جلان متخ�ص�صة للموافقة على االئتمان .

 -7دوائر تنفيذ االئتمان تت�ضمن مراقبة تنفيذ االئتمان بالإ�ضافة لوحدة تعنى بالتوثيق وا�ستكمال التدقيق القانوين والتنفيذ.
 -8تطبيق �أنظمة �آلية لإدارة االئتمان (.)Crems,E-loan
 -9دوائر متخ�ص�صة ملتابعة حت�صيل امل�ستحقات والديون املتعرثة .
 -10جلنة لإدارة املخاطر واالمتثال على م�ستوى جمل�س الإدارة ملراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات االئتمان واال�ستثمار واملخاطر.
 -11حتديد مهام دوائر االئتمان املختلفة من حيث �آلية ودورية املراقبة والك�شوفات امل�ستخرجة و�آلية ت�صعيدها �إىل الإدارة العليا وجمل�س الإدارة .
 -12حتليل التقلبات االقت�صادية والتغيريات يف هيكل ونوعية املحفظة االئتمانية.
� -13إعداد و�إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة (.)Stress Testing
 -14التقاريـر الرقابيـة :
تتوىل دوائر االئتمان كل �ضمن اخت�صا�صه مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتمانية من خالل جمموعـة مـن الك�شوفـات الرقابيـة :
 املراقبـة اليوميـة :التجاوزات االئتمانية ،ال�سقوف امل�ستحقة غري املجددة ،احل�سابات امل�ستحقة  ،...،وغريها.
 مراقبـة جـودة وتوزيـع املحفظـة االئتمانيـة . ت�صنيف املخاطر االئتمانية  ،القطاع االقت�صادي  ،نوع االئتمان  ،ال�ضمانات ،الرتكزات  ،اجتاهات جودة الأ�صول االئتمانية  ،.....،وغريها. مراقبـة التعر�ض االئتمانـي ( )Total Exposureعلى م�ستوى العميل ،املنطقة اجلغرافيــــة  ،نوع االئتمان ،القطاع االقت�صادي ،تاريخ اال�ستحقاق ،نوعال�ضمان ،.....،وغريها.
ورفع هذه التقارير ب�شكل �شهري �إىل جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال املنبثقه عن جمل�س الإدارة ،اما بالن�سبة للعمليات اليومية فرتفع �إىل املدير العام �أوالً ب�أول .

خماطــر الت�شغي ــل

وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن عدم كفاءة �أو ف�شل العمليات الداخلية واملوظفني والأنظمة �أو تن�ش�أ نتيجة �أحداث خارجية مبا يف ذلك املخاطر القانونية ،وقد مت
ت�أ�سي�س دائرة خماطر العمليات يف البنك منذ عام  2003ومت رفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة والأنظمة الآلية منذ ذلك التاريخ وتتبع �إدارياً �إىل �إدارة املخاطر.
ويتولـى البنـك �إدارة خماطـر العمليـات �ضمـن الأ�س�س التاليــة :
�1.1إعداد �سيا�سة خماطر العمليات واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة وتطبيقها على �أر�ض الواقع والتي ت�ضمنت �أ�س�س تعريف وقيا�س ومراقبة املخاطر
بالإ�ضافة �إىل م�ستوى قبول هذا النوع من املخاطر.
2.2تطبيق نظام �آيل لإدارة خماطر العمليات (. )CAREWeb
�3.3إن�شاء ملفات خماطر العمليات ( )Risk Profileيت�ضمن كافة �أنواع خماطر العمليات والإجراءات الرقابية التي حتد منها ودورية فح�صها مبا يكفل
كفاءتها وا�ستمرارية عملها على م�ستوى كل وحدة من وحدات البنك  .ويتم رفع تقارير �إىل جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال لإقرار هذه امللفات.
4.4تتوىل �إدارة التدقيق الداخلي تقييم مدى �صحة الفحو�صات ال�شهرية القائمة على التقييم الذاتي ملختلف وحدات البنك وت�صنيف هذه الوحدات �ضمن
معايري الت�صنيف املعتمدة بهذا اخل�صو�ص وت�ضمينها �ضمن تقرير التدقيق الداخلي وتزويد جلنة التدقيق بها اوالً ب�أول  .يتم �إعداد تقرير يبني نتائج
التقييم الذاتي ونتائج تقييم التدقيق الداخلي لكافة وحدات البنك ورفعه للجنة التدقيق ب�شكل ربع �سنوي.
5.5التقييم امل�ستمر للـملفات خماطر العمليات (: )Risk Profile
تطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات الرقابية ( )CRSAك�أداه لإدارة املخاطر الت�شغيلية وتقييمها با�ستمرار للتعرف على املخاطر اجلديدة
بالإ�ضافة للت�أكد من كفاءة عمل الإجراءات الرقابية للحد من هذه املخاطر وحتديث هذه امللفات �أوالً ب�أول ليعك�س الواقع الفعلي لبيئة العمل.
6.6بناء قاعدة بيانات بالأخطاء الت�شغيلية وحتليلها ورفع تقارير دورية برتكز هذه الأخطاء ونوعيتها �إىل جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال  /جمل�س الإدارة .
7.7تطبيق معايري الت�صنيف وتقييم وحدات البنك �ضمن �أ�س�س ومعايري دولية ح�سب البيئــــة الرقابية.
8.8بناء وحتديد ومراقبة م�ؤ�شرات الأداء  Key Risk Indicatorsعلى م�ستوى البنك ورفع تقارير لوحدات البنك املعنية بنتائج هذه امل�ؤ�شرات ليتم متابعتها
من قبلهم وتطبيق الإجراءات الت�صحيحية ملعاجلة املخاطر قبل حدوثها.
�9.9إعداد و�إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة (. )Stress Testing
1010تزويد جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال  /جمل�س الإدارة بك�شوفات دورية (�شهري ،ربع �سنوي ،ن�صف �سنوي) تعك�س واقع البيئة الرقابية ملختلف وحدات البنك.
1111تقييم �إجراءات و�سيا�سات العمل والت�أكد من حتديد وت�صحيح �أي �ضعف  Control Gapsيف الإجراءات الرقابية.
1212تدريب وتوعية موظفي البنك على خماطر الت�شغيل وكيفية �إدارتها لتح�سني البيئة الرقابية يف البنك.
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1313مت �إعداد ملف خماطر املن�ش�أة للتعرف على املخاطر التي ميكن �أن تتعر�ض لها املن�ش�أة وت�ؤثر �سلباً على حتقيق �أهداف وا�سرتاتيجية املن�ش�أة و�أرباحها .وتتوىل �إدارة التدقيق
الداخلي �سنوياً تقييم الإجراءات الرقابية للمن�ش�أة وعر�ض نتائج الفحو�صات على جلنة التدقيق وجلنة �إدارة املخاطر واالمتثال .ويتم تقييم ملف خماطر املن�ش�أة ب�شكل
�سنوي من قبل �إدارة التدقيق الداخلي ووحدة خماطر العمليات وعر�ض النتائج على جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال.
1414مت �إعداد ملف خماطر العمليات على م�ستوى املن�ش�أة ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بحيث مت التعرف على املخاطر والإجراءات الرقابية التي حتد منها .و�ستتوىل
�إدارة التدقيق الداخلي �سنوياً تقييم الإجراءات الرقابية وعر�ض نتائج الفحو�صات على جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال .و�سيتم تقييم ملف املخاطر ب�شكل �سنوي من قبل
وحدة خماطر العمليات ودائرة االمتثال وعر�ض النتائج على جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال.

خماطر ال�سوق وال�سيولة

 خماطر ال�سيولة:وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها �أو متويل ن�شاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة �أو حدوث
خ�سائر ،وتنق�سم خماطر ال�سيولة �إىل:
 خماطر متويل ال�سيولة(:)Funding liquidity Riskوهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل الأ�صول �إىل نقد – مثل حت�صيل الذمم – �أو احل�صول على متويل ل�سداد االلتزامات.
 خماطر �سيولة ال�سوق :))Market Liquidity Riskوهي خماطر عدم متكن بيع الأ�صل يف ال�سوق �أو بيعه مع حتمل خ�سارة مالية كبرية نتيجة ل�ضعف ال�سيولة �أو الطلب يف ال�سوق.

 خماطر ال�سوق :وهي خماطر تعر�ض املراكز داخل وخارج القوائم املالية املوحدة للبنك للخ�سائر نتيجة لتقلب الأ�سعار ومعدالت العائد يف ال�سوق واملخاطر التي تن�ش�أ من املخاطر امل�صرفية
املرتتبة على كافة �أنواع اال�ستثمارات/التوظيفات واجلوانب اال�ستثمارية لدى البنك  ،وت�شمل خماطر ال�سوق ما يلي:
 خماطر �أ�سعار الفوائد. خماطر �أ�سعار ال�صرف (التعامل بالعمالت الأجنبية). خماطر �أ�سعار الأوراق املالية. خماطر الب�ضائع.وتن�ش�أ خماطر ال�سوق من:
 -1.1التغريات التي قد تطر�أ على الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية يف ال�سوق.
 -2.2تقلبات �أ�سعار الفائدة.
 -3.3تقلبات �أ�سعار الأدوات املالية الآجلة بيعاً و�شرا ًء.
 -4.4الفجوات يف ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات و�إعادة الت�سعري.
 -5.5حيازة املراكز غري املغطاة.
ومن الأدوات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف قيا�س و�إدارة خماطر ال�سوق ما يلي:
 قيمة نقطة الأ�سا�س ()Basis Point Value القيمة املعر�ضة للخطر ()Value at Risk اختبار احل�سا�سية ()Stress Testingويتوىل البنك �إدارة خماطر ال�سوق وال�سيولة �ضمن املعطيات التالية:
منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة التي حتدد �أ�س�س تعريف وقيا�س ومراقبة ومتابعة و�إدارة خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة.
�إعداد خطة لإدارة �أزمات ال�سيولة تت�ضمن:
 �إجراءات متخ�ص�صة لإدارة �أزمة ال�سيولة. جلنة متخ�ص�صة لإدارة �أزمة ال�سيولة. خطة توفري �سيولة يف احلاالت الطارئة . Liquidity Contingency Planتطوير �أدوات قيا�س و�إدارة ومراقبة خماطر ال�سوق وال�سيولة من خالل:
 -تقرير خماطر ال�سيولة ح�سب �سلم اال�ستحقاق. -مراقبة �سقوف وجودة املحفظة اال�ستثمارية. -حتديد م�صادر الأموال وت�صنيفها وحتليلها تبعاً لطبيعتها. -مراقبة ال�سيولة القانونية وال�سيولة النقدية وهي االحتفاظ مبقدار كاف من املوجودات ال�سائلة (النقدية و�شبه النقدية) ملواجهة االلتزامات. -املواءمة بني �آجال املوجودات واملطلوبات والأخذ بعني االعتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة. -اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة (.)Stress Testing -عمل الدرا�سات الدورية عن التطورات يف الأ�سواق العاملية واملحلية. -مراقبة الأدوات اال�ستثمارية ودرا�سة مدى توافقها مع احلدود اال�ستثمارية املقررة يف ال�سيا�سة اال�ستثمارية وحدود وقف اخل�سارة امل�سموح بها.  -درا�سة احلدود وال�سقوف اال�ستثمارية والتو�صية بتعديلها مبا يتنا�سب مع التطورات و�أو�ضاع الأ�سواق العاملية واملحلية واملخاطر املحيطة بها وتنويع اال�ستثمار مبا يحقق�أف�ضل العوائد ب�أقل املخاطر املمكنة.
 -درا�سة الرتكزات اال�ستثمارية على م�ستوى كل �أداة. -مراجعة وتقييم حمافظ املوجودات واملطلوبات.83

 -درا�سة الت�صنيف االئتماين للبنوك املحلية والعاملية ح�سب الو�ضع املايل ومدى ت�أثره بالأزمات االقت�صادية ومدى االنت�شار عاملياً. -مراقبة حجم الودائع ومدة ربطها وتاريخ اال�ستحقاق ومعدالت الفوائد عليها. �-إعداد تقرير عن م�ستوى التجاوز يف الأدوات اال�ستثمارية. -مراقبة تغريات �أ�سعار الفوائد على م�ستوى الأ�سواق املحلية والعاملية. -مراقبة ح�سا�سية الأدوات اال�ستثمارية لتغريات �أ�سعار الفوائد على م�ستوى كل �أداة ا�ستثمارية. -مراقبة ت�سعري عمليات الإقرا�ض واالقرتا�ض /ال�سقوف اال�ستثمارية. -مراقبة الرتكزات على م�ستوى ال�سوق  /الأداة والتوزيع اجلغرايف.- -رفع التقارير الدورية �إىل جلنة اال�ستثمار ،وجلنة �إدارة املخاطر واالمتثال/جمل�س الإدارة.

خماطر �أمن وحماية املعلومات

وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن تهديد املعلومات اخلا�صة بالبنك من حيث ال�سرية  Confidentialityوالتكامل  Integrityوالتوافر  ،Availabilityوقد
ت�أ�س�ست وحدة �أمن وحماية املعلومات للعمل على توفري احلماية للمعلومات وامل�ستخدمني والأ�صول على حد �سواء عن طريق توفري ال�سيا�سات والإجراءات التي
ت�ضمن دميومة حتقيق احلماية ومن خالل ا�ستخدام و�سائل وم�ستلزمات تعمل على ك�شف وفح�ص وتطوير بيئة العمل �إىل بيئة �أكرث �أماناً.
وحر�صا على تعزيز �أمن وحماية املعلومات ،يتوىل البنك �إدارة خماطر �أمن وحماية املعلومات �ضمن الأ�س�س التالية:
1.1مراجعة �سيا�سات �أمن املعلومات وحتديثها مبا يتنا�سب مع املعايري العاملية.
2.2االمتثال ملتطلبات الـ .PCI-DSS
3.3املراقبة الدورية للأنظمة وال�سريفرات والأجهزة الطرفية عن طريق برامج متخ�ص�صة والت�صدي لأي تهديد.
4.4مراجعة ومراقبة ال�صالحيات وتوزيعها وفق ما يتنا�سب مع ال�سيا�سات وطبيعة الأعمال وامل�سمى الوظيفي واملوافقات الالزمة.
5.5عمل فحو�صات دورية على الأنظمة ومراجعة الثغرات الأمنية.
6.6مراجعة خطة ا�ستمرارية العمل و�إدارة الأزمات وخطة الإخالء وجتهيز درا�سات تبينّ الو�ضع احلايل.
7.7اال�ستمرار يف �إجراء املتابعات والتقييم الدوري املتخ�ص�ص بنواحي الأمن املادي.
8.8تدريب وتوعية موظفي البنك على خماطر �أمن وحماية املعلومات وكيفية التعامل مع هذا املو�ضوع من خالل �إعطاء دورات تدريبية والن�شرات التوعوية.
9.9رفع التقارير �إىل جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال/جمل�س الإدارة ب�شكل دوري ملواكبة الأعمال وامل�ستجدات.

خماطــر االمتثـ ـ ــال

وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن احتمال عدم امتثال البنك (خمالفة /انتهاك) بالقوانني والت�شريعات والتعليمات ال�ساريه والقوانني والأنظمة امل�صرفية املهنية
والأخالقية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية مبا يف ذلك �سيا�سات البنك الداخلية.
ويف هذا الإطار فقد مت ت�أ�سي�س دائرة االمتثال ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة واملدربة والأنظمة الآلية و�أناط بها مهام �إدارة هذا النوع من املخاطر �ضمن
الأ�س�س التاليـة:
 �إعداد �سيا�سة االمتثال واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة وتطبيقها على �أر�ض الواقع والتي تت�ضمن �أ�س�س تعريف وقيا�س ومراقبة املخاطر. تطبيق نظام �آيل لإدارة خماطر االمتثال . تقييم واعتماد كافة �سيا�سات و�إجراءات العمل والت�أكد من امتثالها للقوانني والت�شريعات والتعليمات الناظمة لأعمال البنك . �إعداد وتطبيق م�صفوفات االمتثال التي تت�ضمن احلد من خمالفة القوانني والتعليمات وت�أكيد االمتثال بها لدائرة االمتثال ب�شكل دوري ح�سب طبيعة ونوع امل�صفوفة . تطبيق وتعميم دليل ال�سلوك املهني على كافة موظفي البنك . �إعداد وتطبيق �آلية �إدارة تعار�ض امل�صالح . التدريب والت�أهيل لكافة موظفي البنك . تزويد جمل�س الإدارة والإدارة العليا بك�شوفات دورية تت�ضمن االخرتاقات وعدم االمتثال على م�ستوى كل وحده من وحدات البنك .�أما بخ�صو�ص مكافحة عمليات غ�سل الأموال  ،فقد مت ت�أ�سي�س وحدة م�ستقلة �ضمن دائرة االمتثال ومت رفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة والأنظمة الآلية وتتبع
�إدارياً �إىل دائرة االمتثال .ويتوىل البنك �إدارة وحدة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �ضمن الأ�س�س التالية:
�1.1إعداد �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واعتمادها من قبـــل جمل�س الإدارة ومبا يتوافق مع قانون مكافحة عمليات غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب رقـــم  51ل�سنة  2010وتطبيقها على �أر�ض الواقع.
2.2تطبيق نظام �آيل للتحقق من كافة العمليات اليومية للعمالء.
3.3ت�صنيف العمالء ح�سب درجة املخاطر.
4.4التحقق الآيل والدوري من عدم �إدراج عمالء البنك �ضمن القوائم املحظور التعامل معها.
5.5التحقق الدوري من العمالء ذوي املخاطر املرتفعة.
6.6التوعية والتثقيف لكافة موظفي البنك كل �ضمن اخت�صا�صه.
كما قام البنك بت�أ�سي�س وحدة لتلبية متطلبات االمتثال ال�ضريبي للح�سابات اخلارجية ( )FATCAورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ومت جتهيز متطلبات �إدارة
عملية االمتثال لقانون الـ � FATCAضمن الأ�س�س التالية :
 �إعداد واعتماد �سيا�سة التعامل مع قانون الـ . FATCA �إعداد واعتماد برنامج االمتثال لقانــون الـ . FATCA ت�أهيل وتدريب كافة موظفي البنك للتعامل مع متطلبات قانون الـ . FATCA التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة لتطبيق نظام �آيل لإدارة متطلبات الـ . FATCA تعديل مناذج فتح احل�سابات لتلبية متطلبات قانون الـ . FATCA و�ضع �آلية لتحديث بيانات العمالء ب�شكل م�ستمر .84
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امل�رصفية الأخرى

دينــــــــــــار

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

الأفـــــــــراد

ال�رشكـــــات

الكبـــــــــرى

ال�رشكـــــات

ال�صغرية

واملتو�سطة

امل�ؤ�س�ســــــــات

موجودات �أخرى

احلكومــــــــة

والقطاع العام
القرو�ض العقارية

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

وامل�ؤ�س�سات

الإجمــــــــايل

دينــــــــــــار
دينــــــــــــار

-

دينــــــــــــار

251,953,546
متدنية املخاطر

مقبولة املخاطر

303,221,658

-

213,236,925

-

413,624,860

-

127,442,384
منها م�ستحقة (*) :

3,417,767

-

17,356,187

-

2,432,768

166,272,023

548,895,093

-

418,225,569

1,623,777,107

لغاية  30يوم

من  31لغاية  60يوم

125,998

81,179

2,200,967

535,453

-

-

8,177,500

1,582,372
58,768

2,852,675

906,972

50,594,088

-

-

-

-

65,340,308
حتت املراقبة

غري عاملة:

4,984,465

6,665,210

6,909,080

13,616,308

-

-

-

66,206,464
22,741,468

1,000,802

23,183,478

310,902

-

624,976

2,055,218

3,173,602

304,566

-

-

-

4,137,191
43,872

22,828,704

-

-

-

-

56,958,991
10,138,140

147,967,772

-

251,953,546

715,167,116
17,356,187

-

-

2,173,549,448

()6,978,578
-

-

()64,840,522

5,110,282
دون امل�ستوى

 -امل�شتقات املالية والتي تخفف من خماطر ال�سوق.

م�شكوك فيها

 -التدقيق القانوين لكافة العقود وامل�ستندات املعززة لل�ضمانات وقابلية تنفيذها �ضمن الأنظمة والت�شريعات والقوانني الناظمة لأعمال البنك.

1,733,535

 -التقييم الدوري لل�ضمانات ح�سب طبيعة ونوعية ودرجة خماطر ال�ضمان لتعزيزها والت�أكد من تغطيتها لالئتمان املمنوح �أوالً ب�أول .

هالكة

 -نظام ت�صنيف ائتماين لعمالء البنك واالعتماد على الت�صنيف االئتماين ال�صادر عن م�ؤ�س�سات الت�صنيف العاملية بخ�صو�ص البنوك وال�شركات .

20,007,131

 ا�ستيفاء ال�ضمانات املنا�سبة وتوثيقها ب�شكل �سليم حتوطاً لأي خماطر بهذا اخل�صو�ص واملتمثلة يف ال�ضمانات النقدية والعينية مثل �سندات الرهن العقاري ورهن ال�سياراتوالآليات والأ�سهم هذا بالإ�ضافة �إىل الكفاالت وامل�شتقات االئتمانية امللزمة جلميع الأطراف والقابلة للتنفيذ قانونياً لدى جميع املحاكم ذات االخت�صا�ص .

3,985,016

تتكون ال�ضمانات وخمففات خماطر االئتمان مقابل التعر�ضات االئتمانية الواردة �أعاله مما يلي :

املجموع

الإجمالــــــــي

2,461,306,460

2,317,525,061

328,815,801

�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة

86,932,724

136,379,535

224,886,600

قبوالت

74,535,617

30,657,185

487,402,426

اعتمادات

80,542,151

45,308,135

يطرح  :فوائد معلقة

كفاالت

117,565,620

104,648,914

()2,526,228

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد

()524,594

املوجودات الأخرى

17,356,187

19,696,706

()2,304,247

موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة (�أ�سناد و�سندات و�أذونات)

172,637,680

227,655,707

()1,623,509

م�شتقات �أدوات مالية

ـ

866,107

يطرح  :خم�ص�ص التدين

للحكومة والقطاع العام

139,357,534

149,510,739

()18,953,345

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

139,208,723

120,025,209

()2,785,243

ال�رشكات الكربى

418,533,785

409,992,338

()35,966,394

ال�رشكات

557,742,508

530,017,547

()7,135,540

القرو�ض العقارية

221,576,763

205,942,360

-

للأفــــــراد

307,336,228

256,766,599

-

الت�سهيالت االئتمانية :

1,226,013,033

1,142,237,246

ال�صايف

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

25,000,000

155,000,000

307,336,228

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

494,451,425

281,318,758

221,576,763

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

166,272,023

173,756,768

449,131,785

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد

139,208,723

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

17,356,187

2016

2015

251,953,546

التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات
وخمففات املخاطــــر الأخرى) .

715,167,116

(�/40أ) خماطر االئتمان

2,101,730,348

ً
ثانيا  :الإف�صاحـات الكميـة :
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تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل :
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015
ال�رشكـــــات

الأفـــــــــراد
دينــــــــــــار

257,545,788

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر

امل�ؤ�س�ســــــــات
القرو�ض العقارية
دينــــــــــــار

200,546,466

احلكومــــــــة

دينــــــــــــار

424,415,343

البنوك

دينــــــــــــار

105,915,579

وامل�ؤ�س�سات
موجودات �أخرى
دينــــــــــــار

19,696,706

ال�رشكـــــات

والقطاع العام
دينــــــــــــار

351,543,314
-

19,696,706
19,696,706

1,350,895
540,557
3,964,497
16,596,291
285,999
1,115,828
15,194,464
126,476,367
()1,445,040
()5,006,118
120,025,209

4,486,294
848,564
9,721,011
41,895,200
1,682,720
864,583
39,347,897
476,031,554
()4,459,612
()45,944,604
425,627,338

834,308
33,235
2,793,366
5,475,963
593,771
1,010,483
3,871,709
208,815,795
()590,375
()2,283,060
205,942,360

1,633,070
478,433
2,115,455
17,105,928
1,389,273
1,867,645
13,849,010
276,767,171
()2,528,254
()17,472,318
256,766,599

لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
يطرح  :فوائد معلقة
يطرح  :خم�ص�ص التدين
ال�صايف

الكبـــــــــرى

ال�صغرية

امل�رصفية الأخرى
دينــــــــــــار

174,622,875
446,306,891

351,543,314
351,543,314

واملتو�سطة

الإجمــــــــايل
دينــــــــــــار

526,166,189
1,454,426,773

620,929,766
620,929,766

منها م�ستحقة (*) :

8,304,567
1,900,789
18,594,329
81,073,382
3,951,763
4,858,539
72,263,080
2,080,260,673
()9,023,281
()70,706,100
2,000,531,292

 ت�شمل التعر�ضات االئتمانية الت�سهيالت الأر�صدة والإيداعات لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية و�سندات اخلزينة و�أي موجودات لها تعر�ضات ائتمانية .* يعترب كامل ر�صيد الدين م�ستحقاً يف حال ا�ستحقاق �أحد الأق�ساط �أو الفوائد ملدة تزيد عن  90يوماً  ،كما ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحقاً �إذا جتاوز ال�سقف ملدة تزيد عن  90يوماً.

فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت :
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016
ال�رشكـــــات
القرو�ض العقارية

الأفـــــــــراد

امل�ؤ�س�ســــــات

احلكومــــــة

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها

الإجمــــــايل

دينــــــــــــار

ـ
39,427,602
7,198
835,646
372,297
3,400
459,949
40,270,446

هالكة
املجموع

1,687,780
210,266,731
2,247,284
214,201,795

11,940,062
6,485,323
21,845,061
40,270,446

ت�أمينات نقدية
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

الكبـــــــــرى

دينــــــــــــار

ـ
205,970,022
3,420,881
4,810,892
538,286
758,038
3,514,568
214,201,795

33,052,562
70,411,845
31,664,982
7,161,458
142,290,847

ال�رشكـــــات

ال�صغرية
دينــــــــــــار

ـ
106,546,591
16,785,177
18,959,079
9,136,086
11,048
9,811,945
142,290,847

والقطاع العام
دينــــــــــــار

ـ
71,826,172
6,708,232
10,102,610
1,377,611
118,472
8,606,527
88,637,014

15,547,376
65,765,169
321,372
7,003,097
88,637,014

واملتو�سطة

دينــــــــــــار

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
-

ال�ضمانات

دينــــــــــــار

ـ
423,770,387
26,921,488
34,708,227
11,424,280
890,958
22,392,989
485,400,102

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

منها:

62,227,780
352,929,068
31,986,354
38,256,900
485,400,102

دينــــــــــــار

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

دينــــــــــــار

ـ

74,028,359

3,936,695

10,976,346

920,728

1,262,120

دينــــــــــــار

ـ

107,481,641

1,347,306

22,903,837

1,814,300

375,518

القرو�ض العقارية

دينــــــــــــار

ـ

175,213,476

2,748,959

4,782,671

537,998

835,813

الأفـــــــــراد

دينــــــــــــار

ـ

40,043,562

674

1,103,084

28,224

60,232

متدنية املخاطر

مقبولة املخاطر

حتت املراقبة

غري عاملة:

دون امل�ستوى

م�شكوك فيها

الكبـــــــــرى

ال�رشكـــــات

فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت :

ال�ضمانات

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2015

هالكة

املجموع

احلكومــــــة

ميثل ر�صيد الديون امل ُ َجدولة الديون التي مت جدولتها �سواءٌ ما زالت م�صنفة حتت املراقبة �أو حولت �إىل عاملة .

يق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر الت�سهيــالت االئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو
متديد فرتة ال�سمــاح  ،ومت ت�صنيفها كديون حتت املراقبة  ،وقد بلغ جمموعها  38,261,806دينار كما يف  31كانون الأول  23,839,111( 2016دينار
كما يف  31كانون الأول . )2015

فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت :
� -3سندات و�أ�سناد و�أذونات :
يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات

ال�سندات والأ�سناد والأذونات ح�سب

منها:

ال�رشكـــــات

41,147,320

امل�ؤ�س�ســــــات

182,745,106

ال�صغرية

131,732,784

واملتو�سطة

هي تلك الديون التي �سبق و�أن �صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطــار الت�سهيــالت االئتمانية غري العــاملة مبوجب جدولة �أ�صولية ومت ت�صنيفها
كديون حتت املراقبة  ،وقد بلغ جمموعها  9,162,639دينار كما يف  31كانون الأول  9,147,883( 2016دينار كما يف  31كانون الأول .)2015

 -2الديون املعاد هيكلتها :

88,941,400

الإجمــــــايل

دينــــــــــــار

ـ

396,767,038

8,033,634

39,765,938

3,301,250

2,533,683

1,014,628

ت�أمينات نقدية

عقارية

�أ�سهم متداولة

�سيارات و�آليات

املجموع

3,408,860

12,920,358

16,052,513

ـ

12,174,449

41,147,320

20,714,019

33,950

182,677,306

ـ

33,850

182,745,106

8,793,498

17,732,635

84,271,617

24,679,606

5,048,926

131,732,784

ـ

7,913,390

68,482,274

506,850

12,038,886

88,941,400

33,931,005

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

444,566,610

38,600,333

351,483,710

25,186,456

29,296,111

444,566,610

والقطاع العام

89

 -1الديون ُ
امل َج ْدولة:

م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية :

م�ؤ�س�سة

الت�صنيف

درجة

الت�صنيف

�ضمن املوجودات
املالية بالتكلفــة
املطفـــــــــــــــ�أة

الإجمالـــــــــــي

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

�سندات بنوك �أجنبية خارجية

Moody›s

A1

4,980,044

4,980,044

�سندات بنوك �أجنبية خارجية

Moody›s

A2

2,845,666

2,845,666

�سندات بنوك �أجنبية خارجية

Moody›s

A3

2,127,000

2,127,000

�سندات بنوك �أجنبية خارجية

Moody›s

Aa3

7,759,193

7,759,193

�سندات بنوك �أجنبية خارجية

Moody›s

Ba2

8,817,257

8,817,257

�سندات بنوك �أجنبية خارجية

Moody›s

Baa2

2,914,508

2,914,508

112,596,012

112,596,012

30,598,000

30,598,000

172,637,680

172,637,680

نوع الت�صنيف

�سندات حكومية �أردنية
�سندات غري م�صنفة
الإجمايل

90

91
92

 -4الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :
�آ�سيـــــــــــــا *
دينــــــــــــار

64,850
-

�أوروبــــــــــــــا
دينــــــــــــار

14,339,649
-

الأو�سط الأخرى
دينــــــــــــار

59,418,337
84,555,415
166,969,872
47,802,301
815,770
65,994,384
46,115,064
19,879,320
52,357,417
-

داخــــل اململكـــــة
دينــــــــــــار

106,853,686
390,387,632
25,000,000
1,059,043,161
259,533,927
220,760,993
491,748,124
372,418,721
119,329,403
87,000,117
-

�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
الت�سهيالت االئتمانية :
الأفراد
القرو�ض العقارية
ال�شـركات
ال�رشكات الكربى
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
احلكومة والقطاع العام
م�شتقات �أدوات مالية

(توزع ح�سب بلد الإقامة للطرف املقابل)

�أمريكـــــــــــا
دينــــــــــــار

5,027,919
-

دول ال�رشق

دول �أخـــــــــرى
دينــــــــــــار

75,960
-

البنـــــــــــــــــــد

املنطقة اجلغرافية

�إجمالــــــــــــي
دينــــــــــــار

166,272,023
494,451,425
25,000,000
1,226,013,033
307,336,228
221,576,763
557,742,508
418,533,785
139,208,723
139,357,534
-

75,960
-

5,027,919
12,007,312

3,556,821
3,727
3,625,398
523,998

14,339,649
20,642,223

41,484,847
5,380,498
357,808,969
307,246,881

127,596,012
11,971,962
1,720,852,453
1,660,110,878

موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
املوجودات الأخرى

الإجمايل لل�سنة 2016
الإجمايل لل�سنة 2015

�سندات و�أ�سناد و�أذونات :

172,637,680
17,356,187
2,101,730,348
2,000,531,292

* با�ستثناء دول ال�رشق الأو�سط .

عقـــــــــــارات

جتـــــــــــــــارة

دينــــــــــــار

�صناعـــــــــة

دينــــــــــــار
-

-

مالـــــــــــــي

دينــــــــــــار
166,272,023
494,451,425

25,000,000
2,507,541

القطاع االقت�صادي

البنـــــــــــــــد

 -5الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي :
�سياحة
�إن�شـــــــــاءات

دينــــــــــــار

-

-

133,600,427

حكومــــــــــــة
زراعـــــــــــــة

دينــــــــــــار

-

-

245,998,438

وفنادق

دينــــــــــــار
-

-

223,078,216

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات

م�رصفية
م�رصفية

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات

الت�سهيالت االئتمانية :

ومرافق عامة

ومطاعم

دينــــــــــــار
-

-

43,548,050

�أ�سهـــــــــم

دينــــــــــــار
-

-

16,737,743

�أفــــــــراد

دينــــــــــــار
-

88,038,099

عــــــام

وقطـــاع

دينــــــــــــار
-

11,202,167

�إجمالــــــــــي

دينــــــــــــار
-

321,944,818

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

166,272,023
494,451,425

25,000,000
139,357,534

-

-

املوجودات الأخرى
الإجمايل /لل�سنة 2016
الإجمايل /لل�سنة 2015

-

44,443,668
17,171,069
749,845,726
647,881,363

-

45,342
133,645,769
184,331,261

-

15,598,000
24,196
261,620,634
269,221,200

-

1,576
223,079,792
139,349,716

-

43,548,050
43,291,495

-

16,737,743
15,963,955

-

88,038,099
66,303,190

-

102,520
11,304,687
9,176,609

-

1,226,013,033

موجودات مالية بالقيمة العادلة
م�شتقات �أدوات مالية
�سندات و�أ�سناد و�أذونات :
11,484
321,956,302
273,469,189

بالتكلفة املطف�أة

112,596,012
251,953,546
351,543,314

�ضمن املوجودات املالية

172,637,680
17,356,187
2,101,730,348
2,000,531,292

/40ب خماطر ال�ســوق :

فيما يلي �صايف مراكز العمالت الأجنبية الرئي�سية لدى البنك :

الإف�صاحات الو�صفية :
هي املخاطر التي تن�ش�أ نتيجة تذبذب يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة للتغري يف �أ�سعار ال�سوق مثل (�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار العمالت و�أ�سعار
الأ�سهم) وتن�ش�أ خماطر ال�سوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف �أ�سعار الفائدة ،والعمالت ،واال�ستثمار يف الأ�سهم ،ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقاً ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة
ومن خالل جلان متخ�ص�صة ومراكز العمل املعنية ،وتت�ضمن ك ً
ال من املخاطر التاليــــــــة :

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دوالر �أمريكي

()31,027,943

()20,004,009

جنيه �إ�سرتليني

262,188

1,071,016

يورو

()1,689,464

()3,590,984

ين ياباين

8,139

188,325

عمالت �أخرى

()21,566,026

()21,491,911

()54,013,106

()43,827,563

نــــــــوع العملـــــــــــــة

 خماطر �أ�سعار الفائدة. خماطر �أ�سعار ال�صرف. خماطر التغري يف �أ�سعار الأ�سهم. خماطر ال�سوق :هي خماطر تعر�ض املراكز داخل وخارج القوائم املالية املوحدة للبنك للخ�سائر نتيجة لتقلب الأ�سعار يف ال�سوق  .وهي ت�شمل املخاطر الناجمة عن تقلب �أ�سعارالفائدة  ،وعن تقلب �أ�سعار الأ�سهم يف حمافظ اال�ستثمار �سواء لغر�ض االجتار �أو التداول .
تن�ش�أ خماطر ال�سوق من :
 التغريات التي قد تطر�أ على الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية يف الأ�سواق . تقلبات �أ�سعار الفائدة . تقلبات �أ�سعار الأدوات املالية الآجلة بيعاً و�شرا ًء . تقلبات �أ�سعار العمالت الأجنبية . الفجوات يف ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات و�إعادة الت�سعري . -حيازة املراكز غري املغطاة .

2016

2015

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم .يعمل البنك على �إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع اال�ستثمارات يف عدة
مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية .معظم ا�ستثمارات الأ�سهم التي ميلكها البنك مدرجة يف بور�صة ع ّمان .
�إدارة خماطر ال�سوق
يتبع البنك �سيا�سات مالية وا�ستثمارية لإدارة املخاطر املختلفة �ضمن ا�سرتاتيجية حمددة وهنالك جلنة لإدارة املوجودات واملطلوبات يف البنك تتوىل رقابة
و�ضبط املخاطر و�إجراء التوزيع اال�سرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات واملطلوبات �سواءٌ يف قائمة املركز املايل املوحد �أو خارجها  ،وكذلك فقد مت ت�أ�سي�س
وحدة خماطر ال�سوق ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة والأنظمة االلية يُناط بها مهام �إدارة هذا النوع من املخاطر �ضمن الأ�س�س التالية:

خماطر �أ�سعار الفائدة
تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على قيمة املوجودات املالية الأخرى  ،يتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار الفائدة نتيجة لعدم توافق �أو لوجود
فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة �أو �إعادة مراجعة �أ�سعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ويقوم البنك ب�إدارة هذه املخاطر عن طريق مراجعة
�أ�سعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات من خالل ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر التي تتوالها جلنة املوجودات واملطلوبات  ،ويتبع البنك �سيا�سة التحوط املايل لكل من املوجودات
املالية واملطلوبات املالية كلما دعت احلاجة �إىل ذلك  ،وهو التحوط املتعلق مبخاطر م�ستقبلية متوقعة .

-

يقوم البنك بو�ضع وحتليل �سيناريوهات لقيا�س ح�سا�سية خماطر �أ�سعار الفائدة بالإ�ضافة �إىل توفري نظام ملراقبة االختالف يف تاريخ �إعادة الت�سعري مبا ي�ضمن �ضبط وتخفي�ض
املخاطر ومراعاة املخاطر املقبولة وموازنة �آجال ا�ستحقاق املوجودات مع املطلوبات ،وكذلك فجوات الفوائد والتحوط لأ�سعارها .

-

�إعداد منظومة من ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة والبنك املركزي.
�إعداد �سيا�سة لإدارة خماطر ال�سوق واعتمادها من قبل جمل�س االدارة وتطبيقها على �أر�ض الواقع والتي ت�ضمنت �أ�س�س تعريف وقيا�س ومراقبة هذا النوع
من املخاطر.
�إعداد �آلية لإدارة ال�سقوف اال�ستثمارية املحلية واخلارجية.
تطوير �أدوات قيا�س و�إدارة ومراقبة خماطر ال�سوق من خالل:

خماطر العمالت الأجنبية :
وتن�ش�أ هذه املخاطر عن تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب �أ�سعار �صرف العمالت ،ويتبع البنك �سيا�سة مدرو�سة يف �إدارة مراكزه بالعمالت الأجنبية .
وتت�ضمن ال�سيا�سة اال�ستثمارية للبنك جمموعة من ال�ضوابط التي حتد من مثل هذا النوع من املخاطر ،وتتوىل وحدة خماطر ال�سوق مراقبتها ،ونذكر منها على �سبيل املثال ال
احل�صر ما يلي :

•
•
•
•
•
•
•

•القيمة املعر�ضة للمخاطر (.)VAR
•حتليل نقطة الأ�سا�س (.)Basis Point
•اختبار الأو�ضاع ال�ضاغطة)Stress Testing( .
•تقارير وقف �سقف اخل�سارة (.)Stop Loss Limita
•تقارير الرتكزات اال�ستثمارية على م�ستوى (التوزيع اجلغرايف ،والقطاع االقت�صادي ،العملة،الأداة...،الخ).
•مراقبة ال�سقوف اال�ستثمارية.
•مراقبة العمليات اال�ستثمارية على م�ستوى (املراكز املالية املفتوحة ،الأ�سهم املحلية والعاملية).

 مينع جتاوز ال�سقوف نهائياً ويتم فوراً ت�صفية �أي جزء يتجاوز احلد الأق�صى لأي عمله. يتعني على كل متعامل �إغالق املركز فوراً مبجرد و�صول اخل�سارة فيه �إىل احلد الأق�صى امل�سموح به . -تتوىل دائرة اخلزينة واال�ستثمار حتليل ومراقبة املراكز املفتوحة يومياً و�إغالق املراكز يف حال وجود �أي جتاوز لل�سقوف �أو حدود اخل�سارة �أو ارتفاع املخاطر بنا ًء على حتركات ال�سوق.
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الإف�صاحات الكمية :
 -1خماطر �أ�سعار الفائدة

 -2خماطر �أ�سعار الفائدة
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016

التغري (زيادة) ب�سعر الفائدة

ح�سا�سية �إيراد الفائدة

العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــار

دوالر �أمريكي

%2

()620,559

ـ

دوالر �أمريكي

جنيه �إ�سرتليني

%2

5,244

ـ

جنيه �إ�سرتليني

%5

يورو

%2

()33,789

ـ

يورو

%5

()84,473

ين ياباين

%2

163

ـ

ين ياباين

%5

407

ـ

عمالت �أخرى

%2

()431,321

ـ

عمالت �أخرى

%5

()1,078,301

ـ

التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة

ح�سا�سية �إيراد الفائدة

العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــار

دوالر �أمريكي

%2

620,559

ـ

جنيه �إ�سرتليني

%2

()5,244

ـ

يورو

%2

33,789

ـ

ين ياباين

%2

()163

ـ

عمالت �أخرى

%2

431,321

ـ

(نقطة مئوية)

(نقطة مئوية)

(الأرباح واخل�سائر)

(الأرباح واخل�سائر)

الزيادة يف �سعر �رصف

ح�سا�سية حقوق امللكية

الأثر على

الأثر على حقوق امللكية

العملة بن�سبة (نقطة مئوية)

الأرباح واخل�سائر

العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

%5

()1,551,397

ـ

13,109

ـ
ـ

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015

ح�سا�سية حقوق امللكية

الزيادة يف �سعر �رصف

الأثر على

العملة بن�سبة (نقطة مئوية)

الأرباح واخل�سائر

العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

الأثر على حقوق امللكية
دينــــــــــــار

دوالر �أمريكي

%5

()1,000,200

ـ

جنيه �إ�سرتليني

%5

53,551

ـ

يورو

%5

()179,549

ـ

ين ياباين

%5

9,416

ـ

عمالت �أخرى

%5

()1,074,596

ـ

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015
التغري (زيادة) ب�سعر الفائدة

ح�سا�سية �إيراد الفائدة

العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــار

دوالر �أمريكي

%2

()400,080

ـ

جنيه �إ�سرتليني

%2

21,420

ـ

(نقطة مئوية)

(الأرباح واخل�سائر)

ح�سا�سية حقوق امللكية

 -3خماطر التغري ب�أ�سعار اال�سهم :
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016
التغري يف امل�ؤ�رش

الأثر على

الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

يورو

%2

()71,820

ـ

امل�ؤ�شـــــــــــر

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

ين ياباين

%2

3,767

ـ

عمالت �أخرى

عمان
بور�صة ّ

%5

6,130

3,951,083

%2

()429,838

ـ

بور�صة فل�سطني

%5

ـ

88,947

بور�صة نيويورك

%5

ـ

123,684

التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة

ح�سا�سية �إيراد الفائدة

العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــار

دوالر �أمريكي

%2

400,080

ـ

جنيه �إ�سرتليني

%2

()21,420

ـ

(نقطة مئوية)

(الأرباح واخل�سائر)

ح�سا�سية حقوق امللكية

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015
التغري يف امل�ؤ�رش

الأثر على

الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

امل�ؤ�شـــــــــــر

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

يورو

%2

71,820

ـ

عمان
بور�صة ّ

%5

8,665

2,360,474

ين ياباين

%2

()3,767

ـ

بور�صة فل�سطني

%5

ـ

320,399

عمالت �أخرى

%2

429,838

ـ

بورصة نيويورك

%5

42,688

ـ

95
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�أكرث من ()3
�سنوات
دينـــــــــــار
8,224,400
-

�أكرث من �سنة
�إىل � 3سنوات
دينـــــــــــار
-

�أكرث من � 6شهور
�إىل �سنة
دينـــــــــــار
15,000,000

�أكرث من � 3شهور
�إىل � 6شهور
دينـــــــــــار
10,000,000

من �شهر
لغاية (� )3شهور
دينـــــــــــار
3,004,438
-

دينـــــــــــار
42,648,313
456,849,757
-

نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

 فجوة �إعادة ت�سعري الفائدةعنا�رص

205,719
92,128,338

-

-

-

-

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

املوجــــــــــــــــــودات

لل�سنــــــــــــة 2016

بدون فائدة
دينـــــــــــار
177,325,101
34,597,230

�أقل من �شهر

25,000,000

املجمـــــــــوع
دينـــــــــــار
228,197,814
494,451,425
205,719
92,128,338
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة � -صايف

ودائع عمالء

5,173,074
ا�ستثمارات يف �رشكات تابعة
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �رضيبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

72,184,183

17,419

4,193,787
576,855,327
97,638,360
170,391,648
12,796,511

133,747,520

-

1,422,450
140,945,745
2,056,500
77,245,315
14,956,606

176,877,510

-

14,424,134
188,299,960
74,923,260
26,404,081

252,103,189

-

71,633,705
281,527,323
59,069,880
4,406,742

240,291,427

-

75,790,530
311,925,132
151,844,475
6,690,552

350,809,204

-

434,824,134
172,254,777
10,180,950

-

236

172,637,680
1
29,774,830
3,559,146
11,926,470
54,944,608
404,461,443
45,928,598
901,249,775
53,856,660

1,226,013,033
1
29,774,830
3,559,146
11,926,470

17,655
5,015,992
16,872,706
22,176,908
1,045,100,875
()640,639,432

81,475
182,517,202
252,306,932

228,936
158,763,963
153,161,169

57,234
63,533,856
217,993,467

28,617
101,355,958
86,944,002

19,078
94,277,499
46,668,246

9,539
280,853,477
296,001,850

م�شتقات �أدوات مالية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل
�أموال مقرت�ضة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

ت�أمينات نقدية

املطلوبــــــــــــــــات

جمموع املوجودات

54,944,608
2,338,839,064
145,623,458
1,606,979,130
129,292,102
5,015,992
16,872,706
424,879
22,176,908
1,926,402,830
412,436,234
403,031,952
975,052,231
()572,020,279

305,549,877
260,287,356
45,262,521

293,659,957
95,255,000
198,404,957

439,655,312
105,973,222
333,682,090

165,512,440
77,738,277
87,774,163

240,805,707
88,613,053
152,192,654

358,006,628
236,357,780
121,648,848

�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

لل�سنــــــــــــة 2015
2,206,221,873
366,944,954

�إجمالـــــــــــي

�أخـــــــــرى

ين ياباين

يورو

جنيه �إ�سرتليني

دوالر �أمريكي

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016

1,839,276,919

الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية
العملـــــــــــة
البنــــــــــــــــــــــــــــــــد

دينــــــــــــار

نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

دينــــــــــــار

65,573,089

ت�سهيالت ائتمانية � -صايف
موجودات مالية (بالتكلفة املطف�أة والقيمة العادلة واحلليفة)

دينــــــــــــار

273,361

130,085,333
ـ
180,304,595

موجودات �أخرى

دينــــــــــــار

1,762,236
8,063,159
ـ
ـ

55,519,885
2,266,501
433,749,403

دينــــــــــــار

486
16,381,099
ـ
1,982,001

ـ
4,949
8,341,469

دينــــــــــــار

32,227,973
61,796
ـ
ـ
52,999
20,178,335

موجودات :

99,837,145
38,712,360
ـ
93,129,198
ـ
40
62,322

�إجمايل املوجودات

م�شتقات �أدوات مالية

193,303,747
275,415,794
ـ
7,149,966
171,219,497
ـ
23,354
30,829
ـ
54,183
8,139
1,058,568

151,569
19,739,139
1,937,084
40,007
21,867,799
()1,689,464
11,916,436

4,235
8,029,644
33,379
12,023
8,079,281
262,188
41,661

44,353,967
349,128,086
26,727,721
44,567,572
464,777,346
()31,027,943
180,437,285

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
مطوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات

�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل ل�سنة 2016
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل ل�سنة 2016

ـ

55,519,885
9,474,455
633,551,026
6,767,265
155,218,403
6,936,824
23,863,031
192,785,523
()21,566,026
14,616,326

مطلوبات :

51,277,036
532,138,626
35,665,837
68,482,633
687,564,132
()54,013,106
208,070,276

�أخـــــــــرى

ين ياباين
دينــــــــــــار

282,612
94,287
188,325
1,852,830

يورو
دينــــــــــــار

39,467,367
43,058,351
()3,590,984
3,173,882

جنيه �إ�سرتليني
دينــــــــــــار

8,995,322
7,924,306
1,071,016
12,991

دوالر �أمريكي
دينــــــــــــار

414,743,911
434,747,920
()20,004,009
89,699,325

العملـــــــــــة
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل ل�سنة 2015
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل ل�سنة 2015

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015
�إجمالـــــــــــي

دينــــــــــــار

170,635,083
192,126,994
()21,491,911
13,840,145

البنــــــــــــــــــــــــــــــــد

دينــــــــــــار

634,124,295
677,951,858
()43,827,563
108,579,173

�أكرث من

� 6شهور

�أكرث من �شهر

� 3شهور

�أكرث من

� 6شهور

�إىل �سنة

�أكرث من �سنة

اكرث من

بدون

�إىل � 3سنوات

املجمــــــــــــوع
� 3سنوات

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

ودائع عمالء

ت�أمينات نقدية

خم�ص�صات متنوعة

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

�أموال مقرت�ضة

م�شتقات �أدوات مالية

جمموع املطلوبات

جمموع املوجودات (ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

ا�ستحقاق

143,566,958

384,930,854

14,229,867

203,043

4,218,177

9,539

17,655

4,618,495

551,794,588

720,352,190

دينــــــــــــــــــــــار

2,056,500

134,873,985

15,077,104

-

-

19,078

-

2,996,155

155,022,822

143,308,631

دينــــــــــــــــــــــار

-

97,349,853

34,404,081

-

12,654,529

28,617

-

3,631,822

148,068,902

199,295,250

دينــــــــــــــــــــار

-

201,534,523

28,906,742

-

-

57,234

-

9,118,604

239,617,103

290,211,833

دينــــــــــــــــــــار

-

374,255,660

16,418,373

-

-

228,936

-

12,611

390,915,580

315,527,918

دينـــــــــــــــــار

-

358,428,636

20,253,129

-

-

81,475

-

-

378,763,240

457,805,871

دينــــــــــــــــــــار

-

55,605,619

2,806

4,812,949

-

-

-

1,799,221

62,220,595

212,337,371

دينــــــــــــــــــار

145,623,458

1,606,979,130

129,292,102

5,015,992

16,872,706

424,879

17,655

22,176,908

1,926,402,830

2,338,839,064

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

ودائع عمالء

ت�أمينات نقدية

�أموال مقرت�ضة

مطلوبات �أخرى

جمموع املطلوبات

جمموع املوجودات (ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

دينـــــــــــــــــار

116,849,830

355,863,716

15,662,250

-

3,306,417

-

6,504,502

498,186,715

535,409,693

دينــــــــــــــــــــــار

3,580,200

147,853,782

7,851,450

-

-

-

5,180,662

164,466,094

237,369,494

دينــــــــــــــــــــــار

3,159,000

121,397,937

7,001,549

-

9,891,237

-

5,915,453

147,365,176

165,512,440

دينــــــــــــــــــــار

-

303,272,202

14,506,262

-

-

-

90,633

317,869,097

439,655,312

دينــــــــــــــــــــار

-

224,783,530

6,393,726

-

-

-

156,909

231,334,165

293,659,958

دينـــــــــــــــــار

-

328,910,179

9,755,649

-

-

500,956

-

339,166,784

298,105,377

دينــــــــــــــــــــار

-

82,805,617

50,000,266

6,226,165

-

-

1,856,840

140,888,888

236,509,600

دينــــــــــــــــــار

123,589,030

1,564,886,963

111,171,152

6,226,165

13,197,654

500,956

19,704,999

1,839,276,919

2,206,221,874

ثانياً :يلخ�ص اجلدول �أدناه ا�ستحقاقات امل�شتقات املالية على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ االقوائم املالية
 -امل�شتقات املالية /املطلوبات التي يتم ت�سويتها بالإجمايل وت�شمل:

امل�شتقات للمتاجرة

خماطر ال�سيولة

�أوالً :ويلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري

خم�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق

لغاية �شهر

ولغاية

� 3شهور �إىل

التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة

 31كانــــــــــــــون الأول 2016

دينـــــــــــــــــار
املطلوبات

مطلوبات �أخرى

 31كانــــــــــــــون الأول 2015

املطلوبات

خم�ص�صات متنوعة

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

لغاية � 3أ�شهر

الإجمالـــــي

لغاية � 3أ�شهر

الإجمايل

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

م�شتقات العمالت:
تدفق خارج

()3,332,249

()3,332,249

()2,128,944

()2,128,944

تدفق داخل

3,314,594

3,314,594

2,995,051

2,995,051

()17,655

()17,655

866,107

866,107

املجمـــوع

بنــود خارج قائمة املركز املايل املوحد :
 31كانـــــــــــــــــــــــون الأول 2016
لغــــــاية �سنـــــة

مـــــن �سنـــــــــة

�أكثـــر مــــن

املجمـــــــــــــوع

لغاية (� )5سنوات

(� )5سنـــوات

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

155,077,768

ـ

ـ

155,077,768

86,932,724

ـ

ـ

86,932,724

117,565,620

ـ

ـ

117,565,620

عقود �إيجار ت�شغيلية

2,427,285

8,892,066

1,532,812

12,852,163

التزامات ر�أ�سمالية

1,701,430

ـ

ـ

1,701,430

363,704,827

8,892,066

1,532,812

374,129,705

االعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
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 31كانــــــــــــــــــــــون الأول 2016

 31كانــــــــــــــــــــــون الأول 2015

املجمـــوع

 31كانـــــــــــــــــــــــون الأول 2015
لغــــــاية �سنـــــة

مـــــن �سنـــــــــة

�أكثـــر مــــن

املجمـــــــــــــوع

لغاية (� )5سنوات

(� )5سنـــوات

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

75,965,320

ـ

ـ

75,965,320

ال�سقوف غري امل�ستغلة

136,379,535

ـ

ـ

136,379,535

الكفاالت

104,648,914

ـ

ـ

104,648,914

2,123,913

ـ

ـ

2,123,913

319,117,682

ـ

ـ

319,117,682

االعتمادات والقبوالت

عقود �إيجار ت�شغيلية والتزامات ر�أ�سمالية
املجمـــوع

 -41التحليل القطاعـــي
 - 1معلومات عن �أن�شطة البنك:
ً
يتم تنظيم البنك لأغرا�ض �إدارية بحيث يتم قيا�س القطاعات وفقا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى البنك وذلك
من خالل القطاعات الرئي�سية التالية :
 ح�سابات الأفراد  :ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم القرو�ض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات �أخرى . ح�سابات امل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والت�سهيالت االئتمانية واخلدمات امل�صرفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات . اخلزينة  :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و�إدارة �أموال البنك . خدمات الو�ساطة املالية  :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات �شراء وبيع الأ�سهم ملحفظة العمالء وحل�سابها و�أمانة اال�ستثمار واال�ست�شارات املالية وكذلكخدمة احلفظ الأمني و�إدارة الإ�صدارات الأولية .
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2016

دينــــــــــــار

127,449,022

()5,689,334

121,759,688

()59,444,280

62,315,408

()20,113,384

�أخـــرى

دينــــــــــــار

2,179,869

-

2,179,869

()5,458,092

()3,278,223

418,100

الو�ساطة املالية

دينــــــــــــار

790,548

-

790,548

()234,718

555,830

()1,405,786

اخلزينــــــــة

دينــــــــــــار

18,027,853

-

18,027,853

()2,551,907

15,475,946

()3,256,230

امل�ؤ�س�ســـــات

دينــــــــــــار

46,919,637

()3,799,220

43,120,417

()18,563,191

24,557,226

()7,382,310

الأفـــــــــراد

دينــــــــــــار

59,531,115

()1,890,114

57,641,001

()32,636,372

25,004,629

()8,487,158

�إجمايل الإيرادات

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شـرة

نتائج �أعمال القطاع

امل�صاريف الأخرى

الربح قبل ال�رضائب

�رضيبة الدخل

املجمــــــــــــــــــــــــوع

2015

دينــــــــــــار

125,220,532

()4,071,190

121,149,342

()59,183,164

61,966,178

()21,903,385

�صايف ربح ال�سنة

م�صاريف ر�أ�سمالية

ا�ستهالكات و�إطفاءات

�إجمايل املوجودات

�إجمايل املطلوبات

16,517,471

2,117,432

2,192,785

465,762,062

1,329,852,891

17,174,916

74,255

205,575

802,670,157

383,142,312

12,219,716

96,743

465,734

964,351,294

146,202,123

()849,956

8,211

17,199

7,784,877

4,032,604

()2,860,123

6,598,992

1,710,582

98,270,674

63,172,900

42,202,024

8,895,633

4,591,875

2,338,839,064

1,926,402,830

40,062,793

4,634,780

4,674,828

2,206,221,873

1,839,276,919

 - 2معلومات عن التوزيع اجلغرايف:
ميثل هذا الإف�صاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك  ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك ن�شاطات
دولية من خالل فروعه يف فل�سطني وال�شركة التابعة بنك الأردن � -سورية.

فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�رصوفاته الر�أ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:
داخــــــــــــــــل اململكـــــــــــــــة

�إجمايل الإيرادات
جمموع املوجودات
امل�رصوفات الر�أ�سمالية

خــــــــــــــــارج اململكــــــــــــــــــة

2016

2015

2016

2015

2016

2015

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

126,978,242

131,376,085

17,895,403

14,934,679

144,873,645

146,310,764

1,877,659,284

1,809,983,454

461,179,780

396,238,419

2,338,839,064

2,206,221,873

8,648,725

3,638,732

246,908

996,048

8,895,633

4,634,780

 -42حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات :
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2016

للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها :

لغايــــة �سنـــــــة

�أكثـــــر من �سنــــة

املجمـــــــــــــوع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية

150,387,106

77,810,708

228,197,814

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

494,451,425

-

494,451,425

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

25,000,000

-

25,000,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

205,719

205,719

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

-

92,128,338

92,128,338

م�شتقات �أدوات مالية

-

-

-

636,560,424

589,452,609

1,226,013,033

25,213,445

147,424,235

172,637,680

ا�ستثمارات يف �رشكات حليفة

-

1

1

ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

-

29,774,830

29,774,830

موجودات غري ملمو�سة

-

3,559,146

3,559,146

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

-

11,926,470

11,926,470

21,555,504

33,389,104

54,944,608

1,353,167,904

985,671,160

2,338,839,064

املوجودات :

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة  -بال�صايف
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

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

145,623,458

-

145,623,458

ودائع عمالء

818,689,215

788,289,915

1,606,979,130

92,617,794

36,674,308

129,292,102

17,655

-

17,655

203,043

4,812,949

5,015,992

16,842,706

-

16,842,706

�أموال مقرت�ضة

114,468

310,411

424,879

مطلوبات �أخرى

20,365,076

1,811,832

22,176,908

1,094,473,415

831,899,415

1,926,372,830

258,694,489

153,771,745

412,466,234

ت�أمينات نقدية
م�شتقات �أدوات مالية
خم�ص�صات متنوعة

معلومات �أخرى

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

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا

101

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

جمموع املطلوبات
ال�صافـــــــــي

102

متطلبات اجلهات الرقابية :

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015
لغايــــة �سنـــــــة

�أكثـــــر من �سنــــة

املجمـــــــــــــوع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية

161,731,165

72,769,342

234,500,507

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

279,143,546

2,175,212

281,318,758

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

155,000,000

-

155,000,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

1,095,828

1,095,828

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

-

62,655,399

62,655,399

866,107

-

866,107

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شـرة  -بال�صايف

653,692,992

488,544,254

1,142,237,246

موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

121,617,938

106,037,769

227,655,707

ا�ستثمارات يف �رشكات حليفة

-

1

1

ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

-

25,795,455

25,795,455

املوجودات :

م�شتقات �أدوات مالية

تلزم تعليمات ال�سلطات الرقابية ب�أن يكون احلد الأدنى لر�أ�س املال ( )100مليون دينار وكذلك ن�سبة كفاية ر�أ�س املال �أن ال تقل عن  %12ح�سب تعليمات
البنك املركزي الأردين �أما ن�سبة حقوق امل�ساهمني �إىل املوجودات يجب �أن ال تقل عن . %6

حتقيق �أهداف �إدارة ر�أ�س املال :

تهدف �إدارة البنك �إىل حتقيق �أهداف �إدارة ر�أ�س املال من خالل تنمية �أعمال البنك وحتقيق فائ�ض يف الأرباح الت�شغيلية والإيرادات والت�شغيل الأمثل مل�صادر
الأموال املتاحة مبا يحقق النمو امل�ستهدف يف حقوق امل�ساهمني من خالل النمو يف االحتياطي الإجباري بواقع  %10من الأرباح املتحققة واالحتياطي
االختياري بواقع  %20والأرباح املدورة .
هذا وقد قام البنك خالل العام  2016باحت�ساب كفاية ر�أ�س املال التنظيمي وفق ًا ملتطلبات
بازل  IIIا�ستناداً لتعليمات البنك املركزي الأردين بتاريخ  2016/10/31و�إلغاء العمل بتعليمات
كفاية ر�أ�س املال وفق ًا ملعيار بازل  ،IIوقد كان ر�أ�س املال التنظيمي للبنك وفق ًا ملتطلبات بازل
 IIIكما يلي:

 31كانون �أول 2016
ب�آالف الدنانيــــــــــر
دينـــــــــــــــــــــار

بنود ر�أ�س املال اال�سا�سي حلملة الأ�سهم العادية (:)CET1
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع

200,000

موجودات غري ملمو�سة

-

3,320,303

3,320,303

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

الإحتياطي القانوين

73,917

-

12,217,573

12,217,573

الإحتياطي الإختياري

113

5,895,191

53,663,798

59,558,989

�إحتياطات �أخرى

1,377,946,939

828,274,934

2,206,221,873

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

123,589,030

-

123,589,030

ودائع عمالء

928,387,637

636,499,326

1,564,886,963

45,021,511

66,149,641

111,171,152

-

6,226,165

6,226,165

13,197,654

-

13,197,654

�أموال مقرت�ضة

-

500,956

500,956

مطلوبات �أخرى

17,691,250

2,013,749

19,704,999

1,127,887,082

711,389,837

1,839,276,919

250,059,857

116,885,097

366,944,954

ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل

جمموع املطلوبات
ال�صافـــــــــي

� -43إدارة ر�أ�س املـال :
مكونات ر�أ�س املال :
 ر�أ�س املال املدفوع :يتكون ر�أ�سمال بنك الأردن من �أ�سهم عادية تتكون من ( )200/1مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد  ،ويحتفظ بر�أ�س املال واالحتياطيات القانونية والأرباح املدورة
ملواجهة النمو يف عمليات البنك  ،وتلبية متطلبات التفرع املحلي والإقليمي .

3,331

�إحتياطي القيمة العادلة

63,566

الأرباح املدورة

27,926

حقوق الأقلية يف ر�ؤو�س �أموال ال�شـركات التابعة
يطرح :قيمة املوجودات غري امللمو�سة

3,381
()3,559

فروقات ترجمة العمالت الأجنبية

()12,402

املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة

()11,926

جمموع ر�أ�س املال الأ�سا�سي حلملة الأ�سهم العادية ()CET1

344,347

بنود ر�أ�س املال الإ�ضايف
�إحتياطي املخاطر امل�رصفية

12,996

جمموع ر�أ�س املال الإ�ضايف

12,996

جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

357,343
1,716,372

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال التنظيمي ()%

%20.82

ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي حلملة الأ�سهم العادية ()%( )CET1

%20.06

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ال�رشيحة الأوىل ()%

%20.06

 ر�أ�س املال التنظيمي :يعترب ر�أ�س املال التنظيمي �أداة رقابية مبوجب متطلبات ال�سلطات الرقابية وكذلك متطلبات بازل ( )2لأغرا�ض حتقيق الرقابة على كفاية ر�أ�س املال ومدى ن�سبة ر�أ�س املال
التنظيمي للموجودات اخلطرة واملرجحة وخماطر ال�سوق  ،ويتكون ر�أ�س املال التنظيمي من :
 (ر�أ�س املال املدفوع  ،االحتياطي القانوين  ،االحتياطي االختياري  ،الأرباح املدورة) . (االحتياطيات غري املعلنة  ،واحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة  ،االحتياطي اخلا�ص  ،الديون امل�ساندة  ،احتياطي القيمة العادلة املوجب بن�سبة  %100ويطرح من التعديالتالرقابية ح�سب بازل . )III
 فروقات ترجمة العمالت الأجنبية .103

104

105

املوجودات املالية  /املطلوبات املالية

�أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك املحددة بالقيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
�إن بع�ض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مق ّيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية  ،واجلدول التايل يو�ضح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة
لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت امل�ستخدمة).
موجودات مالية بالقيمة العادلة

 -44م�ستويات القيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 31كانون الأول

53,617,466

866,107

1,095,828

68,770

1,027,058

دينــــــــــــار

2015

القيمـــة العادلــــــة
 31كانون الأول

2016

دينــــــــــــار

122,600
83,119
205,719
ـ

83,274,292
8,854,046

9,037,933

م�ستوى

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الأول

دينــــــــــــار

العادلــــــــة

القيمة

ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي ()%
%17.34

�أ�سهم متوفر لها �أ�سعار �سوقية

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ()%
%18.21

�أ�سهم غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

1,596,094

املجموع

جمموع ر�أ�س املال التنظيمي

290,686

عقود �آجلة عمالت �أجنبية

جمموع ر�أ�س املال الإ�ضايف

13,866

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل

يطرح  %50 :من اال�ستثمارات يف البنوك و�رشكات الت�أمني

()2,232

�أ�سهم متوفر لها �أ�سعار �سوقية

احتياطي املخاطر امل�رصفية

12,646

�أ�سهم غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية

احتياطي تقييم موجودات مالية

14,934

املجموع

ترجمة عمالت �أجنبية

()11,482

92,128,338

طــــــريقة

التقييم واملدخالت
امل�ستخدمة

دينــــــــــــار

الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق املالية

قوائم مالية �صادرة عن ال�رشكات

الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق املالية

الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق املالية

قوائم مالية �صادرة عن ال�رشكات

الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق املالية

بنود ر�أ�س املال الإ�ضايف

62,655,399

جمموع ر�أ�س املال الأ�سا�سي

276,820

�إجمايل املوجودات املالية بالقيمة العادلة

 %50من اال�ستثمارات يف البنوك و�رشكات الت�أمني

()2,232

92,128,338

مدخالت

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

دينــــــــــــار

ملمو�سة

هامة غري

يطرح  :قيمة املوجودات غري امللمو�سة

()3,320

64,617,334

حقوق الأقلية يف ر�ؤو�س �أموال ال�رشكات التابعة

777

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

الأرباح املدورة

42,146

عقود �آجلة عمالت �أجنبية

احتياطيات �أخرى

2,922

17,655

االحتياطي االختياري

13,710

-

االحتياطي القانوين

67,717

امل�ستوى الأول

ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع

155,100

جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

العالقة بني املدخالت

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

دينــــــــــــار

والقيمة العادلة

الهامة غري امللمو�سة

بنود ر�أ�س املال الأ�سا�سي :

17,655

دينـــــــــــــــــــــار

-

ملتطلبات بازل  IIIوهي كما يلي:

2015

مل تكن هنالك �أي حتويالت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين خالل العام .2016

هذا وقد قام البنك خالل العام  2015باحت�ساب كفاية ر�أ�س املال التنظيمي وفق ًا
ب�آالف الدنانيــــــــــر

106

107

ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:

با�ستثناء ما يرد يف اجلدول �أدناه �إننا نعتقد �أن القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك لأن
�إدارة البنك تعتقد �أن القيمة الدفرتية للبنود املبينة �أدناه تعادل القيمة العادلة لها تقريب ًا وذلك يعود �إما ال�ستحقاقها ق�صري الأجل �أو �أن �أ�سعار الفائدة لها يعاد ت�سعريها خالل العام .

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية
دينــــــــــــار

166,272,023
494,451,425
25,000,000
1,106,590,558
172,637,680
34,705,556
1,999,657,242
دينــــــــــــار

145,623,458
1,606,979,130
129,292,102

�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
قرو�ض وكمبياالت و�أخرى
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
موجودات �أخرى

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
ودائع عمالء
تامين�أت نقدية
جمموع املطلوبات املالية غري حمددة القيمة العادلة

 31كانون الأول 2016

القيمة الدفرتية
دينــــــــــــار

166,272,023
495,300,577
25,415,685
1,108,702,501
173,980,219
83,584,255
2,053,255,260
دينــــــــــــار

145,670,169
1,609,675,022
129,299,201
1,881,894,690

 31كانون الأول 2015
القيمة العادلة
دينــــــــــــار

173,756,768
281,318,758
155,000,000
1,100,192,093
227,655,707
37,373,852
1,975,297,178
دينــــــــــــار

123,589,030
1,564,886,963
111,171,152
1,884,644,392

م�ستوى القيمة
العادلــــــــة
دينــــــــــــار

173,763,000
281,500,129
156,740,544
1,102,675,548
229,740,861
86,260,538
2,030,680,620
دينــــــــــــار

123,735,494
1,568,106,070
111,364,079
1,799,647,145

مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

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

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

1,803,205,643

للبنود املبينة �أعاله قد مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للم�ستوى الثاين والثالث وفق ًا لنماذج ت�سعري متفق عليها والتي تعك�س خماطر االئتمان لدى الأطراف التي يتم التعامل معها .

 -45ارتباطات والتزامات حمتملة
�أ  -ارتباطات والتزامات ائتمانية :

ب  -التزامات تعاقدية :

2016
2015

دينـــــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــــار

اعتمادات

80,542,151
45,308,135

قبوالت

74,535,617
30,657,185

كفاالت :

 -دفع

31,659,395
28,963,635

 -ح�سن تنفيذ

49,829,921
43,153,376

� -أخرى

36,076,304
32,531,903

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة غري م�ستغلة

86,932,724
136,379,535

املجمــــــوع

359,576,112
316,993,769

2016
2015

دينـــــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــــار

عقود �شـراء ممتلكات ومعدات*

1,701,430
2,123,913

عقود �إيجار ت�شغيلية ور�أ�سمالية**

12,852,163
-

املجمـــوع

14,553,593
2,123,913

** ت�ستحق هذه االلتزامات يف فرتة ترتاوح ما بني ال�سنة والع�شر �سنوات.
* ت�ستحق هذه االلتزامات خالل �أقل من �سنة .

 -46الق�ضايا املقامة على البنك

هنالك ق�ضايا مقامة على البنك لإبطال مطالبات البنك على الغري ولفك رهونات عقارية وللمطالبة بالعطل وال�ضرر ولوقف �صرف �شيكات ،ويبلغ
جمموع قيم هذه الق�ضايا  17,585,485دينار كما يف  31كانون الأول  49,926,727( 2016دينار كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة) ويف ر�أي
الإدارة وحمامي البنك ف�إنه لن يرتتب على البنك �أية مبالغ مادية لقاء هذه الق�ضايا عدا املخ�ص�ص املر�صود والبالغ  626,715دينار كما يف
 31كانون الأول ( 2016مقابل  600,801دينار كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة) ،علماً ب�أن املبالغ التي قد يدفعها البنك لقاء الق�ضايا التي ف�صلت �أو مت ت�سويتها
ودياً يتم قيدها يف قائمة الدخل املوحد �أو يتم قيدها على املخ�ص�ص امل�أخوذ عند دفعها .
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 -47تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ : )2الدفع على �أ�سا�س
الأ�سهم” املتعلقة بت�صنيف وقيا�س معامالت الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم.

 -1معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:

تـم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي �أ�صبحت �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين � 2016أو بعد ذلك التاريخ،
يف �إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك  ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ والإف�صاحات الواردة يف القوائم املاليـــة املوحدة لل�سنة وال�سنوات ال�سابقة  ،علماً ب�أنه قد يكون
لها ت�أثري على املعاجلــة املحا�سبيـــة للمعامــالت والرتتيبات امل�ستقبليـة:

 -املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)14ح�سابات الت�أجيل التنظيمية. -التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض القوائم املالية واملتعلقة مببادرة الإف�صاح. -التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)11االتفاقيات امل�شرتكة واملتعلقة باملعاجلة املحا�سبية ل�شراء احل�ص�ص يف العمليات امل�شرتكة. -التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات والآالت واملعدات  ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )38املوجودات غري امللمو�سة :تو�ضيح طرق اال�ستهالكوالإطفاء املقبولة حما�سبياً.
 -التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات والآالت واملعدات ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( )41الزراعة :النباتات املنتجة. -التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27القوائم املالية املنف�صلة املتعلقة مبحا�سبة اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلةبا�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�صلة اختيارياً.
 -التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم ( :)12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى ومعياراملحا�سبة الدويل رقــم ( :)28اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة املتعلقة بتطبيق اال�ستثناء من التوحيد يف ال�شركات اال�ستثمارية .
 -التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل الأعوام  2014 - 2012التي ت�شمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ()5و ( )7ومعياري املحا�سبة الدوليني رقمي ( )19و (.)34

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ : )4عقود الت�أمني”

املتعلقة بالفرق ما بني تاريخ �رسيان كل من املعيار الدويل للتقارير املالية

رقم ( )9ومعيار عقود الت�أمني.

�أول كانون الثاين 2018

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (“ : )40اال�ستثمارات العقارية”

حيث عدلت الفقرة رقم ( )57لتن�ص على وجوب حتويل املن�ش�أة للعقار من
اال�ستثمارات العقارية �أو �إيها فقط عندما يتوفر دليل على تغري اال�ستخدام.

يحدث تغري اال�ستخدام عندما تتوافق� ،أو ال تتوافق ،العقارات مع تعريف
اال�ستثمارات العقارية .ال يعترب التغري بنوايا الإدارة حول ا�ستخدام العقار دلي ً
ال

�أول كانون الثاين 2018

على وجود تغري باال�ستخدام.

عدلت الفقرة لتن�ص على �أن قائمة الأمثلة الواردة فيها غري �شاملة.
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ :)7الأدوات املالية /

الإف�صاحات” املتعلقة بالإف�صاح حول التطبيق املبدئي للمعيار الدويل

للتقارير املالية رقم (.)9

 -2معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ :)7الأدوات املالية  /الإف�صاحات” املتعلقة

مل يطبق البنك املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة والتي هي غري �سارية املفعول بعد :

تطبيق الف�صل اخلا�ص مبحا�سبة التحوط يف املعيار الدويل للتقارير املالية

ب�إف�صاحات �إ�ضافية حول حما�سبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن
رقم (.)9

معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

�أول كانون الثاين 2018

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم (.)9

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم (.)9

�سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد
يبد�أ �رسيان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير

املالية رقم ( )1ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()28

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل الأعوام

للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أول كانون الثاين 2018

املالية رقمي ( )1و( )12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)28

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )12للفرتات

 2016 - 2014والتي ت�شمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير

�أو بعد ذلك التاريخ بينما يبد�أ �رسيان التعديالت على

املالية التي تبد�أ يف �أول كانون الثاين � 2017أو بعد

ذلك التاريخ.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (�“ :)12رضائب الدخل” املتعلقة
باالعرتاف باملوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة عن اخل�سائر غري املحققة .

�أول كانون الثاين 2017

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (“ )7قائمة التدفقات النقدية”

التي تهدف لتقدمي �إف�صاحات �إ�ضافية يف قائمة التدفقات النقدية كي متكن

م�ستخدمي القوائم املالية من تقييم التغري يف املطلوبات النا�شئة عن
الأن�شطة التمويلية.

�أول كانون الثاين 2017

التف�سريات للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ : )22املعامالت بالعملة
الأجنبية والدفعات املقدمة” .يتناول التف�سري املعامالت بالعملة الأجنبية �أو
جزءاً من املعامالت حيثما يكون هنالك:
• بدل بالعملة الأجنبية �أو ذو �سعر بالعملة الأجنبية.
• تعرتف املن�ش�أة باملوجودات املدفوعة مقدم ًا �أو مبطلوبات الإيرادات امل�ؤجلة

�أول كانون الثاين 2018

قبل االعرتاف باملوجودات ذات ال�صلة �أو بالإيرادات �أو بامل�صاريف.
• وتعرتف املن�ش�أة باملوجودات املدفوعة مقدم ًا �أو مبطلوبات الإيرادات امل�ؤجلة
باعتبارها موجودات �أو مطلوبات غري نقدية
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* اخلطوة  :1حتديد العقود املربمة مع العميل.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الأدوات املالية (الن�سخ املعدلة للأعوام 2009
و 2010و 2013و )2014حيث �صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9الأدوات
املالية بت�رشين الثاين  2009وطرح متطلبات جديدة لت�صنيف املوجودات املالية
وقيا�سها  ،وعدل بت�رشين الأول  2010لي�شمل متطلبات حول ت�صنيف املطلوبات
املالية وقيا�سها وا�ستبعادها .كما طرحت ن�سخة جديدة يف ت�رشين الثاين 2013

* اخلطوة  :2حتديد التزامات االداء الواردة بالعقد.

* اخلطوة  :3حتديد قيمة املعاملة.

* اخلطوة  :4تخ�صي�ص قيمة املعاملة على التزامات الأداء الواردة بالعقد.

* اخلطوة  :5االعرتاف بالإيرادات عند (�أو حني) ا�ستيفاء املن�ش�أة اللتزامات االداء.

ت�شمل متطلبات جديدة حول حما�سبة التحوط .و�صدرت ن�سخه معدلة من املعيار
�أي�ض ًا يف متوز من العام  2014لت�شمل �أ�سا�س ًا على (�أ) متطلبات التدين للموجودات

وتعرتف املن�ش�أة ،مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (،)15

ب�إيراداتها عندما ي�ستوفى االلتزام� ،أي عندما حتول ال�سيطرة على الب�ضائع

املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات الت�صنيف والقيا�س من خالل طرح فئة قيا�س

“القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر” لبع�ض �أدوات الدين الب�سيطة .

�أو اخلدمات التي تنطوي على ا�ستيفاء التزام ما للعميل .ولقد �أ�ضيف املزيد

من التوجيهات امل�ستقبلية على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()15

حتتوي الن�سخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9على املتطلبات

ملعاجلة حاالت حمددة .هذا ويتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم
( )15مزيدا ً من الإف�صاحات التف�صلية.

املحا�سبية للأدوات املالية وحلت حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39االعرتاف
والقيا�س .وتت�ضمن الن�سخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )15الإيرادات من العقود

املربمة مع العمالء  :لتو�ضيح ثالثة جوانب من املعيار (حتديد التزامات الأداء،

الت�صنيف والقيا�س:

بناء على منوذج الأعمال والتدفقات النقدية التعاقدية.
ت�صنف املوجودات املالية
ً
وقدمت ن�سخة  2014ت�صنيف ًا جديداً لبع�ض �أدوات الدين حيث ميكن ت�صنيفها

�ضمن “املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر” .وت�صنف

�أول كانون الثاين 2018

واملبلغ الأ�صلي مقابل اعتبارات الوكيل ،والرتخي�ص) ،كما مت منح �أحكام

�أول كانون الثاين 2018

انتقالية للعقود املعدلة والعقود املنجزة

�أول كانون الثاين 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ :)16عقود الإيجار”

املطلوبات املالية ت�صنيفا مماثال ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (� )39إال �أن هنالك

يحدد هذا املعيار كيفية االعرتاف بقود الإيجار وقيا�سها وعر�ضها والإف�صاح عنها
وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية  .ويوفر هذا املعيار منوذج ًا حما�سبي ًا موحداً

�إختالفات باملتطلبات املطبقة على قيا�س خماطر االئتمان املتعلقة باملن�ش�أة.

للم�ست�أجر ،حيث يوجب على امل�ستاجرين االعرتاف بالأ�صول وااللتزامات لكافة
عقود الإيجار با�ستثناء العقود التي مدتها اثنا ع�شـر �شهراً �أو �أقل �أو �أ�صولها ذات

التدين:

قدمت ن�سخة  2014منوذج “اخل�سارة االئتمانية املتوقعة” الحت�ساب خ�سارة تدين
املوجودات املاليـة  ،وعليه �أ�صبح من غري ال�رضوري زيادة املخاطر االئتمانية م�سبق ًا

قيم منخف�ضة.

حتى يتم االعرتاف بخ�سارة التدين.

�أول كانون الثاين 2019

ويوجب هذا املعيار على امل�ؤجر اال�ستمرار بت�صنيف عقود الإيجار �إما عقوداً
ت�شغيلية �أو متويلية  ،ومبوجب هذا املعيار بقيت حما�سبة عقود الإيجار يف

حما�سبة التحوط:
قدمت ن�سخة  2014منوذج ًا جديداً ملحا�سبة التحوط �صمم ليكون �أكرث مالءمة مع

دفاتر امل�ؤجر حلد كبري كما هي دون تغيري عما كانت عليه مبوجب معيار
املحا�سبة الدويل رقم (.)17

كيفية قيام املن�ش�آت ب�إدارة املخاطر عند التعر�ض ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (“ :)10القوائم املالية

�إلغاء االعرتاف:

املوحدة” ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (“ :)28اال�ستثمار يف ال�رشكات

اتبعت متطلبات �إلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية كما وردت يف

احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة ( ”)2011املتعلقة مبعاجلة بيع موجودات

املعيار املحا�سبي الدويل رقم (.)39

من م�ستثمر �أو �أن يقوم بتقدميها ل�رشكته احلليفة �أو م�رشوعه امل�شرتك

تاريخ ال�سـريان م�ؤجل
لأجل غري م�سمى

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء.
�صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15يف �أيار  2015حيث و�ضع نظام ًا �شامالً
وموحداً ت�ستعني به املن�ش�آت يف قيد الإيرادات الناجتة عن العقود املربمة مع

تتوقع �إدارة البنك تطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة يف �إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريانها و�إمكانية تطبيقها .وقد ال يكون
لتبني هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة ،با�ستثناء تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية �أرقام ( )9و( )15و (� ، )16أي ت�أثري جوهري على القوائم
املالية املوحدة للبنك بفرتة التطبيق الأويل.

ب�ش�أن االعرتاف بالإيرادات مبا يف ذلك املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( :)18الإيرادات ،

وتتوقع الإدارة تبني املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )9و( )15يف القوائم املالية املوحدة للبنك للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أول كانون الثاين 2018
وتبني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16يف القوائم املالية املوحدة للبنك لل�سنة التي تبد�أ يف �أول كانون الثاين  .2019وقد يكون لتطبيق املعيارين
الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )9و( )15ت�أثري جوهري على املبالغ املالية والإف�صاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة للبنك فيما يتعلق بالإيرادات من
العقود املربمة مع العمالء واملوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك .كما قد يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16ت�أثري جوهري على املبالغ
املالية والإف�صاحات يف القوائم املالية املوحدة للبنك فيما يتعلق بعقوده الت�أجريية.

العمالء .و�سيحل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15حمل الإر�شادات احلالية

واملعيار املحا�سبي الدويل رقم ( :)11عقود الإن�شاءات وما يتعلق بها من تف�سريات
عند �رسيان العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)15

ويقوم املبد�أ الأ�سا�سي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15على وجوب اعرتاف

املن�شاة ب�إيراداتها لو�صف حتويل الب�ضائع �أواخلدمات املتفق عليها للعمالء مببلغ
يظهر القيمة التي تتوقع املن�ش�أة احل�صول عليها لقاء تلك الب�ضائع �أو اخلدمات ،
بناء على خم�س خطوات:
ويقدم املعيار على وجه الدقة منهج ًا لالعرتاف بالإيرادات
ً

111

�أول كانون الثاين 2018

�إال �أنه لي�س �أمراً عملياً تقدمي تقدير معقول لتداعيات تطبيق هذه املعايري حلني قيام ال�شركة (البنك) مبراجعة بهذا اخل�صو�ص.
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äÉÑ∏£àŸ á«aÉ°VE’G äÉfÉ«ÑdG
á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄ«g
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البيانات الإ�ضافية ملتطلبات هيئة الأوراق املالية 2016

 405.4مليون دينار كما يف .2016/12/31

�أ .كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

 .2ال�شركات التابعة للبنك

ج .حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل:

�أ .بنك الأردن � -سورية /اجلمهورية العربية ال�سورية

ب .تقرير جمل�س الإدارة

ا�سم ال�شـركة

نوع ال�شـركة

� .1أ� -أن�شطة البنك الرئي�سة:

تاريخ الت�أ�سي�س

تقدمي منتجات وخدمات م�صرفية وائتمانية �شاملة ،قبول الودائع بكافة �أنواعها ،الطلب والتوفري ولأجل� ،إ�صدار �شهادات الإيداع والقيام بعمليات التمويل للأفراد وال�شركات،
�إ�ضاف ًة �إىل التمويل التجاري وفتح االعتمادات امل�ستندية ال�صادرة والواردة� ،إ�صدار خطابات ال�ضمان املحلية واخلارجية لكافة العمالء يف القطاعات االقت�صادية املختلفة ،وتقدمي
خدمة الت�أجري التمويلي وخدمة احلافظ الأمني.

ب� .أماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:

بلغ عدد الفروع واملكاتب املنت�شرة يف الأردن وفل�سطني  71فرعاً و 10مكاتب لل�صرافة يف الأردن و 14فرعاً ومكتباً واحداً يف فل�سطني ،وقد وردت عناوين الفروع واملكاتب ب�شكل
مف�صل يف نهاية التقرير �ضمن (�شبكة فروع بنك الأردن).
ّ
كما بلغ عدد موظفي البنك  1,920موظفاً .وفيما يلي تفا�صيل �أعداد املوظفني يف الفروع واملكاتب:
الفرع

عدد
املوظفني

الفرع

الإدارة العامة

926

فرع ال�سوق التجاري

الإدارة الإقليمية

175

فرع ال�شمي�ساين

فرع �أبو علندا

10

فرع �أبو ن�صري

7

فرع �إربد

فرع ال�شونة ال�شمالية
فرع ال�صويفية

عدد
املوظفني

8
20
8
12

15

فرع الطرة

5

فرع الأزرق ال�شمايل

5

فرع العقبة

12

الفرع
فرع درة خلدا

عدد
املوظفني

الفرع

13

فرع م�أدبا

فرع دير �أبي �سعيد

7

فرع ماركا

13

فرع ر�أ�س العني

8

فرع مرج احلمام

7

فرع �سحاب

6

فرع معان

8

فرع وادي ال�سري

8

عمان
فرع ّ

7

فرع �سيتي مول

14

فرع �ش .الثالثني� -إربد

10

فرع العبديل مول

14

فرع البيادر

9

فرع الفحي�ص

8

فرع �شارع احلرية/
املقابلني

8

فرع اخلليل

18

فرع اجلاردنز

19

فرع القوي�سمة

11

فرع �شارع احل�صن

10

فرع الإر�سال

6

فرع اجلامعة الأردنية

7

فرع الكرك

7

فرع �ش .املدينة
املنورة

8

فرع الرام /رام الـله

7

فرع اجلبل ال�شمايل

8

فرع املحطة

8

فرع �ش .املدينة
املنورة /تالع العلي

9

فرع العيزرية /القد�س

7

فرع املدينة الريا�ضية

8

فرع �ش .الريموك /الن�رص

7

فرع الن�رص

11

فرع اجليزة

7

فرع املطار

4

فرع �ش� .إيدون

7

فرع بيت حلم

11

فرع اخلالدي

6

فرع املفرق

10

فرع جنني

21

فرع اجلبيهة

10

فرع �ش .حكما� /إربد

فرع املنطقة احلرة/
الزرقاء

8

فرع �ش .في�صل /الزرقاء

فرع الدوار الثالث

7

فرع املنطقة
ال�صناعية /البيادر

8

فرع �ش .مكة

فرع الدوار الأول

10

11
9

فرع املنطقة
ال�صناعية /رام الـله

14

فرع رام الـله

فرع الرابية

8

فرع النزهة

7

فرع �صويلح

9

فرع رفيديا

5

فرع الر�صيفة

8

فرع الها�شمي ال�شمايل

6

فرع �ضاحية اليا�سمني

9

فرع طولكرم

8

فرع الرمثا

8

فرع تاج مول

14

فرع طارق

9

فرع غزة

فرع الرونق

9

فرع جبل احل�سني

13

فرع عبدون

12

فرع الزرقاء

9

فرع جبل اللويبدة

7

فرع عجلون

9

فرع الزرقاء اجلديدة

7

فرع جر�ش

10

فرع الوحدات

9

فرع ال�سلط

9

فرع خلدا

10

فرع كفرجنة

5
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فرع قباطية

فرع نابل�س

2008/5/28

الن�شاط الرئي�سي لل�شـركة
ن�سبة ملكية بنك الأردن يف بنك الأردن � -سورية

%49

ر�أ�سمال ال�شـركة

عنوان ال�شـركة

 3,000,000,000لرية �سورية

دم�شق � -ش .بغداد � -ساحة ال�سبع بحرات
�ص.ب 8058 .دم�شق� -سورية
هاتف00963-11-22900000 :
00963-11-22900229
فاك�س00963-11-2315368 :

عدد املوظفني

 218موظف ًا

عناوين فروع البنك وعدد موظفي كل فرع

فرع �ش .بغداد
دم�شق � -ساحة ال�سبع بحرات
فاك�س00963-11-2317730 :
هاتف00963-11-22900100 :
عدد موظفي الفرع10 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع �أبو رمانة
دم�شق� -أبو رمانة � -ساحة اجلامعة العربية
فاك�س00963-11-3354506 :
هاتف00963-11-3354500 :
عدد موظفي الفرع13 :
�ص.ب 8058 .دم�شق� -سورية
فرع العبا�سيني
دم�شق � -ساحة العبا�سيني  -بجانب �صيدلية فادي عبدالنور
فاك�س00963-11-4438267 :
هاتف00963-11-4438261 :
عدد موظفي الفرع8 :
�ص.ب 8058 .دم�شق� -سورية
فرع جرمانا
ريف دم�شق  -جرمانا � -ساحة ال�سيد الرئي�س
هاتف00963-11-5659377 :
عدد موظفي الفرع5 :
�ص .ب 8058 .دم�شق� -سورية
فرع حر�ستا (مغلق موقت ًا)
ريف دم�شق  -حر�ستا  -مقابل مبنى مديرية اخلدمات اجلديدة
فاك�س00963-11-5376717:
هاتف00963-11-5376711 :
عدد موظفي الفرع :ال يوجد
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع �صحنايا (مغلق موقت ًا)
ريف دم�شق � -أوت�سرتاد درعا  -مقابل كازية املدينة املنورة
فاك�س00963-11-8140614:
هاتف00963-11-63900333 :
عدد موظفي الفرع :ال يوجد
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع �ش .الفي�صل /حلب
حلب  -املنطقة العقارية الثانية � -ش .امللك في�صل
فاك�س00963-21-2228081:
هاتف00963-21-2228071 :
عدد موظفي الفرع7 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع البارون /حلب
حلب � -ش .البارون
فاك�س00963-21-2125985 :
هاتف00963-21-2126996 :
عدد موظفي الفرع4 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع العزيزية /حلب
حلب  -منطقة العزيزية � -ش� .سينما الزهراء
فاك�س00963-21-2125672 :
هاتف00963-21-2122667 :
عدد موظفي الفرع4 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع احلمدانية  /حلب (مغلق موقت ًا)
حلب  -احلمدانية  -فندق املارتيني
فاك�س00963-21-5120156 :
هاتف00963-21-5120153 :
عدد موظفي الفرع  :ال يوجد
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع الالذقية
الالذقية � -ش .الكورني�ش الغربي
فاك�س00963-41-456768 :
هاتف00963-41-457623 :
عدد موظفي الفرع12 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع حم�ص
حم�ص -دوار � - 94ش� .أبو متام
فاك�س00963-31-2222305 :
هاتف00963-31-2220603 :
عدد موظفي الفرع6 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع طرطو�س
طرطو�س � -ش .الثورة
فاك�س00963-43-313793 :
هاتف00963-43-313733 :
عدد موظفي الفرع8 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية
فرع ال�سويداء
ال�سويداء  -طريق قنوات
فاك�س00963-16-324288 :
هاتف00963-16-324188 :
عدد موظفي الفرع9 :
�ص.ب 8058 .دم�شق � -سورية

5
24

م�ساهمة ُمغفلة

القيام بكافة العمليات امل�رصفية

عدد
املوظفني

10

بنك الأردن � -سورية

16
7

24
امل�شاريع اململوكة من قبل البنك ور�ؤو�س �أموالها

ال يوجد
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2011/10/24

تاريخ الت�أ�سي�س
الت�أجري التمويلي

الن�شاط الرئي�سي لل�شركة
 دينار20,000,000

ر�أ�سمال ال�شركة
%100

ن�سبة ملكية البنك
164 : بناية رقم، جممع احل�سيني-  مكة. �ش-ع ّمان
 الأردن11181  ع ّمان2140 �ص ب
+962 6 5542698 :فاك�س
+962 6 5542697 :هاتف

عنوان ال�شركة
 موظف2

عدد املوظفني
ال يوجد لل�شركة فروع

عناوين فروع ال�شركة
ال يوجد

امل�شاريع اململوكة من قبل ال�شركة ور�ؤو�س �أموالها

 �شركة الأردن للت�أجري التمويلي/الهيكل التنظيمي

ΩÉY ôjóe
»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d ¿OQC’G ácô`°T

»∏NGO ≥bóe

äÉ°ù°SDƒŸG IôFGO
á«aöüŸGh á«dÉŸG

نوع ال�شركة

äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCG IôFGO

م�ساهمة خا�صة

äÉ°SGQódGh »°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’G IôFGO

ا�سم ال�شركة

ÊƒfÉb QÉ°ûà°ùe

117
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�شركة الأردن للت�أجري التمويلي

á«dÉŸG IôFGódG

ácô`°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

ácô`°ûdG IQGOEG ¢ù∏›

ájõcôŸG á«∏ëŸG äÉ«∏ª©dG IôFGO

 اململكة الأردنية الها�شمية/  �شركة الأردن للت�أجري التمويلي امل�ساهمة اخلا�صة املحدودة.ب

� .3أ� -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

ج� .شركة تفوَّق لال�ستثمارات املالية امل�ساهمة اخلا�صة املحدودة  /اململكة الأردنية الها�شمية
ا�سم ال�شركة

�شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية

نوع ال�شركة

م�ساهمة خا�صة

		
تاريخ امليالد1969/11/14 :
تاريخ الع�ضوية2001/6/14 :

تاريخ الت�أ�سي�س

2006/3/23

الن�شاط الرئي�سي لل�شركة

و�ساطة مالية (بيع و�شراء الأ�سهم)

ر�أ�سمال ال�شركة

 3,500,000دينار

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري يف �إدارة الأعمال واملحا�سبة املهنية �سنة  1995من كلية كاني�شو�س ،بافالو ،الواليات املتحدةالأمريكية.
 -بكالوريو�س يف االقت�صاد �سنة  1990من جامعة جنوب كاليفورنيا /الواليات املتحدة الأمريكية.

ن�سبة ملكية البنك

%100

عنوان ال�شركة

ع ّمان� -شارع مكة  -جممع احل�سيني ،بناية رقم164 :
�ص ب  - 942453ع ّمان  - 11194الأردن
هواتف ال�شركة+962 6 5519309 :
+962 6 5516809
فاك�س+962 6 5519567 :

عدد املوظفني

 8موظفني

عناوين فروع ال�شركة

ال يوجد لل�شركة فروع

امل�شاريع اململوكة من قبل ال�شركة ور�ؤو�س �أموالها

ال يوجد

ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري
رئي�س جمل�س الإدارة  /املدير العام

›∏IQGOE’G ¢ù

تاريخ امليالد1935/2/5 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل

÷≥«bóàdG áæ

»∏NGódG ≥bóŸG

∫ÉãàeG §HÉ°V

الدكتور عبدالرحمن �سميح
عبدالرحمن طوقـان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
…ò«ØæàdG ôjóŸG

á«dÉŸG áHÉbôdG IôFGO

119

تاريخ الع�ضوية1997/5/31:

ال�شهادات العلمية:
 دكتوراه يف االقت�صاد �سنة  1967من جامعة فاندر بلت /الواليات املتحدة الأمريكية. ماج�ستري يف االقت�صاد �سنة  1959من جامعة فاندر بلت /الواليات املتحدة الأمريكية. -بكالوريو�س يف االقت�صاد �سنة  1958من اجلامعة الأمريكية /لبنان.

¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

QÉªãà°S’G IôFGO

اخلربات العملية: رئي�ساً ملجل�س الإدارة /املدير العام لبنك الأردن منذ .2007/8/2 مديراً عاماً لبنك الأردن منذ .2003/8/10 نائباً للمدير العام يف بنك الأردن من كانون الأول .2003/8/8 - 1996 م�ساعداً تنفيذياً للمديـر العـام فـي بنك الأردن من كانون الثاين  - 1995كانون الأول .1996 ح�ضر العديد من الدورات امل�صرفية والقيادية املتقدمة يذكر منها:••الربنامج التدريبي ال�شامل على العمليات امل�صرفية لدى فـروع بنك الأردن من �شـباط - 1991كانون
الثاين .1993
••دورة تدريبية متخ�ص�صة يف االئتمان لدى املكتب الرئي�سي لبنك مانيوفاكت�شررز هانوفر يف الواليات
املتحدة الأمريكية من �أيلول � - 1990شباط .1991
الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 رئي�س جمل�س �إدارة بنك الأردن � -سورية. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية. ع�ضو جمل�س �إدارة �صندوق اال�ستثمار جلامعة الريموك. ع�ضو جمل�س الأمناء يف مركز امللك عبداهلل الثاين للتميز. ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف الأردن لغاية .2016/12/29 -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط للت�أمني.

الهيكل التنظيمي� /شركة تفوَّق لال�ستثمارات املالية

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

تاريخ التعيني1995/1/21 :
طبيعة الع�ضوية :تنفيذي/غري م�ستقل

áWÉ°SƒdG IôFGO

اخلربات العملية:
 رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة ع ّمان من �سنة .2004 - 2000 مدير عام للبنك الأهلي الأردين من �سنة .1997 - 1976 مدير عام لل�شركة الوطنية العقارية /الكويت من �سنة .1976 - 1974 نائب مدير عام البنك الأهلي الأردين من �سنة .1974 - 1971 مدير عام لدائرة اال�سترياد والت�صدير والتموين /احلكومة الأردنية من �سنة .1970 - 1969 رئي�س دائرة التخطيط يف جمل�س الإعمار الأردين من �سنة .1969 - 1961الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة ع ّمان. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�صانع الإ�سمنت الأردنية. ع�ضو جمل�س �إدارة بنك الإمناء ال�صناعي. ع�ضو جمل�س �إدارة يف البنك الأهلي الأردين. ع�ضو جلنة �إدارة بنك الأردن واخلليج �سابقاً (البنك التجاري الأردين حالياً). -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الفنادق وال�سياحة الأردنية.
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تاريخ امليالد1957/1/1 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل

تاريخ امليالد1962/7/6 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /م�ستقل

تاريخ الع�ضوية2009/3/7 :

ال�شهادات العلمية:
 -بكالوريو�س �إدارة �أعمال �سنة  1979من جامعة ميني�سوتا /الواليات املتحدة الأمريكية.

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري هند�سة كمبيوتر �سنة  1985من جامعة جورج وا�شنطن  /الواليات املتحدة الأمريكية. بكالوريو�س ريا�ضيات وعلوم ع�سكرية �سنة  1983من اجلامعة الع�سكرية يف كارولينا اجلنوبية  /الوالياتاملتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية:
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك الإ�سالمي العربي /فل�سطني منذ  1993ولغاية تاريخه. مدير �شركة ال�سياحة للأرا�ضي املقد�سة ،وكالء عامون �أليطاليا /الأردن من �سنة .2004 - 1979الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك الإ�سالمي العربي  /فل�سطني. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة النقليات ال�سياحية الأردنية «جت» من �سنة .1999 - 1981 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الدخان وال�سجائر الدولية. -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الإقبال للطباعة والتغليف.

ال�سيد يحيى زكريا حممد الق�ضمانــي

ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم
عطااهلل املجايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد1955/7/6 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي/غري م�ستقل

تاريخ الع�ضوية2008/10/22 :

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري طب الأ�سرة �سنة  1990من جامعة لندن /اململكة املتحدة. الزمالة الربيطانية �سنة  1987من الكلية امللكية لأطباء الأ�سرة /اململكة املتحدة. بكالوريو�س الطب واجلراحة �سنة  1980من جامعة القاهرة.اخلربات العملية:
 م�ؤ�س�ساً ورئي�ساً للمركز الأردين لطب الأ�سرة منذ ت�شرين الأول .1991 طبيب �أخ�صائي يف القطاع اخلا�ص منذ .1992 حما�ضر �أكادميي يف كل من جامعة ليفربول ،اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا من �سنة 2000 - 1987على فرتات.
 -رئي�س جلمعية اخت�صا�صيي طب الأ�سرة منذ متوز  1993لعدة فرتات حتى .2012

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضو جمل�س الإدارة

الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة املجموعة اال�ست�شارية اال�ستثمارية (امل�ست�شفى اال�ست�شاري) منذ حزيران 2007حتى كانون الثاين .2016
تاريخ امليالد1956/12/13 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /م�ستقل

تاريخ الع�ضوية2008/10/22 :

ال�شهادات العلمية:
 لي�سان�س الآداب  /فل�سفة وعلم نف�س �سنة  1986من جامعة بريوت العربية  /لبنان.� -شهادة الطب واجلراحة �سنة  1987من جامعة الإ�سكندرية /م�صر.

تاريخ الع�ضوية2009/3/7 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية:
 املدير التنفيذي ل�شركة الر�ؤية احلديثة للإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية منذ � /8آذار 2015/ولغاية تاريخه. املدير التنفيذي ملركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير من .2014/5/22 - 2010/7/29 املدير التنفيذي ل�شركة تطوير العقبة من كانون ثاين  - 2010متوز .2010 مدير عام يف �شركة �سرايا العقبة من .2009/12/31 - 2007/2/1 مفو�ض الإيرادات واجلمارك يف �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة من كانون ثاين - 2004�شباط .2007
 مدير منطقة اخلليج /قطر ل�شركة الأو�سط للمقاوالت من �أيلول  - 2002كانون الأول .2003 الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأردن لتطوير امل�شاريع ال�سياحية ( )TALABAYمن ت�شرين الأول - 2000�أيلول .2002
 املدير العام ل�شركة عرب الأردن خلدمات االت�صاالت من �أيار � - 1997أيلول .2000 املدير العام ل�شركة الن�سر لالت�صاالت املتقدمة من �شباط  - 1997ت�شرين الثاين .2003 خربة وا�سعة يف جمال العمل الع�سكري حيث تدرج يف العمل الع�سكري خالل ال�سنوات .1996 - 1985الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة م�ؤته منذ ت�شرين الثاين .2014 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الثقة لال�ستثمارات الأردنية منذ متوز .2014الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 رئي�س جمل�س �إدارة مركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير ( )KADDBمن كانونالأول� - 2010/أيار.2014/
 ع�ضو جمل�س �أمناء متحف الدبابات امللكي. ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مياه العقبة من .2010/8/1 - 2010/1/1 ع�ضو جمل�س �إدارة ميناء وحاويات العقبة من .2010/8/1 - 2010/1/1 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مطارات العقبة من .2010/8/1 - 2010/1/1 ع�ضو جمل�س الأمناء يف جامعة م�ؤتة من ت�شرين الثاين .2010/8/1 - 2009 ع�ضو جمل�س الأمناء يف جامعة العلوم التطبيقية من كانون ثاين  - 2006ت�شرين �أول .2009 ع�ضو جمل�س املفو�ضني يف �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة من كانون ثاين - 2004�شباط .2007
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء من حزيران � - 2006آذار .2007 رئي�س جمل�س �إدارة مدر�سة العقبة الدولية من حزيران � - 2006شباط .2007 ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اليمنية للهواتف العمومية من �أيلول � - 1998أيلول .2000 ع�ضو جمل�س �إدارة وكالة ال�شرق الأو�سط للدفاع والأمن من �آب  - 1997ت�شرين ثاين .2003 نائب رئي�س جمـل�س �إدارة مركـز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليـات اخلـا�صة ( )KASOTCمنكانون �أول � - 2010شباط .2013
 -ع�ضو جمل�س �أمانة ع ّمان الكربى من �آب � - 2010آب .2013

الدكتور ينال مولود عبدالقادر ناغوج
ع�ضو جمل�س الإدارة

121

122

تاريخ امليالد1950/9/17 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل

تاريخ امليالد1960/5/1 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل

تاريخ الع�ضوية2009/3/7 :

ال�شهادات العلمية:
 -بكالوريو�س هند�سة ال�سيارات �سنة  1975من جامعة ت�شيل�سي /بريطانيا

ال�شهادات العلمية:
 -بكالوريو�س هند�سة كهرباء �سنة  1984من  /Portland State Universityالواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية:
 -رئي�س هيئة مديري مركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير من �سنة .2006 - 2004

اخلربات العملية:
 مدير عام املجموعة الهند�سية املتطورة  -الأردن منذ �سنة  2007ولغاية تاريخه. م�ؤ�س�س ورئي�س تنفيذي �شركة كوارتز الإلكرتوميكانيكية  -ر�أ�س اخليمة  /الإمارات العربية املتحدة منذ�سنة  2006ولغاية تاريخه.
 م�ؤ�س�س و�شريك �شركة الهند�سة الكهربائية املتطورة  -قطر منذ �سنة  2001ولغاية تاريخه. رئي�س تنفيذي �شركة كيبلك  -الكويت منذ �سنة  1999ولغاية تاريخه. م�ؤ�س�س ورئي�س تنفيذي املجموعة الإلكرتوميكانيكية القطرية  -قطر منذ �سنة  1998ولغاية تاريخه. نائب مدير عام �شركة ال�صناعات الوطنية  -الأردن من كانون ثاين  - 2004متوز .2004 م�ؤ�س�س ورئي�س تنفيذي �شركة فدان للمقاوالت الكهروميكانيكية  -الأردن من �سنة .1997 - 1994 -نائب مدير عام �شركة فدان للتجارة واملقاوالت  -الكويت من �سنة .1990 - 1984

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 -ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

ال�سيد هيثم �أبو الن�صر �سليم املفتي

ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الإقبال
الأردنية للتجارة العامة

تاريخ الع�ضوية2015/7/30 :

الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �ألفا للتعدين والتكنولوجيا. رئي�س هيئة مديري �شركة تالل اللويبدة للمطاعم ال�سياحية. ع�ضو يف جلنة ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير. ع�ضو يف جمل�س �إدارة متحف ال�سيارات امللكي. نائب رئي�س جمل�س �إدارة معر�ض وم�ؤمتر معدات العمليات اخلا�صة (.)SOFEX ع�ضو يف الهيئة العليا لريا�ضة ال�سيارات. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �سي �إل �إ�س الأردن (.)CLS Jordan رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية الدولية للحماية (.)JoSecure International -رئي�س جمل�س �إدارة (.)Jordan Electronic Logistics Support

ال�سيد هيثم حممد �سميح
عبدالرحمن بركات
ع�ضو جمل�س الإدارة

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو م�ؤ�س�س �شركة الطاقة النظيفة  -الأردن.الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة البنك الإ�سالمي العربي -فل�سطني. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الكابالت املتحدة  -الأردن. �شركة ال�صقر للت�أمني.اخلربة العملية من خالل الأعمال احلرة اخلا�صة:
 خربة يف جمال الهند�سة تزيد عن � 30سن ًة يف الأردن ،اخلليج والواليات املتحدة الأمريكية ،وت�شمل ت�أ�سي�سو�إدارة �شركات يف عدة بلدان يف خمتلف التخ�ص�صات الهند�سية.

تاريخ امليالد1968/12/16 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل

خربات عملية �أخرى:
 -خربة يف �إدارة امل�شاريع وتطوير الأعمال.

تاريخ الع�ضوية2011/6/16 :

ال�شهادات العلمية:
 -بكالوريو�س حقوق �سنة  1992من اجلامعة الأردنية  /الأردن.

ال�سيد عمار حممود عبدالقادر
�أبو نامو�س

ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الفراعنة
الدولية لال�ستثمارات ال�صناعية

اخلربات العملية:
 يزاول مهنة املحاماة من �سنة  1994حتى تاريخه. ع�ضو يف املحكمة الدولية اعتباراً من  2012/1/6حتى تاريخه. ميلك خربة عملية وا�سعة يف املجاالت التالية:•• �إدارة عمليات االندماج ل�شركات ال�سوق للأردن وال�شركات العاملية.
•• �إدارة اال�ستثمارات اخلا�صة والعمليات املتعلقة بالأ�سهم و�إعادة هيكلتها.
•• �إدارة الأ�سهم اخلا�صة وال�شركات ذات ر�ؤو�س الأموال اال�ستثمارية امل�ؤثرة.
•• �إدارة امل�شاريع امل�شرتكة.
•• ع�ضو يف عديد من غرف التحكيم الدولية.
•• �إدارة التعامالت واال�ست�شارات امل�صرفية اخلا�صة على عدة م�ستويات من �ضمنها البنوك
ال�سوي�سرية اخلا�صة فيما يتعلق باال�ستثمار الأجنبي والتعامل اخلا�ص مبو�ضوع .Family Trust
الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأردن ديكابول�س للأمالك .م.ع.م.الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو هيئة مديرين� /شركة راية للطريان. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأردن ديكابول�س لال�ستثمارات اخلا�صة. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�سيطرة لال�ستثمار. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اجلمان لال�ست�شارات. رئي�س هيئة مديرين �شركة �أحياء ع ّمان لت�أهيل وتطوير العقار  -ممثل ل�شركة الأردن ديكابول�س للأمالك. ع�ضو هيئة مديري �شركة منتجع ماعني الأردنية .ذ.م.م. -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�ضمان املميز لال�ستثمارات ال�سياحية.
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تاريخ امليالد1963/9/6 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي  /م�ستقل

تاريخ الع�ضوية2015/7/30 :

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري �إدارة الأعمال �سنة  1989من جامعة  / California State University, Chicoالوالياتاملتحدة الأمريكية.
 بكالوريو�س �إدارة الأعمال �سنة  1987من جامعة  / California State University, Chicoالوالياتاملتحدة الأمريكية.

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع
ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية:
 الرئي�س التجاري ل�شركة �شم�س معان لتوليد الطاقة منذ ت�شرين الأول  2015ولغاية تاريخه. مدير حمفظة من خالل الأعمال اخلا�صة ،منذ �أيار  2004ولغاية تاريخه. املدير العام ل�شركة العقبة ل�صناعة وتكرير الزيوت النباتية ( ،)AMRVمن �أيار � - 2011أيار .2013 ع�ضو جلنة التدقيق يف �شركة اجلنوب ل�صناعة الفالتر م.ع.م ( ،)AJFMمنذ �أيار  - 2008ت�شرين الأول.2010
 مدير املحفظة اال�ستثمارية يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  /دائرة اال�ستثمار ،من �آذار  - 2002ني�سان.2004
 مدير ت�سهيالت ال�شركات يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،من �أيلول � - 2000شباط .2002 �ضابط ائتمان (مراقب) يف البنك العربي /ق�سم الت�سهيالت االئتمانية /ال�شركات والفروع الدولية ،من متوز� - 1994أيار .2000
 �ضابط ائتمان (م�س�ؤول ق�سم) يف البنك العربي  -فرع املحطة  /دائرة الت�سهيالت االئتمانية من حزيران - 1991حزيران .1994
 م�س�ؤول ح�ساب يف �شركة � - Metropolitan Lifeسان فران�سي�سكو /كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية،من حزيران  - 1989حزيران .1990
الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة اجلنوب ل�صناعة الفالتر م.ع.م ( )AJFMمن �أيار  - 2008ت�شرين الأول .2010 ع�ضو هيئة مديرين يف �شركة التجمعات اال�ستثمارية العقارية من �آذار  - 2002ني�سان .2004124

تاريخ امليالد1949/12/5 :
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي  /م�ستقل

تاريخ الع�ضوية2015/7/30 :

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري �إدارة �أعمال (� )MBAسنة  1979من جامعة .USA / Thunderbird University -بكالوريو�س حما�سبة �سنة  1973من اجلامعة الأردنية.

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان
ع�ضو جمل�س الإدارة

الدكتور نا�صر م�صطفى “حممد
�سعيد” خري�شي

م�ساعد املدير العام /
�إدارة قطاع العمليات

تاريخ التعيني2014/4/9 :

تاريخ امليالد1962/4/25 :

ال�شهادات العلمية:
 دكتوراه يف هند�سة الكهرباء تخ�ص�ص نظرية التحكم �سنة  1990من جامعة �ستانفورد /الوالياتاملتحدة الأمريكية.
 ماج�ستري �أنظمة هند�سة اقت�صاد �سنة  1985من جامعة �ستانفورد  /الواليات املتحدة الأمريكية. -بكالوريو�س هند�سة كهرباء �سنة  1984من جامعة الكويت  /الكويت.

اخلربات العملية:
 نائباً للمدير العام يف بنك الأردن من  2007/1/1ولغاية .2012/6/30 م�ساعداً للمدير العام� /إدارة الت�سهيالت يف بنك الأردن من ت�شرين الثاين  – 1994كانون الثاين .2007 م�ساعداً للمدير العام� /إدارة االئتمان يف بنك القاهرة ع ّمان من كانون الثاين  - 1990ت�شرين الثاين .1994 مدير دائرة االئتمان يف بنك الأردن من �آب  - 1985كانون الأول .1990 م�ساعداً ملدير دائرة اال�ستثمار والفروع يف البنك الأردين الكويتي من متوز � - 1979آب .1985 حمل ًال مالياً يف بنك الكويت املركزي من �أيار � - 1976أيار .1978
ً
ً
 -حملال ماليا يف البنك املركزي الأردين من �آب � - 1973أيار .1976

اخلربات العملية:
 م�ساعد املدير العام� /إدارة قطاع العمليات يف بنك الأردن منذ  2014/12/15ولغاية تاريخه. املدير التنفيذي  /دائرة الأ�سواق العاملية يف بنك الأردن من .2014/12/14 - 2014/4/9 مدير عام  Monere LLCبوالية كاليفورنيا من �سنة .2014 - 2011 م�ساعد مدير عام  /عمليات و�أنظمة معلومات يف بنك االحتاد من �سنة .2011 - 2009 م�ساعد مدير عام� /أنظمة معلومات يف البنك الأردين الكويتي من �سنة .2009 - 2004 �شغل عدة منا�صب تنفيذية ب�شركات �أبحاث وا�ست�شارات �أنظمة معلومات بالواليات املتحدة الأمريكية من �سنة.2004 - 1988

الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة � -شركة الباطون اجلاهز والتوريدات الإن�شائية  -ممث ًال لبنك الأردن.
 ع�ضو جمل�س �إدارة � -شركة باطون ل�صناعة الطوب والبالط املتداخل  -ممث ًال لبنك الأردن.

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الإقبال لال�ستثمار .م.ع.م. -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية.

ال�سيد �أ�سامة �سميح �أمني �سكري

امل�ست�شار القانوين للبنك

تاريخ امليالد1955/4/27 :

تاريخ التعيني كم�ست�شار قانوين2015/4/28 :

ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س حقوق �سنة  1977من جامعة بريوت العربية.اخلربات العملية:
 م�ست�شار قانوين لبنك الأردن منذ  2015/4/28ولغاية تاريخه. م�ست�شار قانوين ومدير للدائرة القانونية لبنك الأردن من .2015/4/27 - 1994/4/10 -خربة قانونية طويلة يف جمال اال�ست�شارات واملرافعات القانونية منذ �سنة .1981

ب� .أ�سماء ورتب �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة بنك الأردن � -سورية. -ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة الدول ّية لل�صناعات الدوائية والكيماوية وامل�ستلزمات الطب ّية.

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد
م�ساعد املدير العام� /إدارة قطاع
االمتثال واملخاطر
�أمني �سر جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد1962/7/27 :

تاريخ التعيني2015/7/27:

ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س علوم حا�سوب �سنة  1985من اجلامعة الأردنية.اخلربات العملية:
 م�ساعد املدير العام � /إدارة قطاع االمتثال واملخاطر يف بنك الأردن منذ  2015/7/27ولغاية تاريخه. م�ساعد املدير العام � /إدارة قطاع االمتثال واملخاطر يف بنك الأردن من - 2014/12/15.2015/5/28
 املدير التنفيذي  /دائرة االمتثال واملخاطر يف بنك الأردن منذ .2014/12/14 - 2009/1/1 مدير دائرة االمتثال وخماطر العمليات يف بنك الأردن منذ .2008/12/31 - 1994/12/1 خربة طويلة يف جمال التدقيق والعمليات. ح�ضر دورات عديدة حملية وخارجية يف �إدارة املخاطر ومتطلبات بازل  IIواالمتثال. حا�صل على �شهادات مهنية .CCO, CORE. :الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الأردن للت�أجري التمويلي. نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية اعتباراً من .2016/12/21 ع�ضو جمل�س �إدارة بنك الأردن � -سورية اعتباراً من .2016/12/21 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الإقبال لال�ستثمار م.ع.م. -ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف الأردن اعتباراً من .2016/12/29
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الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الأردن للت�أجري التمويلي. ع�ضو جمل�س الت�أمينات يف ال�ضمان االجتماعي. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية. ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املوحدة لتنظيم النقل الربي. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�صناعات الوطنية. ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة التكاملية لال�ستثمارات. -ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�شاخمة لال�ستثمارات العقارية.

ال�سيدة رباب جميل �سعيد عبادي

املدير التنفيذي  /دائرة املوارد الب�شرية

تاريخ امليالد1963/12/10 :

تاريخ التعيني2015/9/7 :

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري يف �إدارة الأعمال �سنة  2003من جامعة  / Coventryبريطانيا. بكالوريو�س يف الهند�سة الكيماوية �سنة  1987من جامعة بغداد  /العراق.اخلربات العملية:
 املدير التنفيذي  /دائرة املوارد الب�شرية يف بنك الأردن منذ  2015/9/7ولغاية تاريخه. املدير التنفيذي  /دائرة املوارد الب�شرية يف بنك الأردن من .2015/7/7 - 2009/9/1 قائمة ب�أعمال مدير دائرة الرقابة املالية يف بنك الأردن من  2014/8/25ولغاية .2015/1/31 رئي�سة املوارد الب�شرية يف منطقة البحرين وم�صر يف بنك �ستاندرد ت�شارترد يف الفرتة من .2009/8 – 2006/9 رئي�سة املوارد الب�شرية ملنطقة الأردن ولبنان يف بنك �ستاندرد ت�شارترد يف الفرتة من .2006/8 – 2004/9 عملت لدى �شركة  Great Plainsيف ال�شرق الأو�سط يف عدة وظائف من �ضمنها مديرة منتج املوارد الب�شريةمن .2002/8 - 2000/10
 عملت م�س�ؤولة يف املوارد الب�شرية يف اجلامعة الأمريكية  -ال�شارقة يف الفرتة من .2000/10 - 1999/7 عملت �ضابط ائتمان يف بنك االحتاد يف الفرتة من 1999/5 - 1996/9 عملت �ضابط ائتمان لدى بنك الإمناء ال�صناعي يف الفرتة من 1996/8 - 1991/4 عملت مهند�سة موقع يف �شركة ال�صناعات البرتوكيماوية الو�سيطة يف الفرتة من .1990/11 - 1988/11126

ال�سيد تركي يو�سف �إبراهيم اجلبور

املدير التنفيذي  /دائرة التدقيق الداخلي

تاريخ امليالد1952/10/9 :

تاريخ التعيني1994/11/1 :

ال�شهادات العلمية:
بكالوريو�س حما�سبة �سنة  1976من اجلامعة الأردنية.

ال�سيد نادر حممد خليل �سرحان
املدير التنفيذي � /إدارة االئتمان

اخلربات العملية:
 خربة عملية وا�سعة يف جمال التدقيق والعمل امل�صريف:••املدير التنفيذي  /دائرة التدقيق الداخلي يف بنك الأردن من  - 2009/1/11ولغاية تاريخه.
••مدير دائرة التدقيق الداخلي يف بنك الأردن من .2009/1/10 - 2007/12/24
••مدير فرع ع ّمان يف بنك الأردن من .2007/12/23 - 2006/4/25
••مدير يف دائرة التدقيق الداخلي يف بنك الأردن من .2006/4/25 - 1994/11/1
••مفت�ش رئي�سي يف بنك القاهرة ع ّمان من .1994/10/30 - 1987/1/1
••خربة متنوعة يف جمال حما�سبة ال�شركات وتدقيق احل�سابات من �أبرزها مكتب �شاعر للتدقيق.
••حما�ضر يف عدد من الدورات املتنوعة يف جمال العمليات امل�صرفية والتدقيق يف بنك الأردن.
••ح�ضر العديد من الدورات والندوات الإدارية وامل�صرفية املتقدمة.

ال�سيد �ضمام حممد عبدالقادر خري�سات
املدير التنفيذي� /إدارة العمليات املركزية

تاريخ امليالد1972/12/20 :

اخلربات العملية:
 املدير التنفيذي � /إدارة االئتمان يف بنك الأردن منذ  2014/12/15ولغاية تاريخه. مدير دائرة االئتمان (�شركات ،جتارية ،فروع خارجية) يف بنك الأردن من ني�سان .2014/12/14 - 2013 مدير دائرة االئتمان (ال�شركات والفروع اخلارجية) يف بنك الأردن من ت�شرين الثاين  - 2007ني�سان .2013 مدير مراجعة االئتمان (االقرا�ض املتخ�ص�ص) يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل من حزيران - 2005ت�شرين الأول .2007
 رئي�س الفريق  /دائرة االئتمان التجاري يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل من ت�شرين الأول - 2004حزيران 2005
 مدير االئتمان التجاري /دائرة االئتمان التجاري يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل من �أيلول - 2003ت�شرين الأول .2004
 مدير ح�سابات ال�شركات يف البنك التجاري الأردين من ت�شرين الأول � - 2002أيلول .2003 مدير عالقة االئتمان التجاري /دائرة االئتمان التجاري يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل من �سنة - 1992ت�شرين الأول .2002

ال�سيد مو�سى يو�سف �سليمان مو�سى

اخلربات العملية:
 املدير التنفيذي� /إدارة العمليات املركزية يف بنك الأردن منذ  2015/7/1ولغاية تاريخه. املدير التنفيذي� /إدارة العمليات املركزية يف بنك الأردن من .2015/5/3 - 2015/3/1 مدير دائرة العمليات املركزية يف بنك الأردن من .2015/2/28 - 2005/11/28 مدير دائرة هند�سة العمليات يف بنك الأردن من .2005/11/27 - 2005/6/14 مدير دائرة العمليات امل�صرفية يف بنك الأردن من .2005/6/13 - 2005/6/1 م�س�ؤول وحدة فح�ص و�ضبط الربامج يف بنك الأردن من .2005/5/31 - 2004/8/29 م�س�ؤول ثاين يف فرع ماركا يف بنك الأردن من .2004/8/28 - 2003/11/13 مراقب يف �إدارة الفروع يف بنك الأردن من .2003/11/12 - 2002/10/8 مفت�ش يف دائرة التفتي�ش يف بنك الأردن من .2002/10/8 - 1998/3/1 -مفت�ش يف دائرة التفتي�ش والتدقيق الداخلي يف بنك القاهرة ع ّمان من �سنة .1998 - 1994

مدير دائرة اخلزينة واال�ستثمار

املدير الإقليمي /
�إدارة فروع فل�سطني

تاريخ التعيني1992/1/28 :

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري حما�سبة �سنة  1993من اجلامعة الأردنية  /الأردن. بكالوريو�س حما�سبة �سنة  1989من جامعة بري زيت  /فل�سطني.اخلربات العملية:
 املدير الإقليمي� /إدارة فروع فل�سطني يف بنك الأردن من  2015/1/1ولغاية تاريخه. املدير الإقليمي بالوكالة � /إدارة فروع فل�سطني يف بنك الأردن من - 2014/3/13.2014/12/31
 م�ساعد مدير �إقليمي � /إدارة فروع فل�سطني يف بنك الأردن من .2014/3/12 - 2012/7/3 مدير ت�سهيالت فروع فل�سطني يف بنك الأردن من تاريخ .2012/7/3 - 2010/8/12 مدير فرع رام اهلل يف بنك الأردن من .2010/8/12 - 2001/9/1 م�ساعد مدير فرع رام اهلل يف بنك الأردن من .2001/9/1 - 1999/5/1 مراقب الدائرة الأجنبية يف بنك الأردن من .1999/5/1 - 1996/10/26 -موظف اعتمادات وكفاالت يف بنك الأردن من .1996/10/26 - 1992/1/28
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تاريخ امليالد1980/2/13 :

تاريخ التعيني2016/3/31 :

ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س حما�سبة �سنة  2002من جامعة الزيتونة الأردنية  /الأردن.اخلربات العملية:
 مدير دائرة اخلزينة واال�ستثمار يف بنك الأردن منذ  - 2016/3/31ولغاية تاريخه. مدير دائرة اخلزينة واال�ستثمار يف بنك الأردن منذ .2016/1/30 - 2014/3/1 كبري متداويل دائرة اخلزينة واال�ستثمار يف بنك الأردن من �سنة .2014 - 2007 -متداول يف دائرة اخلزينة واال�ستثمار يف بنك القاهرة ع ّمان من �سنة .2007 - 2002

الفا�ضلة النا فايز يحيى الربي�شي
ال�سيد حامت نافع �إبراهيم فقهاء

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري حما�سبة �سنة  2002من االكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية  /الأردن -بكالوريو�س حما�سبة �سنة  1990من جامعة املن�صورة  /جمهورية م�صر العربية

تاريخ التعيني2015/7/1 :

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري حما�سبة �سنة  1996من اجلامعة الأردنية  /الأردن. -بكالوريو�س حما�سبة �سنة  1994من اجلامعة الأردنية  /الأردن.

تاريخ امليالد1965/5/4 :

تاريخ امليالد1967/10/7 :

تاريخ التعيني2007/10/28 :

مدير دائرة االمتثال

تاريخ امليالد1980/7/30 :

تاريخ التعيني2015/11/29 :

ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س �إدارة �أعمال �سنة  2002من اجلامعة الأردنية  /الأردن.اخلربات العملية:
 مدير دائرة االمتثال يف بنك الأردن منذ  2015/11/29ولغاية تاريخه. مدير دائرة االمتثال يف بنك الأردن من .2015/9/22 - 2014/6/1 م�س�ؤول وحدة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف بنك الأردن من �سنة - 2011.2014/5/31
 �ضابط مكافحة غ�سل �أموال ومتويل �إرهاب يف بنك القاهرة ع ّمان من .2011 - 2009 موظف خدمة عمالء يف بنك القاهرة ع ّمان من �سنة .2009 - 2002 حا�صلة على �شهادة مهنية )Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMSمكافحة غ�سل الأموال.
 حا�صلة على �شهادة مهنية ) ،Certified Anti-Corruption Manager (CACMمكافحةالف�ساد الإداري.
 -ع�ضو يف جمعية االمتثال الدول ّية (.International Compliance Association (ICA
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2015

الأ�سهم 2015

36,286,204

الأ�سهم 2016

اال�سم

اجلن�سية

عدد

ً
أ�سهما بن�سبة � %1أو �أكرث ل�سنة  2016واملقارنة مع ال�سنة ال�سابقة  2015هي كما يلي:
 .4م�ساهمات كبار امل�ساهمني الذين ميلكون �

2016

ال�سيد توفيق �شاكر خ�رض فاخوري

الن�سبة

46,490,820

�شـركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة

الأردنية

%23.245

25,735,753

�رشكة الفراعنة الدولية لال�ستثمارات ال�صناعية

الأردنية

%12.867

19,765,863

�رشكة العراقة لال�ستثمارات املتعددة

الأردنية

%9.882

12,236,424

امل�رصف الليبي اخلارجي

الأردنية

%6.118

9,090,909

ال�سيد غرم الـله بن رداد بن �سعيد الزهراين

الليبية

%4.545

8,033,561

ال�سيد رفيق بن حممد بن ر�شيد عبدالقادر

ال�سعودية

%4.016

6,379,290

الفا�ضلة عواطف حممد ذيب امل�رصي

ال�سعودية

%3.189

5,603,766

ال�سيد ح�سني جالل ح�سني الكردي

الأردنية

%2.801

3,914,653

الفا�ضلة مها ن�رصي خليل نا�رص

الأردنية

%1.957

3,000,000
الأردنية

%1.500

2,490,648
الأردنية

%1.245

عدد

الن�سبة

امل�ستفيد
النهائي من

الأ�سهم 2016

%23.395

19,958,077

2016

حالة
الأ�سهم*

نف�سه

%12.867

15,328,427

مرهون
()15,596,767

توفيق �شاكر فاخوري
نعمت توفيق فاخوري

%9.882

9,489,347

-

ليث بن غيث بن ر�شاد فرعون
دميا بنت غيث بن ر�شاد فرعون
وائل بن غيث بن ر�شاد فرعون
النا بنت غيث بن ر�شاد فرعون

%6.118

7,050,000

مرهون
()6,095,860

وليد توفيق �شاكر فاخوري
�سامر توفيق �شاكر فاخوري

%4.545

6,230,027

-

-

%4.016

4,947,140

-

نف�سه

%3.189

4,345,721

-

نف�سه

%2.801

3,035,814

-

نف�سها

%1.957

1,997,532

-

نف�سه

%1.287

1,898,325

-

نف�سها

%1.223

-

�سامر توفيق �شاكر فاخوري
وليد توفيق �شاكر فاخوري

-

-

�شـركة اليمامة لال�ستثمارات العامة

الع�ضوية ال�سابقة يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة النقليات ال�سياحية الأردنية (جت). نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية لغاية .2016/12/21 -ع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك الأردن � -سورية لغاية .2016/12/21

ال�سيد �صديق عمر ها�شم �أبو �سيدو

اخلربات العملية:
 م�ساعد املدير العام التنفيذي  /رئي�س قطاع الأعمال يف بنك الأردن منذ  2015/10/1ولغاية .2016/12/15 م�ساعد املدير العام التنفيذي /رئي�س قطاع الأعمال يف بنك الأردن من .2015/7/26 - 2014/12/7 م�ساعد املدير العام التنفيذي� /إدارة قطاع العمليات يف بنك الأردن من .2014/12/6 - 2013/3/1 م�ساعد للمدير العام� /إدارة قطاع العمليات يف بنك الأردن منذ .2013/2/28 - 2005/5/3 عمل يف بنك  HSBCيف عدة منا�صب �إدارية وتنفيذية من .2005 - 1983 -ع�ضو يف معهد الإدارة الربيطاين .Chartered Management Institute of London

الأردنية

م�ساعد املدير العام التنفيذي/
رئي�س قطاع الأعمال
لغاية 2016/12/15

ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري �إدارة امل�ؤ�س�سات �سنة  2006من جامعة .Durham University / UK بكالوريو�س علوم مالية وم�صرفية �سنة  2004من جامعة ع ّمان الأهلية  /الأردن. -دبلوم علوم مالية وم�صرفية �سنة  1987من معهد الدرا�سات امل�صرفية  /الأردن.

2,065,738

ال�سيد نقوال يو�سف نقوال بهو

تاريخ امليالد1965/7/17 :

تاريخ التعيني 2015/10/1:

%1.032

الع�ضوية احلالية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأردن للت�أجري التمويلي. -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تف ّوق لال�ستثمارات املالية.

-

خربات عملية �أخرى:
م�ست�شار مايل � -شركة بن الدن القاب�ضة  -جدة  /ال�سعودية من .2015 - 2014

نف�سه

اخلربات العملية:
 مدير دائرة الرقابة املالية يف بنك الأردن منذ  2016/3/1ولغاية تاريخه. مدير دائرة الرقابة املالية بالوكالة يف بنك الأردن منذ  2015/2/1ولغاية .2016/2/29 مدير تدقيق /ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من حزيران .2014 - 2012 م�ساعد مدير /ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من كانون الأول - 2011�أيار .2012
 م�شرف /ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من كانون الأول  - 2010ت�شرينالثاين .2011
 مدقق رئي�سي  / 2ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من حزيران - 2010ت�شرين الثاين .2010
 مدقق رئي�سي  / 1ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من حزيران - 2009�أيار .2010
 مدقق رئي�سي بالوكالة  /ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من حزيران 2008 �أيار .2009 مدقق  /ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من حزيران � - 2007أيار .2008 م�ساعد مدقق  /ق�سم التدقيق اخلارجي يف �شركة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -الأردن من كانون الأول - 2005�أيار .2007

-

مدير دائرة الرقابة املالية

ال�شهادات العلمية:
 -بكالوريو�س حما�سبة �سنة  2005من جامعة العلوم التطبيقية  /الأردن.

* حالة الأ�سهم ( 2016مرهونة كلياً �أو جزئياً)

ال�سيد هاين ح�سن حممود من�سي

تاريخ امليالد1981/6/30 :

تاريخ التعيني2015/2/1 :
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جماالت الدورات التدريبية تفا�صيلها كما يلي:
 .5الو�ضع التناف�سي للبنك �ضمن قطاع ن�شاطه واحل�صة ال�سوقية:
ً
ً
خارجيا:
حمليا �أو
 - .6درجة االعتماد على مورّدين حُمددين �أو عمالء رئي�سيني
الرقم

ا�سم املو ّرد

ن�سبة التعامل من �إجمايل امل�شرتيات

1

�شركة الطيف الدويل للطاقة املتجددة

%11.56

 -ال يوجد اعتماد على عمالء رئي�سيني حملياً �أو خارجياً ي�ش ّكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل املبيعات.

 - .7ال توجد �أية حماية حكومية �أو امتيازات يتمتع بها البنك �أو �أي من منتجاته �أو خدماته مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها.
 -ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صل البنك عليها.

 يلتزم البنك بكافة القوانني والأنظمة والتعليمات واملعايري الدولية التي لها عالقة ب�أعماله. -ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على البنك.

�شهادة مهنية

5

9

مالية وتدقيق وا�ستثمارية

10

14

�أخرى

16

125

1744

2627

ورد �ضمن احلاكمية امل�ؤ�س�سية (�صفحة  ،)147وت�شمل هذه املخاطر ما يلي:

� .9أ -الهيكل التنظيمي للبنك وال�شركات التابعة:

ب  -عدد موظفي البنك وال�شركات التابعة وفئات م�ؤهالتهم:
عدد موظفي
بنك الأردن

عدد موظفي بنك
الأردن� -سورية

عدد موظفي �شـركة
الأردن للت�أجري التمويلي

عدد موظفي �شـركة
تفوق لال�ستثمارات
َّ
املالية

دكتوراه

1

-

-

-

ماج�ستري

79

12

1

2

دبلوم عايل

6

1

-

-

بكالوريو�س

1355

145

1

5

دبلوم

257

32

-

-

ثانوية عامة

72

10

-

-

دون الثانوية

150

18

-

1

املجموع

1920

218

2

8

ج -برامج التدريب ل�سنة  2016تفا�صيلها كما يلي:
البيان
الدورات الداخلية (التي نظمتها دائرة التعلم والتطور يف البنك)

131

مهارات �سلوكية �/إدارية

61

256

 .10و�صف املخاطر:

 ورد الهيكل التنظيمي العام لبنك الأردن (�صفحة .)176 ورد الهيكل التنظيمي لل�شركة التابعة (بنك الأردن � -سورية) (�صفحة .)117 ورد الهيكل التنظيمي لل�شركة التابعة (�شركة الأردن للت�أجري التمويلي) (�صفحة .)118 -ورد الهيكل التنظيمي لل�شركة التابعة (�شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية) (�صفحة .)119

املجموع

�إدارة املخاطر واالمتثال

1361

995

املجموع

 - .8ال توجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.

الدورات اخلارجية

بنكية  /م�رصفية

291

1228

املو�ضوع

وردت �ضمن �أن�شطة و�إجنازات البنك �( 2016صفحة .)20

امل�ؤهل العلمي

عدد
الدورات

امل�ستفيدون من الدورات
التدريبية

عدد الدورات

امل�ستفيدون من الدورات التدريبية

1692

2533

52

94

1744

2627

• •خماطر االئتمان:
تن�ش�أ خماطر االئتمان من احتمال عدم قدرة و�/أو عدم رغبة املقرت�ض �أو الطرف الثالث من القيام بالوفاء بالتزاماته يف الأوقات املحددة وت�شمل هذه املخاطر
البنود داخل القوائم املالية املوحدة مثل القرو�ض وال�سندات والبنود خارج القوائم املالية املوحدة مثل الكفاالت و�/أو االعتمادات امل�ستندية مما ي�ؤدي �إىل �إحلاق
خ�سائر مالية بالبنك.
• •خماطر الت�شغيل:
وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن عدم كفاءة �أو ف�شل العمليات الداخلية واملوظفني والأنظمة� ،أو تن�ش�أ نتيجة �أحداث خارجية مبا يف ذلك املخاطر القانونية.
• •خماطر االمتثال:
وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن احتمال عدم امتثال البنك (خمالفة /انتهاك) بالقوانني والت�شريعات والتعليمات ال�سارية والقوانني والأنظمة امل�صرفية املهنية
والأخالقية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية مبا يف ذلك �سيا�سات البنك الداخلية.
• •خماطر ال�سيولة:
وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها �أو متويل ن�شاطاته بدون حتمل تكاليف
مرتفعة �أو حدوث خ�سائر وتنق�سم خماطر ال�سيولة �إىل:
 خماطر متويل ال�سيولة (:)Funding liquidity Riskوهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل الأ�صول �إىل نقد – مثل حت�صيل الذمم – �أو احل�صول على متويل ل�سداد االلتزامات.
 خماطر �سيولة ال�سوق (:)Market Liquidity Riskوهي خماطر عدم متكن بيع الأ�صل يف ال�سوق �أو بيعه مع حتمل خ�سارة مالية كبرية نتيجة ل�ضعف ال�سيولة �أو الطلب يف ال�سوق.
• •خماطر ال�سوق :
وهي خماطر تعر�ض املراكز داخل وخارج القوائم املالية املوحدة للبنك للخ�سائر نتيجة لتقلب الأ�سعار ومعدالت العائد يف ال�سوق واملخاطر التي تن�شا من املخاطر
امل�صرفية املرتتبة على كافة �أنواع اال�ستثمارات/التوظيفات واجلوانب اال�ستثمارية لدى البنك ،وت�شمل خماطر ال�سوق ما يلي:
خماطر �أ�سعار الفوائد ،خماطر �أ�سعار ال�صرف (التعامل بالعمالت الأجنبية) وخماطر �أ�سعار الأوراق املالية وخماطر الب�ضائع.
وتن�ش�أ خماطر ال�سوق من:
التغريات التي قد تطر�أ على الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية يف ال�سوق ،تقلبات �أ�سعار الفائدة ،تقلبات �أ�سعار الأدوات املالية الآجلة بيعاً و�شرا ًء ،الفجوات يف
ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات و�إعادة الت�سعري وحيازة املراكز غري املغطاة.
خماطر �أمن و حماية املعلومات:
وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن تهديد املعلومات اخلا�صة بالبنك من حيث ال�سرية  Confidentialityوالتكامل  Integrityوالتوافر .Availability
خماطر �أ�سعار الفائدة
تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على قيمة املوجودات املالية الأخرى .يتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار الفائدة نتيجة لعدم
توافق �أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة �أو �إعادة مراجعة �أ�سعار الفائدة يف فرتة زمنية معينة.
خماطر العمالت الأجنبية
تن�شاً هذه املخاطر عن تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب �أ�سعار �صرف العمالت ويتبع البنك �سيا�سة مدرو�سة يف �إدارة مراكزه بالعمالت الأجنبية.
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم.
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 .17بيان بعدد الأوراق املالية امل�صدرة من قبل البنك

� .11أن�شطة و�إجنازات البنك ل�سنة :2016

وردت �ضمن تقرير جمل�س الإدارة يف بند منف�صل وب�شكل م�ستقل (�صفحة  ،)19مدعمة بالأرقام وو�صف للأحداث الهامة التي مرت على البنك خالل �سنة .2016

�أ .عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم

 .12ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية  2016وال تدخل �ضمن ن�شاط البنك الرئي�سي.
اال�سم

 .13ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امللكية و�سعر �إغالق ال�سهم من �سنة :2016 - 2012
املبلغ ب�آالف الدنانري

امل�ؤ�شـرات املالية لل�سنوات اخلم�س الأخرية ()2016 - 2012
ال�سنة
املالية

حقوق امللكية -
م�ساهمي البنك

حقوق غري
امل�سيطرين

الأرباح النقدية املوزعة

توزيعات
الأ�سهم
املجانية

�سعر �إغالق
ال�سهم (دينار)
2.30

�صايف الأرباح
قبل ال�رضيبة

املبلغ

الن�سبة

2012

276,510

14,267

46,222

23,265

%15

-

2013

316,986

4,506

50,204

23,265

%15

-

2.50

2014

335,746

4,116

59,999

31,020

%20

-

2.65

2015

362,242

4,703

61,966

31,020

%20

44,900

2.60

2016

405,447

6,989

62,315

36,000

%18

-

2.88

2015

مت توزيع  44.9مليون دينار�/سهم بتاريخ 2016/4/19

 .14حتليل املركز املايل للبنك ونتائج �أعماله ل�سنة :2016

�أدرج يف تقرير جمل�س الإدارة يف بند منف�صل وب�شكل م�ستقل (�صفحة  ،)27وفيما يلي بيان ب�أهم الن�سب املالية:
الن�سبة

الرقم

2016

2015

1

العائد على متو�سط حقوق م�ساهمي البنك

%10.78

%11.70

2

العائد على ر�أ�س املال

%20.70

%20.42

3

العائد على متو�سط املوجودات

%1.82

%1.86

4

ربحية املوظف بعد ال�رضيبة

 19,647دينار

 19,677دينار

5

دخل الفوائد �إىل متو�سط املوجودات

%4.84

%5.08

6

م�رصوف الفائدة �إىل متو�سط املوجودات

%0.75

%0.95

7

هام�ش الفائدة �إىل متو�سط املوجودات

%4.08

%4.13

8

ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة� /إجمايل الت�سهيالت
(بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

%4.59

%5.94

 .15التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية للبنك:

 .16مقدار �أتعاب مدققي احل�سابات للبنك وال�شركات التابعة:
�أتعاب التدقيق (دينار)

بنك الأردن

127,062

بنك الأردن � -سورية

20,565

تفوق لال�ستثمارات املالية
�شـركة
َّ

5,246

�شـركة الأردن للت�أجري التمويلي

2,900

املجموع
كما بلغت �أتعاب اال�ست�شارات ال�ضريبية ملدققي احل�سابات  13,920دينار ل�سنة .2016
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ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

رئي�س جمل�س الإدارة  /املدير
العام

�أردنية

155,773

2016

2015

6,447

5,000

ال�سيدة �سهى في�صل حممد �سـرور

الزوجة

�أردنية

133,658

50,000

�آية �شاكر توفيق فاخوري

الأبناء

�أردنية

-

-

تاال �شاكر توفيق فاخوري

الأبناء

�أردنية

-

-

�سارة �شاكر توفيق فاخوري

الأبناء

�أردنية

-

-

�سلمى �شاكر توفيق فاخوري

الأبناء

�أردنية

-

-

متارة �شاكر توفيق فاخوري

الأبناء

�أردنية

-

-

توفيق �شاكر توفيق فاخوري

الأبناء

�أردنية

351,000

-

الدكتور عبدالرحمن �سميح عبدالرحمن
طوقان
ال�سيد يحيى زكريا حممد الق�ضماين
ال�سيدة �آمال �أمني عزيز الرتك
الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري
الدكتورة فريهان فخري ح�سني الربغوثي
الدكتور ينال مولود عبدالقادر ناغوج
ال�سيدة دانا كايد حممد �ساغه
ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم عطاالـله
املجايل

التطورات امل�ستقبلية وم�شروعات البنك وتوجهاته اال�سرتاتيجية وتوقعات جمل�س الإدارة لنتائج �أعمال البنك ذكرت �ضمن خطة بنك الأردن امل�ستقبلية  2017التي �أدرجت يف
بند منف�صل وب�شكل م�ستقل (�صفحة .)36

البيان

ال�صفة

اجلن�سية

عدد الأ�سهم

�شـركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة
ال�سيد هيثم �أبو الن�رص �سليم املفتي
�شـركة الفراعنة الدولية لال�ستثمارات
ال�صناعية

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�أردنية

117,383

91,031

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

1,300,000

952,000

الزوجة

�أردنية

300,000

205,000

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

138,039

107,050

الزوجة

�أردنية

51,579

39,347

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

6,447

5,000

الزوجة

�أردنية

724,585

544,494

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

10,000

14,100

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

25,735,753

19,958,077

ممثل ال�شـركة

�أردنية

-

-

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

19,765,863

15,328,427

ممثل ال�شـركة

�أردنية

-

-

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

6,615

5,130

الزوجة

�أردنية

-

51

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

6,447

5,000

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

31,447

5,000

ال�سيد عمار حممود عبدالقادر �أبو نامو�س
ال�سيد هيثم حممد �سميح عبدالرحمن
بركات
ال�سيدة دينا حممد �إبراهيم القاق
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ب .عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا و�أقاربهم:

اال�سم

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد
الدكتور نا�رص م�صطفى"حممد �سعيد"
خري�شي

ج� .أ�سماء ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم و�أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا و�أقاربهم وعدد الأ�سهم اململوكة من قبل
هذه ال�شركات يف بنك الأردن ل�سنة  2016و :2015
ال�صفة

اجلن�سية

عدد
الأ�سهم

2016

عدد
الأ�سهم

2015

م�ساعد املدير العام� /إدارة قطاع
االمتثال واملخاطر

�أردنية

42,079

28,755

املن�صب

ا�سم ال�شـركة امل�سيطر عليها

اال�سم

ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

رئي�س جمل�س الإدارة/
املدير العام

�شـركة �شاكر فاخوري و�شـركاه

ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم
عطااللـه املجايل

ع�ضو جمل�س �إدارة

�أمني �سـر املجل�س
م�ساعد املدير العام � /إدارة قطاع
العمليات

�أردنية

1,000

4

الأبناء

�أردنية

2,500

1,000

ال�سيد هيثم �أبو الن�رص �سليم املفتي

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ست�شار القانوين

�أردنية

106,950

28,655

الزوجة

�أردنية

116,267

88,537

�أردنية

-

-

�أردنية

61,000

36,000

�أردنية

-

-

ال�سيد حامت نافع �إبراهيم فقهاء

املدير الإقليمي � /إدارة فروع فل�سطني

فل�سطينية

-

-

ال�سيد نادر حممد خليل �سـرحان

املدير التنفيذي � /إدارة االئتمان

�أردنية

41,500

14,570

ال�سيدة نداء ح�سن حممد �أبو زهرة

الزوجة

�أردنية

9,000

8,000

�شاكر نادر حممد �سـرحان

الأبناء

�أردنية

2,952

2,290

مدير دائرة اخلزينة واال�ستثمار

�أردنية

-

-

مدير دائرة االمتثال

�أردنية

-

-

مدير دائرة الرقابة املالية

�أردنية

-

-

�سلني نا�رص م�صطفى خري�شي
ال�سيد �أ�سامة �سميح �أمني �سكري
ال�سيدة جنوى حممد �سعيد فوزي منكو
ال�سيدة رباب جميل �سعيد عبادي
ال�سيد تركي يو�سف �إبراهيم اجلبور
ال�سيد �ضمام حممد عبدالقادر خري�سات

ال�سيد مو�سى يو�سف �سليمان مو�سى
الفا�ضلة النا فايز يحيى الربي�شي
ال�سيد هاين ح�سن حممود من�سي
ال�سيد نقوال يو�سف نقوال بهو

املدير التنفيذي /دائرة املوارد
الب�شـرية
املدير التنفيذي  /دائرة التدقيق
الداخلي
املدير التنفيذي � /إدارة العمليات
املركزية

رئي�س قطاع الأعمال

بنك الأردن

2016

2015

32,529

25,227

�شـركة الر�ؤية احلديثة للإلكرتونيات
والأجهزة الكهربائية

-

�شـركة الثقة لال�ستثمارات الأردنية

11,089

8,600

�شـركة �ألفا للتعدين والتكنولوجيا

-

-

-

ال�سيد عمار حممود عبدالقادر �أبو
نامو�س

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شـركة تريادة لال�ستثمارات الدولية

-

-

ال�سيد هيثم حممد �سميح بركات

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شـركةكيبلك/الكويت

-

-

ال�سيد �أ�سامة �سميح �أمني �سكري

امل�ست�شار القانوين
للبنك

�شـركة �أ�سامة ال�سكري
و�شـركاه  /حمامون

-

-

ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل باقي �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم وباقي �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا و�أقاربهم.

م�ساعد املدير العام التنفيذي /

لغاية 2016/12/15

م�ساهمة ال�شـركة يف

�أردنية

216,250

115,000

.18املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا:
�أ .ملزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها ال�سادة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سنة 2016
						

اال�سم

ال�سيد �شاكر توفيق
�شاكر فاخوري
الدكتور عبدالرحمن �سميح
عبدالرحمن طوقان

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة/
املدير العام

الرواتب
ال�سنوية

بدل
التنقالت
ال�سنوية

(دينار)

(دينار)

400,176

30,000

املكاف�آت
ال�سنوية

�إجمايل
املزايا
ال�سنوية

(دينار)

(دينار)

424,648

854,824

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

-

30,000

5,000

35,000

ال�سيد يحيى زكريا حممد الق�ضماين

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

30,000

5,000

35,000

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

30,000

5,000

35,000

الدكتور ينال مولود عبدالقادر ناغوج

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

30,000

5,000

35,000

ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم
عطاالـله املجايل

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

30,000

5,000

35,000

ع�ضو جمل�س �إدارة/
ممثل �شـركة الإقبال
الأردنية للتجارة العامة

-

30,000

5,000

35,000

ال�سيد هيثم حممد
�سميح عبدالرحمن بركات

ع�ضو جمل�س �إدارة /ممثل
�شـركة الفراعنة الدولية
لال�ستثمارات ال�صناعية

-

30,000

5,000

35,000

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

30,000

5,000

35,000

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

30,000

2083

32,083

ال�سيد حممد �أنور
مفلح حمدان

ع�ضو جمل�س �إدارة

-

30,000

2083

32,083

400,176

330,000

468,815

1,198,991

ال�سيد هيثم �أبو الن�رص �سليم املفتي
ال�سيد عمار حممود عبدالقادر �أبو نامو�س

املجموع

يقر ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم ح�صولهم �شخ�صياً �أو �أي من ذوي العالقة بهم على مزايا �أو مكاف�آت مادية �أو عينية �أخرى غري تلك املذكورة يف اجلدول �أعاله.
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ب .املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا ل�سنة 2016

املن�صب

اال�سم

 .20التربعات واملنح وامل�ساهمة يف خدمة املجتمع

بلغت التربعات واملنح وم�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي ما يقارب � 568ألف دينار ،وتفا�صيلها كما يلي:

الرواتب
ال�سنوية

املكاف�آت
ال�سنوية

بدل
التنقالت
ال�سنوية
وبدل
تنقالت
�أمانة �سـر
املجل�س

�إجمايل
املزايا
ال�سنوية

(دينار)

(دينار)

(دينار)

(دينار)

اجلهة  /جمال التربع

م�ساعد املدير العام� /إدارة قطاع

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد

االمتثال واملخاطر

142,500

36,088

18,000

196,588

�أمني �سـر جمل�س الإدارة

الدكتور نا�رص م�صطفى "حممد
�سعيد" خري�شي

ال�سيد �أ�سامة �سميح �أمني �سكري
ال�سيدة رباب جميل �سعيد عبادي
ال�سيد تركي يو�سف �إبراهيم

م�ساعد املدير العام /

ال�سيد نادر حممد خليل �سـرحان
ال�سيد مو�سى يو�سف �سليمان
مو�سى

الفا�ضلة النا فايز يحيى الربي�شي
ال�سيد هاين ح�سن حممود من�سي

25,000

دعم ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شـرية

25,000
177,088

100,980

26,941

192,016

52,118

-

244,134

دعم الأن�شطة الثقافية

36,162

102,578

22,724

-

125,302

دعم الأن�شطة البيئية

20,500

دعم الأن�شطة الريا�ضية

26,573

57,358

17,492

-

74,850

60,886

13,118

-

74,004

92,110

-

-

92,110

املدير التنفيذي � /إدارة االئتمان

84,124

28,015

-

112,139

مدير دائرة اخلزينة واال�ستثمار

33,076

6,447

-

39,523

مدير دائرة االمتثال

27,998

7,561

-

35,559

مدير دائرة الرقابة املالية

31,540

4,509

-

36,049

�إدارة قطاع العمليات
امل�ست�شار القانوين
املدير التنفيذي  /دائرة املوارد
الب�شـرية

املدير الإقليمي � /إدارة فروع
فل�سطني

رئي�س قطاع الأعمال لغاية

230,922

76,241

-

307,163

2016/12/15

املجموع

1,156,088

291,254

18,000

1,465,342

 .19الأر�صدة واملعامالت مع ال�شـركات التابعة
بنود قائمة املركز املايل :
موجودات
�أر�صدة ودائع

البند

العام

الأر�صدة واملعامالت

2016

4,467,345

الأر�صدة واملعامالت

2015

3,945,663

و ح�سابات

بنود قائمة الدخل:

مطلوبات
�أموال

فوائد

ودائع بنوك

ودائع

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

5,357,264

7,078,429

3,609,725

28,891

8,081,925

946,020

-

37,638

جارية

علماً ب�أن هذه الأر�صدة و املعامالت مع ال�شـركات التابعة يتم �إ�ستبعادها من القوائم املالية املوحدة للبنك وتظهر للتو�ضيح فقط.
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دعم بلدية اجليزة

دعم اجلمعيات والأن�شطة اخلريية واالجتماعية

م�ساعد املدير العام التنفيذي /

ال�سيد نقوال يو�سف نقوال بهو

منح �صندوق بنك الأردن اجلامعية /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

42,881

-

املركزية

ال�سيد حامت نافع ابراهيم فقهاء

تربع املتحف الوطني للأطفال

45,833

127,921

املدير التنفيذي � /إدارة العمليات

خري�سات

دعم م�شـروع ن�شـر الثقافة املالية املجتمعية

51,700

دعم التعليم

الداخلي

ال�سيد �ضمام حممد عبدالقادر

دعم جمعية ماء ال�سماء للمعاقني

54,671

54,755

املدير التنفيذي  /دائرة التدقيق

اجلبور

املبلغ (دينار)

مقرت�ضة

فوائد

وعموالت

وعموالت

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

5,246,345
1,192,430

دائنة

مدينة

متفرقات

7,691

الإجمايل

567,854

 .21بيان بالعقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدها البنك مع ال�شركات التابعة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
املدير العام �أو �أي موظف يف البنك �أو �أقاربهم:

لقد �أوكل البنك ل�شركته التابعة "�شركة تف َّوق لال�ستثمارات املالية" مهمة �إدارة حمفظة ا�ستثمارية للبنك مقابل �أتعاب �إدارة �سنوية .وال توجد �أي عقود
�أخرى مت �إبرامها مع ال�شركات التابعة �أو ال�شركات احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة /املدير العام �أو �أع�ضاء املجل�س �أو �أي موظف يف البنك �أو �أقاربهم
با�ستثناء املعامالت امل�صرفية االعتيادية ،والتي مت الإف�صاح عنها يف الإي�ضاح رقم ( )39حول البيانات املالية ،وبا�ستخدام �أ�سعار الفوائد والعموالت
التجارية ،كما �إن جميع الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها �أي خم�ص�صات.

 .22م�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي:
�أ .م�ساهمة البنك يف خدمة البيئة:
ّ
ا�ستمر البنك يف خدمة الأن�شطة البيئية بتقدمي الدعم للعديد من اجلهات التي تُعنى بهذا اجلانب .وعلى �صعيد دعم الأن�شطة البيئية فقد نفذ البنك مع
اجلمعية العربية حلماية الطبيعة حملة ت�شجري يف منطقة دير علاّ  ،بهدف زيادة الرقعة اخل�ضراء ومكافحة الت�صحر يف الأردن .كما قدم البنك دعمه مل�ؤ�س�سة
الأمرية تغريد للتنمية والتدريب لدعم م�شروع ( )Back to the futureيف منطقتي غور ال�صايف وغور فيفا ،لإنتاج لوحات فنية من ال�صوف الطبيعي ،مبا
ي�سهم يف توفري فر�ص عمل لل�سكان يف هذه املناطق.
ب .م�ساهمة البنك يف خدمة املجتمع املحلي:
عم ً
ال بر�سالة و�أهداف البنك اال�سرتاتيجية جتاه البيئة واملجتمع ،فقد ا�ستمر البنك يف خدمة املجتمع املحلي ورعاية الأن�شطة االجتماعية والثقافية
واخلريية ،وتقدمي الدعم للعديد من الهيئات اخلريية والتطوعية ،بالإ�ضافة �إىل دعم قطاع التعليم والريا�ضة والأن�شطة الإن�سانية� .إن �أبرز �إجنازات البنك
يف خدمة املجتمع ا�شتملت على ا�ستمرار بنك الأردن يف تركيزه على قطاع التعليم ،فقد ا�ستمر البنك يف دعم املبادرات التي تُعنى بالتعليم ومن �أبرزها
تقدمي ع�شر منح لكلية العلوم الرتبوية والآداب – الأونروا� .إىل جانب ذلك ،ا�ستمر البنك يف تنفيذ منح �صندوق بنك الأردن اجلامعية بالتعاون مع وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،وا�ستمرار دعم طالب يف مدر�سة « .»King’s Academyكما ا�ستمرت �شراكة البنك مع متحف الأطفال لل�سنة الثامنة
على التوايل ،هذا �إىل جانب اهتمام البنك بالباحثني والدار�سني وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،والتعاون معهم يف توفري املعلومات املطلوبة ال�ستكمال درا�ساتهم،
ودعم م�شروع ن�شر الثقافة املالية املجتمعية بالتعاون مع البنك املركزي الأردين .كما وا�صل البنك تقدمي الدعم لعدد من امل�ؤ�س�سات واجلمعيات يف املجاالت
اخلريية والإن�سانية ،من �أبرزها التربع حلملة الرب والإح�سان بالتعاون مع ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية .كما قام البنك بدعم بطولة «هدف
من �أجل احلياة» التي مت تنظيمها من قِ بل مركز احل�سني لل�سرطان مبا ي�سهم يف ا�ستمرارية املركز يف تقدمي خدماته للمر�ضى� .إ�ضافة �إىل دعمه جلمعية
ماء ال�سماء للمعاقني من خالل �شراء �أجهزة ( )Braille Sense U2خلدمة الطالب املكفوفني ،والذي يتيح �إن�شاء وقراءة ملفات بلغات خمتلفة.
وردت بالتف�صيل �ضمن �أن�شطة و�إجنازات البنك (�صفحة .)25
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ج .البيانات املالية ال�سنوية 2016

البيانات املالية ال�سنوية  2016للبنك واملدققة من مدققي ح�سابات البنك ال�سادة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط  -الأردن) واملقارنة مع ال�سنة ال�سابقة  ،2015وردت يف
اجلزء الثاين من التقرير (�صفحة .)46

د .تقرير مدققي ح�سابات البنك

املن�صب

جمل�س الإدارة

التوقيع

رئي�س جمل�س الإدارة/
املدير العام

ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

تقرير مدققي ح�سابات البنك /ال�سادة ديلويت �آند تو�ش وال�سادة �شركة القوا�سمي و�شركاه حول البيانات املالية ال�سنوية للبنك والذي ي�شري ب�أن �إجراءات التدقيق قد متت وفقاً
ملعايري التدقيق الدولية ورد يف مقدمة البيانات املالية ال�سنوية �( 2016صفحة .)39

هـ .الإقرارات

الدكتور عبدالرحمن �سميح عبدالرحمن طوقان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عم ً
ال ب�أحكام الفقرة (هـ) من املادة ( )4من تعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ال�صادرة من جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.
 .1يقر جمل�س �إدارة بنك الأردن وبح�سب علمه واعتقاده بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل ال�سنة املالية .2017

 .2يقر جمل�س �إدارة بنك الأردن مب�سئوليته عن �إعداد البيانات املالية ل�سنة  2016و�أنه يتوفر يف البنك نظام رقابة ف ّعال.

ال�سيد يحيى زكريا حممد الق�ضماين

ع�ضو جمل�س �إدارة

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضو جمل�س �إدارة

الدكتور ينال مولود عبدالقادر ناغوج

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم عطاالـله املجايل

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�سيد هيثم �أبو الن�رص �سليم املفتي /ممثل �شـركة الإقبال

الأردنية للتجارة العامة*

ال�سيد وليد حممد جميل اجلمل  /ممثل �شـركة الفراعنة

الدولية لال�ستثمارات ال�صناعية اعتباراً من ** 2017/01/12

ع�ضو جمل�س �إدارة

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�سيد هيثم حممد �سميح عبدالرحمن بركات

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

ع�ضو جمل�س �إدارة

* نظراً الرتباط ال�سيد هيثم �أبو الن�صر �سليم املفتي بارتباطات عمل خارجية وقت �إعداد هذه الإقرارات لت�ضمينها يف التقرير ال�سنوي �سنة  ،2016ف�إن توقيعه مل يظهر يف هذه القائمة.
** بدالً من ال�سيد عمار عبدالقادر �أبو نامو�س.

 .3يقر رئي�س جمل�س الإدارة/املدير العام ومدير دائرة الرقابة املالية ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير بنك الأردن ال�سنوي ل�سنة .2016
					
رئي�س جمل�س الإدارة  /املدير العام
			
		
�شاكر توفيق �شاكر فاخوري
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مدير دائرة الرقابة املالية
هاين ح�سن حممود من�سي
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التزام البنك بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية:
يويل جمل�س الإدارة ،وانطالقاً من ر�ؤية البنك اال�سرتاتيجية ،كل العناية الالزمة ملمار�سات وتطبيقات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ومبا يتوافق مع الت�شريعات التي حتكم �أعمال
البنوك وتعليمات البنك املركزي الأردين و�أف�ضل املمار�سات الدولية التي ت�ضمنتها تو�صيات جلنة بازل حول احلاكمية امل�ؤ�س�سية ودليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك يف الأردن،
�إ�ضافة لتطبيق متطلبات وتعليمات ال�سلطات الرقابية يف الدول الأخرى التي يعمل فيها .كما ويلتزم جمل�س الإدارة بتطبيق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية مبا يتوافق مع بيئة العمل
امل�صريف الأردين والأطر الت�شريعية والقانونية الناظمة لأعمال البنك.
هذا ويقوم البنك مبراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت لآخر وكلما اقت�ضت احلاجة ،وذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجاته وتوقعاته �إ�ضافة �إىل التغريات يف
ال�سوق امل�صريف .هذا ويت�ضمن التقرير دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك بالإ�ضافة لتقرير للجمهور عن مدى التزام �إدارة البنك ببنود الدليل ح�سب املحاور التي ت�ضمنها الدليل.

املحور الأول (جمل�س

الإدارة)

 -رئي�س جمل�س الإدارةبخ�صو�ص من�صب الرئي�س فقد ن�صت تعليمات دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية على مـا يلـي :
 .1الف�صل بني من�صبي رئي�س املجل�س (الرئي�س) واملدير العام.
� .2أن ال تربطه باملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الرابعة.
� .3أن تكون املهام وامل�س�ؤوليات املنوطة برئي�س جمل�س الإدارة مبوجب تعليمات كتابية مق ّرة من جمل�س الإدارة ،و�أن ال تتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.
ا�ستمراراً ل�سيا�سات البنك الهادفة لتلبية وتطبيق متطلبات دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لبنك الأردن الذي مت �إعداده ا�ستناداً لتعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم ()2014/58
تاريخ  ،2014/9/30ي�سعى البنك للعمل على تلبية هذه املتطلبات مبا يخدم م�صلحة البنك ومبا يتوافق مع بيئة العمل امل�صريف الأردين والأطر الت�شريعية والقانونية الناظمة
لأعمال البنك ،وبهذا اخل�صو�ص ف�إن رئي�س جمل�س الإدارة ي�شغل وظيفة تنفيذية (املدير العام) مبا ال ين�سجم مع البند (� )1أعاله.

- -جمل�س الإدارة

على الرغم من �أن م�س�ؤولية �إدارة الأعمال اليومية تناط بالإدارة التنفيذية �إال �أن جمل�س الإدارة تقع على عاتقه م�س�ؤولية ر�سم ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية لتحقيق الأهداف
والغايات التي حتقق م�صلحة البنك وامل�ساهمني واملتعاملني ومبا يتفق مع القوانني والتعليمات ذات العالقة.

يت�ألف جمل�س الإدارة يف بنك الأردن من  11ع�ضواً ،ويتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س من قبل الهيئة العامة لفرتة �أربع �سنوات ،يتمتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة باخلربات وامل�ؤهالت
التي ت�ؤهل كل واحد منهم لأن يبدي ر�أيه يف مناق�شات املجل�س با�ستقاللية تامة .هذا ومت التحقق من مدى مالءمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سيا�سة مالءمة �أع�ضاء املجل�س
ملتطلبات تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية مدار البحث ومت ت�صويب �أع�ضاء املجل�س وفقاً لذلك ،كما يتم اختيار رئي�س جمل�س الإدارة من قبل �أع�ضاء املجل�س.
ويف هذا ال�سياق فقد اجتمع جمل�س الإدارة خالل عام  )9( 2016مرات .ويكون للمجل�س يف كل جل�سة جدول �أعمال حمدد ،حيث يتم توثيق مناق�شات وقرارات جمل�س
الإدارة �ضمن حما�ضر ر�سمية ،يتوىل �أمني �سر املجل�س �إعدادها.

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة

اال�سم

ال�صفة

عدد مرات
احل�ضور

ر�صيد القرو�ض
املمنوحة للع�ضو
(دينار �أردين)

ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

رئي�س ًا

8

5,874

نائب الرئي�س

7
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ال�سيد يحيى زكريا حممد الق�ضماين

ع�ضواً

8

3,880,803

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضواً

9

65,636

الدكتور ينال مولود عبدالقادر ناغوج

ع�ضواً

9

-

الدكتور عبدالرحمن �سميح
عبدالرحمن طوقان

ال�سيد" �شادي رمزي" عبدال�سالم
عطاالـله املجايل

ع�ضواً

9

57,646

ال�سيد هيثم �أبو الن�رص �سليم املفتي

ع�ضواً

8

549

ال�سيد عمار حممود عبدالقادر �أبونامو�س

ع�ضواً

4

5,942

ال�سيد هيثم حممد �سميح
عبدالرحمن بركات

ع�ضواً

6

-

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع

ع�ضواً

9

-

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

ع�ضواً

8

93

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد

�أمني �سـر املجل�س/مقرر
اللجنة

9

-

جلان املجل�س

ينبثق عن جمل�س الإدارة يف بنك الأردن مبوجب دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية خم�س جلان من �أجل ت�سهيل قيامه مب�س�ؤولياته ،وهي جلنة التدقيق ،جلنة احلاكمية
واال�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سية ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وجلنة �إدارة املخاطر واالمتثال ،واللجنة التنفيذية.

 -جلنة التدقيق

مت انتخاب جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء من املجل�س على �أن يكون غالبية �أع�ضاء اللجنة مبن فيهم رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني ،ويجب �أن يكون جميع
�أع�ضاء اللجنة حا�صلني على م�ؤهالت علمية ويتمتعون بخربة عملية منا�سبة يف جماالت املحا�سبة �أو املالية �أو �أي من التخ�ص�صات �أو املجاالت امل�شابهة ذات
العالقة ب�أعمال البنك.

تت�ألف جلنة التدقيق من ال�سادة:

ال�صفة

عدد مرات احل�ضور

ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم عطااللـه املجايل

رئي�س ًا

9

ال�سيد هيثم �أبو الن�رص �سليم املفتي

ع�ضواً

7

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

ع�ضواً

8

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد

�أمني �سـر املجل�س/مقرر اللجنة

9

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )9( 2016مرات.
وب�شكل عام ف�إن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.
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 -جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

 -جلنة احلاكمية واال�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سية

مت انتخاب جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء بحيث ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني عن اثنني مبن فيهم رئي�س اللجنة.

مت انتخاب جلنة احلاكمية واال�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سية من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء امل�ستقلني باحلد الأدنى.

تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ال�سادة:

ال�صفة

عدد مرات احل�ضور

رئي�س ًا

3
6

تت�ألف جلنة احلاكمية واال�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سية من ال�سادة:

ال�صفة

عدد مرات احل�ضور

ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

رئي�س ًا

2

الدكتور ينال مولود عبد القادر ناغوج

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضوا ً

2

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضوا ً

ال�سيد "�شادي رمزي" عبدال�سالم عطاالـله املجايل

ع�ضواً

2

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

ع�ضوا ً

6

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع

ع�ضواً

2

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد

�أمني �سـر املجل�س /مقرر اللجنة

6

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد

�أمني �سـر املجل�س /مقرر اللجنة

2

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  (2) 2016مرة.

�أمانة �سر املجل�س

 -جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال

تت�شكل اللجنة من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة على �أن يكون من بينهم ع�ضو م�ستقل ،وذلك بهدف الإدارة والتعامل مع كافة فئات املخاطر التي تواجه عمل البنك.
تت�ألف جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال من ال�سادة:

ال�صفة

عدد مرات احل�ضور

ال�سيد �شاكر توفيق �شاكر فاخوري

رئي�س ًا

5

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضواً

5

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

ع�ضواً

5

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع

ع�ضواً

5

ال�سيد �صالح رجب عليان حماد

�أمني �سـر املجل�س /مقرر اللجنة

5

هذا واجتمعت اللجنة خالل عام  )5( 2016مرات.

ال�صفة

عدد مرات احل�ضور

الدكتور عبدالرحمن �سميح عبدالرحمن طوقان

رئي�س ًا

41

الدكتور مازن حممد عبدالرحمن الب�شري

ع�ضواً

49

الدكتور ينال مولود عبدالقادر ناغوج

ع�ضواً

38

ال�سيد هيثم حممد �سميح عبدالرحمن بركات

ع�ضواً

5

ال�سيد حممد �أنور مفلح حمدان

ع�ضواً

44

ال�سيد ح�سام را�شد ر�شاد مناع

ع�ضواً

51

هذا واجتمعت اللجنة خالل عام  )51( 2016مرة.
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الإدارة التنفيذية العليا

يلبي �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا بالبنك متطلبات مالءمة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وفقاً ملتطلبات دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك.

تعار�ض امل�صالح

�أكد جمل�س الإدارة �ضمن دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ب�أنه على كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �أن يحدد ارتباطه مع البنك وطبيعة عالقته ،وجتنب تعار�ض
امل�صالح وااللتزام مب�ضمون دليل ميثاق ال�سلوك املهني بهذا اخل�صو�ص ،والإف�صاح خطياً ب�شكل �سنوي �أو يف حال وجود م�ستجدات تتطلب ذلك.

املحور الثاين (التخطيط ور�سم

املحور الثالث (البيئة

مت انتخاب اللجنة التنفيذية من �ستة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة.

مقرر جلان الت�سهيالت /مقرر اللجنة

تنبع �أهمية حما�ضر االجتماعات للبنك وامل�ساهمني ولل�سلطات الرقابية من كونها ال�سجل الدائم للأعمال التي قام بها املجل�س وللقرارات املتّخذة من قِ َبله ومن قِ َبل
اللجان املنبثقة عنه عرب تاريخ عمل البنك .وبنا ًء عليه ،ولأهمية الدور الذي يقوم به �أمني �سر املجل�س ،فقد مت تعيني ال�سيد �صالح رجب عليان حماد م�ساعد املدير
العام� /إدارة قطاع االمتثال واملخاطر �أميناً ل�سر جمل�س الإدارة ومت حتديد مهام وم�س�ؤوليات �أمانة �سر املجل�س �ضمن دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك.

ال�سيا�سات)

ي�ضطلع جمل�س الإدارة مب�س�ؤولياته يف ر�سم اال�سرتاتيجية العامة للبنك وتوجه البنك اال�سرتاتيجي وحتديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإ�شراف على
حتقيق هذه الأهداف.

 -اللجنة التنفيذية

تت�ألف اللجنة التنفيذية من ال�سادة:

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )6( 2016مرات.

51

الرقابية)

ي�ضطلع جمل�س الإدارة مب�س�ؤولياته باالعتماد على �إطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق مما يلي:
• فعالية وكفاءة العمليات.
• م�صداقية التقارير املالية.
• التقيد بالقوانني والتعليمات النافذة.
هذا وي�ؤكد املجل�س بوجود �إطار عام للرقابة الداخلية يتمتع مبوا�صفات متكنه من متابعة مهامه واتخاذ ما يلزم من �إجراءات حيالها و�ضمن الإطار التايل:
 .1التدقيق الداخلي:
يدرك البنك �أن وجود �إدارة تدقيق داخلي ف ّعالة ي�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف تعزيز �أنظمة الرقابة الداخلية والإطار العام لإدارة املخاطر املتعلقة ب�أن�شطة البنك
املختلفة ،ومتار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها �ضمن املعطيات التاليـة:
 .أ�إعداد ميثاق التدقيق الداخلي ( )Internal Audit Charterواعتماده من جمل�س الإدارة بحيث يت�ضمن مهام �إدارة التدقيق وم�س�ؤولياتها
و�صالحياتها ومنهجية عملها.
.ب�إعداد �إجراءات للتدقيق الداخلي تتما�شى مع التنظيم اجلديد للبنك.
.جحتر�ص �إدارة التدقيق الداخلي على �إعداد خطة تدقيق �سنوية معتمدة من جلنة التدقيق ،وعلى �أن ت�شمل معظم �أن�شطة البنك ووحداته التنظيمية،
وذلك ح�سب درجة املخاطر يف تلك الأن�شطة.
.د�إعداد تقرير �سنوي حول مدى كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية للحد من املخاطر التي يتعر�ض لها البنك والعمل على تقدمي التو�صيات املنا�سبة
لت�صويب مواطن ال�ضعف.
0هـ .ت�سعى �إدارة التدقيق الداخلي لرفد الدائرة مبوظفني ذوي م�ؤهالت علمية وخربات عملية منا�سبة وكافية لتدقيق كافة الأن�شطة والعمليات ،وعلى �أن
يت�ضمن ذلك توفر كوادر م�ؤهلة لتقييم خماطر املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها.
.ومتابعة املخالفات واملالحظات الواردة يف تقارير ال�سلطات الرقابية واملدقق اخلارجي والت�أكد من العمل على معاجلتها ومن وجود ال�ضوابط املنا�سبة
لدى الإدارة التنفيذية لعدم تكرارها.
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 .زالت�أكد من توفر الإجراءات الالزمة لوجود ا�ستالم ،معاجلة ،واالحتفاظ ب�شكاوى عمالء البنك واملالحظات املتعلقة بالنظام املحا�سبي ،ال�ضبط والرقابة الداخلية،
وعمليات التدقيق ،ورفع تقارير دورية بها.
 .حاالحتفاظ بتقارير و�أوراق التدقيق ،وملدة تتفق و�أحكام الت�شريعات النافذة بهذا اخل�صو�ص ،ب�شكل منظم و�آمن ،و�أن تكون جاهزة لالطالع عليها من قبل ال�سلطات الرقابية
واملدقق اخلارجي.
.طمراجعة عمليات الإبالغ يف البنك بهدف الت�أكد من �أن املعلومات الرئي�سية حول الأمور املالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت املنا�سب.
 .يالت�أكد من االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري والإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.
.كتقوم �إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها �إىل رئي�س جلنة التدقيق.

 .4االمتث ــال (:)Compliance
ويف �إطار تعزيز التزام وتوافق البنك مع متطلبات بازل  ،IIفقد مت ت�أ�سي�س دائرة االمتثال و�أوكلت �إليها مهام الإ�شراف على االلتزام بالأنظمة والقوانني والت�شريعات
واملعايري واملتطلبات العاملية والأخالقية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املختلفة و�سيا�سات البنك الداخلية ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة والأنظمة الآلية.
وعلى �صعيد �إدارة االمتثال فقد مت ح�صر كافة القوانني والأنظمة والتعليمات الناظمة لأعمال البنك ،وتثقيف وتوعية كافة املوظفني ،مبفهوم االمتثال من خالل
الن�شرات والدورات التدريبية ،كما مت تطوير �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لتتوافق مع تعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
رقم ( )2010/51تاريخ  ،2010/11/23وت�أ�سي�س وحدة م�ستقلة تعنى يف التحقق املايل وال�ضريبي ( )Financial Crimeمن حيث مراقبة حاالت اال�شتباه
يف االحتيال والتزوير وتتبع لها وحدة االمتثال ال�ضريبي للح�سابات اخلارجية ( )FATCAووحدة �أخرى تُعنى ب�إدارة ومعاجلة �شكاوى العمالء.

 .2التدقيق اخلارجي:
�أما املدقق اخلارجي فيمثل م�ستوى �آخر من الرقابة على مدى م�صداقية البيانات املالية ال�صادرة عن �أنظمة البنك املحا�سبية واملعلوماتية ،وخا�صة فيما يتعلق ب�إبداء الر�أي
الوا�ضح وال�صريح يف مدى عدالة هذه البيانات وعك�سها للواقع الفعلي خالل فرتة معينة .يراعي جمل�س الإدارة يف تعامله مع مكاتب التدقيق اخلارجي م�صلحة البنك ومهنية
املكاتب التي يتعامل معها ويحر�ص على الدوران املنتظم للتدقيق وجتاربه مع املكاتب التي يتعامل معها.
� .3إدارة املخاطر:
ً
لقد �أولت �إدارة بنك الأردن �أهمية خا�صة ملتطلبات بازل  IIوذلك باعتبارها �إطارا لرت�سيخ وتعزيز قدرة البنك على االرتقاء بالبيئة الرقابية وجمابهة خمتلف �أنواع املخاطر،

وفيما يلي الإطار العام لعمل �إدارة االمتثال:
�أ� .إعداد �سيا�سة االمتثال وتطويرها ومراجعتها ب�شكل دوري (مرة بال�سنة كحد �أدنى) وكلما دعت احلاجة لذلك.
ب .تطبيق �سيا�سة االمتثال يف البنك.
ّ
جـ� .إعداد منهجية فعالة ل�ضمان امتثال البنك جلميع القوانني والت�شريعات النافذة و�أي �إر�شادات و�أدلة ذات عالقة.
د .رفع التقارير الدورية (ن�صف �سنوية) حول نتائج �أعمالها ومراقبتها لالمتثال �إىل جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال /التنفيذية التي �ستتوىل بدورها رفعها �إىل
جلنة �إدارة املخاطر /جمل�س الإدارة.
هـ .تقييم ومتابعة تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك.
و� .إعداد وتطبيق �سيا�سات متخ�ص�صة لكل من:
• مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
• التحقق املايل وال�ضريبي (.)Financial Crime
• تلبية متطلبات الـ .FATCA
• �إدارة ومعاجلة �شكاوى العمالء.

�أما بخ�صو�ص خماطر الت�شغيل يتوىل البنك ومنذ عام  2003تطبيق نظام  CAREلإدارة املخاطر الت�شغيلية ،ومت �إن�شاء ملف خماطر  Risk Profileلكل وحدة من وحدات
البنك املختلفة ،هذا بالإ�ضافة لبناء قاعدة بيانات بالأخطاء الت�شغيلية� .أما فيما يتعلق مبخاطر ال�سوق فقد مت ت�أ�سي�س دائرة تُعنى ب�إدارة كافة �أنواع خماطر ال�سوق ورفدها
بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة .هذا و�شكل البنك جلنة لإدارة املخاطر على م�ستوى الإدارة التنفيذية تتوىل مراجعة وتقييم �أعمال كافة دوائر املخاطر املختلفة وترفع تقارير دورية عن
نتائج �أعمالها �إىل جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

 .5التقارير املالية:
تتولـى الإدارة التنفيذيـة للبنـك القيـام مبـا يلـي:
�أ� .إعداد التقارير املالية ح�سب املعايري الدولية للمحا�سبة.
ب .رفع هذه التقارير �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف كل اجتماع من اجتماعاته الدورية.
ج .ن�شر بياناته املالية كل ثالثة �أ�شهر.
د� .إر�سال التقارير املالية وتقارير الأعمال الكاملة �إىل امل�ساهمني �سنوياً.

وقد اتخذت اخلطوات العملية لتطبيق ما جاء فيها ومن ذلك ت�أ�سي�س �إدارات متخ�ص�صة يف �إدارة خمتلف املخاطر (ائتمان ،ت�شغيل� ،سوق) ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة
والأنظمة الآلية.
ويف هذا ال�سياق قام البنك بتعزيز الأطر التي حتكم �إدارة خماطر االئتمان من خالل ت�أ�سي�س دوائرها املختلفة (دائرة ائتمان ال�شركات ،دائرة ائتمان  ،SMEدائرة ائتمان الأفراد،
دائرة ائتمان فروع فل�سطني) ودائرة خماطر حمافظ االئتمان ،بالإ�ضافة �إىل حتديث وتطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر التي من �ش�أنها املحافظة على جودة املحفظة
االئتمانية ونوعيتها ،هذا بالإ�ضافة �إىل تطبيق نظام �آيل الحت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (.)Reveleus System

وتعمل �إدارة املخاطر �ضمن الإطار العام التايل:
�أ .ترفع �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر /التنفيذية ب�شكل دوري� ،أما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.
ب .تتوىل �إدارة املخاطر امل�س�ؤوليات التاليــة:
 �إعداد �سيا�سات املخاطر لكافة �أنواع املخاطر واعتمادها من جمل�س الإدارة. حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات. تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر. التو�صية للجنة �إدارة املخاطر /التنفيذية ب�سقوف املخاطر واملوافقات ،ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر. تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر ( )Risk Profileيف البنك ،ويقوم املجل�س مبراجعة �إح�صائيات املخاطريف البنك النوعية والكمية وب�شكل منتظم.
 اعتماد الو�سائل التي ت�ساعد يف �إدارة املخاطر ومنها:• التقييم الذاتي للمخاطر وو�ضع م�ؤ�شرات للمخاطر.
ً
• �إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخ�سائر وحتديد م�صادر تلك اخل�سائر وتبويبها وفقا لنوع املخاطر.
• توفري التجهيزات الالزمة والنظم الآلية املالئمة لإدارة املخاطر لدى البنك.
ج .تقوم جلان البنك ،مثل جلان االئتمان �أو �إدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة وخماطر الت�شغيل مب�ساعدة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.
د .ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك مبعلومات عن �إدارة املخاطر بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت عليها.
هـ� .إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�شكل دوري لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�صدمات ومواجهة املخاطر املرتفعة ،وللمجل�س دور رئي�سي يف اعتماد الفر�ضيات
وال�سيناريوهات امل�ستخدمة ومناق�شة نتائج االختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بنا ًء على هذه النتائج من خالل جلنة املخاطر واالمتثال.
و .التقييم الداخلى لكفاية ر�أ�س املال ،وهذه املنهجية �شاملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع املخاطر التي من املمكن �أن يواجهها البنك ،وت�أخذ باالعتبار خطة البنك اال�سرتاتيجية
وخطة ر�أ�س املال ،وتراجع هذه املنهجية ب�صورة دورية ويتم التحقق من تطبيقها والت�أكد من احتفاظ البنك بر�أ�سمال كاف ملقابلة جميع املخاطر التي يواجهها البنك.
ح .توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�شر للجمهور.
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 .6ال�سلوك املهني:
لدى البنك دليل مليثاق ال�سلوك املهني مت اعتماده من قبل جمل�س الإدارة ومت تعميمه على كافة موظفي البنك ،بالإ�ضافة �إىل عقد دورات تدريبية بهذه املفاهيم
وتتوىل دائرة االمتثال التحقق من مدى االلتزام بها.

املحور الرابع (العالقة مع

امل�ساهمني)

ي�ضمن القانون لكل م�ساهم حق الت�صويت يف اجتماعات الهيئة العامة وحق مناق�شة املوا�ضيع املطروحة على جدول �أعمال الهيئة العامة العادية وغري العادية،
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يحق للم�ساهمني اقرتاح �أي بنود �أخرى على جدول �أعمال الهيئة العامة العادية �شرط �أن يقرتن هذا االقرتاح مبوافقة عدد من امل�ساهمني
ميثلون ما ال يقل عن  %10من الأ�سهم امل�سجلة يف االجتماع ،وتعزيزاً لهذه العالقة يعمل جمل�س الإدارة بكافة الو�سائل املنا�سبة لت�شجيع امل�ساهمني وخا�صة
�صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�صويت �إما ب�شكل �شخ�صي �أو توكيل �شخ�صي يف حالة غيابهم ،كما يعمل املجل�س على تزويد
امل�ساهمني مبا يلــي:
 ن�سخة من التقرير ال�سنوي على عناوينهم الربيدية. دعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول �أعمالها. جميع املعلومات واملواد الإعالمية املوجهة للم�ساهمني ب�شكل عام.هذا بالإ�ضافة لأحق ّية كل م�ساهم يف االطالع على �سجل امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمته ،وكذلك يحر�ص على توزيع الأرباح بعدالة على امل�ساهمني ومبا
يتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي ميلكها كل منهم.
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املحور اخلام�س (ال�شفافية

والإف�صاح)

تنطوي احلاكمية امل�ؤ�س�سية لبنك الأردن على �أبعاد تت�صل بالنزاهة والتعامل با�ستقامة و�أمانة ومو�ضوعية وامل�ساءلة عن القرارات التي اتخذتها اجلهات ذات العالقة يف البنك
وال�شفافية والإف�صاح واالنفتاح على املجتمع .والبنك معني بالإف�صاح العام عن كافة املعلومات املوثوقة التي تقدم يف �أوقاتها املنا�سبة مل�ساعدة م�ستخدمي هذه املعلومات على
�إجراء تقييم دقيق للموقف املايل للبنك و�إجنازاته و�أن�شطته وخماطره و�إدارة هذه املخاطر خا�صة و�أن الإف�صاح وحده يعطى ال�شفافية املطلوبة التي تتوفر يف املعلومات من الدقة
واالكتمال من الناحية النوعية والكمية التي يتم تقدميها يف �أوقاتها املنا�سبة.
وبنا ًء عليه فقد مت خالل التقرير ال�سنوي الإف�صاح عن كافة البيانات املطلوبة ملختلف اجلهات الرقابية ،بالإ�ضافة لن�شر دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ومدى االلتزام به.
ا�ستناداً لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية رقم ( )2012/56تاريخ  31/10/2012مت ت�أ�سي�س وحدة لإدارة ومعاجلة �شكاوى العمالء ورفدها بالكوادر الب�شرية
امل�ؤهلة وتزويدها بالأنظمة الآلية وتوفري كافة الو�سائل املتاحة ال�ستيعاب ال�شكاوى وتكون تبعيتها الإدارية لدائرة االمتثال.
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املقدمـــــــــة
�إن ر�ؤيتنا اال�سرتاتيجية والتي تبنّاها بنك الأردن ور�سالتنا اال�سرتاتيجية التي تتوافق مع هذه الر�ؤية و�شعارنا (تف َّوق) الذي يقود م�سريتنا ال ميكن لها �أن تتحقق
�إال من خالل تبنّى احلاكمية ال�سليمة التي تتوافق مع الت�شريعات التي حتكم �أعمال البنوك يف الأردن وتعليمات البنك املركزي و�أف�ضل املمار�سات الدولية .وقد
�آلينا على �أنف�سنا يف البنك �أن نكون البنك الرائد يف الأردن وحيث نتواجد يف العامل ،نتفوق يف تلبية احتياجات وتطلعات كافة اجلهات ذات العالقة يف تعاملها
مع البنك ،من م�ساهمني ومودعني ومتعاملني وموظفي البنك وكافة ال�سلطات الرقابية ،ونوا�صل التطور واالرتقاء بخدماتهم وبناء �أف�ضل العالقات و�أكرثها
متيزاً معهم.
�إن بنك الأردن ،قد �أخذ على نف�سه التزاماً� ،أن يعمل بكل طاقاته ليكون ال�شريك الأقوى والأقرب �إىل كافة اجلهات ذات العالقة ،بحيث يبقى على الدوام البنك
املف�ضل لهم يلبي حاجاتهم وي�ستجيب لتوقعاتهم من خالل عمله ب�شفافية و�إف�صاح لكافة قواعد مكونات عمله البنكي ومن خالل جمموعة خدمات وحلول مالية
وم�صرفية متطورة ذات قيمة م�ضافة ت�سهم يف حتقيق �آمالهم وطموحاتهم مب�ستقبل �أكرث جناحاً.
لقد �آلينا على �أنف�سنا و�ضمن قواعد احلاكمية امل�ؤ�س�سية �أن نعمل ونتعامل ب�شفافية وعدالة وبروح الفريق امل�ؤهّ ل املح ّفز ،نعظم قيمة العمل امل�ؤ�س�سي ،ونبنى عليه
بر�ؤية ح�ضارية قادرة على ا�ستك�شاف امل�ستقبل وا�ستخدام �آليات العمل امل�ؤ�س�سي التي تعتمد ا�ست�شعار اخلطر ودرا�سته ،والإح�سا�س باخللل وتعديله ومراجعة
الأداء با�ستمرار لتحقيق الإجناز الذي نتطلع �إىل بلوغه.
و�إذا ما كان ال�سقف الذي و�ضعناه لعملنا امل�صريف مرتفعاً للغاية ،ف�إننا نعمل على بناء عالقات را�سخة تقوم على االنفتاح وال�شفافية وامل�ساءلة والتوا�صل الدائم
مع اجلهات ذات العالقة ،م�ستفيدين من �أف�ضل املعايري العاملية والأدبيات الأكرث رقياً ومو�ضوعية يف العمل البنكي.
هذا و�سيلتزم جمل�س الإدارة بتطبيق املتطلبات التي ت�ضمنها الدليل مبا يتوافق مع القوانني والأطر الت�شريعية الناظمة لأعمال البنك.

 -1التعريفـات:

احلاكمية امل�ؤ�س�سية

املالءمة
املجل�س
�أ�صحاب امل�صالح

يوجه ويُدار به البنك ،والذي يهدف �إىل حتديد الأهداف امل�ؤ�س�سية للبنك وحتقيقها و�إدارة عمليات البنك ب�شكل
النظام الذي ّ
�آمن ،وحماية م�صالح املودعني ،وااللتزام بامل�س�ؤولية الواجبة جتاه امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،والتزام البنك
بالت�شريعات و�سيا�سات البنك الداخلية.

تو ّفر متطلبات معينة يف �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك والإدارة التنفيذية العليا.
جمل�س �إدارة البنك.
�أي ذي م�صلحة يف البنك مثل املودعني ،امل�ساهمني ،املوظفني ،الدائنني ،العمالء �أو اجلهات الرقابية املعنية.

امل�ساهم الرئي�سي

ال�شخ�ص الذي ميلك ن�سبة (� )%5أو �أكرث من ر�أ�سمال البنك ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.

ع�ضو تنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة الذي ي�شارك مقابل �أجر يف �إدارة العمل اليومي للبنك.
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ع�ضو م�ستقل

ع�ضو جمل�س الإدارة الذي تتو ّفر فيه ال�شروط التالية:
 �أن ال يكون قد عمل ع�ضواً تنفيذياً يف املجل�س خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات. �أن ال يكون قد عمل موظفاً يف البنك �أو يف �أي من ال�شركات التابعة له خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات. �أن ال تربطه ب�أي من �أع�ضاء املجل�س الآخرين �أو ب�أي ع�ضو من �أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات التابعة للبنك �أو ب�أحد امل�ساهمني الرئي�سينييف البنك �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ً
ً
 �أن ال يكون �شريكاً �أو موظفاً لدى املدقق اخلارجي للبنك ،و�أن ال يكون قد عمل �شريكا �أو موظفا خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخانتخابه ع�ضواً يف املجل�س ،و�أن ال تربطه بال�شريك امل�س�ؤول عن عملية التدقيق �صلة قرابة من الدرجة الأوىل.
 �أن ال يكون م�ساهماً رئي�سياً يف البنك� ،أو ممث ًال مل�ساهم رئي�سي� ،أو حليفاً مل�ساهم رئي�سي يف البنك� ،أو تُ�شكل م�ساهمته مع م�ساهمة حليف
مقدار م�ساهمة م�ساهم رئي�سي� ،أو م�ساهماً رئي�سياً يف �إحدى ال�شركات التابعة للبنك� ،أو م�ساهماً رئي�سياً يف املجموعة املالكة للبنك.
 �أن ال يكون قد �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة البنك �أو �إحدى �شركاته التابعة� ،أو ع�ضو هيئة مديرين فيها لأكرث من ثماين �سنوات مت�صلة. �أن ال يكون حا�ص ًال هو �أو �أي �شركة هو ع�ضو يف جمل�س �إدارتها� ،أو مالكاً لها �أو م�ساهماً رئي�سياً فيها على ائتمان من البنك تزيد ن�سبته
ً
على ( )%5من ر�أ�سمال البنك املكتتب به ،و�أن ال يكون �ضامنا الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات الن�سبة.
� -أن يكون من ذوي امل�ؤهالت واخلربات املالية �أو امل�صرفية العالية.

الإدارة التنفيذية العليا

ت�شمل مدير عام البنك �أو املدير الإقليمي ونائب املدير العام �أو نائب املدير الإقليمي وم�ساعد املدير العام �أو م�ساعد املدير الإقليمي واملدير
املايل ومدير العمليات ومدير �إدارة املخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير اخلزينة (اال�ستثمار) ومدير االمتثال ،بالإ�ضافة لأي موظف يف
البنك له �سلطة تنفيذية موازية لأي من �سلطات �أي من املذكورين ويرتبط وظيفياً مبا�شر ًة باملدير العام.

امل�صلحة امل�ؤثرة
ال�سيطرة

ال�سيطرة على ما اليقل عن ( )%10من ر�أ�سمال �شخ�ص اعتباري.
القدرة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة على ممار�سة ت�أثري ف ّعال على �أعمال �شخ�ص �آخر وقراراته.

 -2الر�ؤية والر�سالة
 2.1الر�ؤية
�أن نكون بنكاً رائداً يف الأردن وحيثما نتواجد يف العامل ،نتفوق يف تلبية احتياجات وتطلعات عمالئنا املالية وامل�صرفية ،ونوا�صل التطور واالرتقاء بخدمتهم وبناء عالقة متميزة معهم.
 2.2الر�سالة
ّ
املف�ضل لديهم ،نلبي احتياجاتهم ون�ستجيب لتوقعاتهم من خالل جمموعة خدمات
نعمل بكل طاقاتنا لنكون ال�شريك الأقوى والأقرب للعمالء بحيث نبقى على الدوام البنك
وحلول مالية وم�صرفية متطورة ذات قيمة م�ضافة ت�سهم يف حتقيق �آمالهم وطموحاتهم مب�ستقبل �أكرث جناحاً.
ّ
ونعظم قيمة م�ؤ�س�ستنا ونعمل معاً كنموذج �إيجابي وف ّعال ي�سهم يف تطور وتقدم املجتمع.
نعامل ونتعامل ب�شفافية وعدالة وروح الفريق امل�ؤهل واملح ّفز،
 -3قيمنا اجلوهرية
 3.1النزاهة
تنفيذ جميع التعامالت ب�شكل حيادي ومو�ضوعي �ضمن الأطر القانونية لتحقيق �أهداف البنك.
 3.2ال�شفافية
الإف�صاح الكامل يف تبادل املعلومات واملعارف وتب�سيط الإجراءات ب�أعلى درجات املهنية.
 3.3االبتكار
ال�سعي الدائم �إىل التعلم ودعم االبتكارات املفيدة ،واال�ستفادة من اخلربات العاملية يف ابتكار احللول املحلية الرائدة املبنية على خربات عالية امل�ستوى ،والرتحيب بالتغيري
الإيجابي.
 3.4العمل اجلماعي
العمل بروح الفريق وب�شكل م�ؤ�س�سي على كافة امل�ستويات لتحقيق �أهداف البنك بكفاءة وفاعلية.
 3.5االنتماء
االلتزام ب�أعلى درجات الإخال�ص جتاه البنك والعاملني فيه واملتعاملني معه.
 3.6الريادة
العمل على تنمية املواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل فاعلة ،تهدف �إىل تلبية احتياجات عمالئنا على �أف�ضل وجه.
 3.7خدمة املجتمع
حتقيق النجاح يف �أعمالنا والرفاهية ملوظفينا وللمجتمعات التي نعمل بداخلها ،وال�سعي من خالل ثقافتنا و�أفكارنا وعملنا اجلماعي �إىل تر�سيخ قيمنا املميزة يف تعاملنا مع
�أفراد املجتمع من حولنا.
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 - 4منهجيـة البنـك جتـاه احلاكميـة امل�ؤ�س�سيـة
�إن البنك يعي ويق ّر ب�أهمية التحكم امل�ؤ�س�سي ،حيث ير�سخ العالقة بني امل�ساهمني وجمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واجلهات ذات العالقة بالبنك (املودعني
مي ّكن البنك من امل�ساهمة يف التنمية الناجحة للجهاز امل�صريف الأردين ،بالإ�ضافة
واملتعاملني وال�سلطات الرقابية) ،عالوة على ذلك ف�إن التحكم امل�ؤ�س�سي اجليد َ
�إىل حتديد اجتاه و�أداء البنك ،وكذلك ي�ضع الإدارة التنفيذية حتت طائلة امل�ساءلة من قبل جمل�س الإدارة من جهة ،وجمل�س الإدارة من قبل امل�ساهمني واجلهات
ذات العالقة من جهة �أخرى.
 4.1مفهوم احلاكمية
تع ّرف احلاكمية على �أنها النظام الذي يتم من خالله �إدارة ورقابة امل�ؤ�س�سات ،وتت�ضمن العالقات فيما بني �إدارة امل�ؤ�س�سة وجمل�س �إدارتها وم�ساهميها
واجلهات ذات العالقة بها ،كما �إنها تت�ضمن الآلية التي تو�ضح �أهداف امل�ؤ�س�سة وكيفية مراقبة حتقيقها ،وبالتايل ف�إن احلاكمية اجليدة متثل و�سيلة لتح�سني
وتطوير الفعالية الت�شغيلية وبناء ال�سمعة الف�ضلى ،وتظهر �أي�ضاً نظاماً �سليماً للإدارة الداخلية وحكم القانون� ،إ�ضافة لذلك ف�إن احلاكمية �أداة لتعزيز
ال�شفافية وامل�ساءلة.
 4.2املبادئ الأ�سا�سية
ترتكز احلاكمية امل�ؤ�س�سية على املبادىء الأ�سا�سية التالية:
 4.2.1العدالة
العدالة يف معاملة كافة اجلهات ذات العالقة وعلى وجه اخل�صو�ص امل�ساهمني ،املودعني ،املتعاملني وموظفي البنك ،بالإ�ضافة �إىل ال�سلطات الرقابية ،ويف
النهاية املجتمع الأردين ب�أ�سره.
 4.2.2ال�شفافية
مي ّكن اجلهات ذات العالقة من تقييم و�ضعية البنك و�أدائه املايل ،مع االلتزام مبتطلبات ال�شفافية
الإف�صاح عن معلومات وافية عن �أن�شطة البنك ب�شكل َ
والإف�صاح التي ت�ستلزمها اجلهات الرقابية ،وذلك من خالل اال�ستخدام الأمثل لو�سائل الإعالم املنا�سبة لإبراز هذه اجلوانب دون تعري�ض امل�صالح اال�سرتاتيجية
للبنك للخطر.
 4.2.3امل�س�ؤولية
و�صي على حماية وتعزيز القيمة بالن�سبة للم�ساهمني من جهة ،و�ضمان
تقع على عاتق جمل�س الإدارة م�س�ؤولية ائتمانية جتاه امل�ساهمني� ،إذ �إن جمل�س الإدارة
ّ
تلبية البنك اللتزاماته وم�س�ؤولياته جتاه كافة اجلهات ذات العالقة من جهة �أخرى.
 4.2.4امل�ساءلة
ً
�إن جمل�س الإدارة ومن خالل امل�س�ؤوليات وال�صالحيات املخولة له يعترب م�س�ؤوال �أمام امل�ساهمني ،فيما الإدارة التنفيذية للبنك ومن خالل امل�س�ؤوليات
وال�صالحيات املفو�ضة لها ب�شكل وا�ضح تعترب م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة� ،إذ �إن وجود نظام امل�ساءلة ثنائي االجتاه ي�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة يف الأداء.
 4.2.5الرقابة
وذلك من خالل توفري نظام �ضبط ورقابة داخلي ف ّعال لتحقيق �أهداف البنك ،من حيث الإعداد الكايف للتقارير واالمتثال للقوانني وحماية موجودات البنك
وموارده ،و�إدارة املخاطر التي قد يتعر�ض لها البنك.
 4.2.6املحيط الأخالقي
بحيث يتحمل البنك م�س�ؤوليته �أمام املجتمع الأردين واجلهات الأخرى ذات العالقة بخ�صو�ص املحافظة على املعايري الأخالقية وال�سلوكية ،ويتحمل جمل�س
الإدارة م�س�ؤولية حتديد هذه املعايري يف امل�ستويات الإدارية املختلفة.
 -5نطـاق احلاكميـة امل�ؤ�س�سيـة
ّ
الغر�ض من التح ّكم امل�ؤ�س�سي هو العمل على توفري �أنظمة حتكم متطورة وممار�سات نزيهة و�شفافة ت�ضمن مراقبة م�ستقلة المتثال البنك لل�سيا�سات واحلد من
املخاطر بهدف حماية حقوق امل�ساهمني واملودعني ومبا ين�سجم مع متطلبات اجلهات الرقابية املختلفة.
ّ
التحكـم امل�ؤ�س�سـي يحكمه مـا يلـي:
وبنـا ًء عليـه فـ�إن نظـام
 5.1الت�شريعات والتعليمات املعمول بها يف الأردن الناظمة لأعمال البنوك والتي تدرج على النحو التالـي:
�أ -قانون ال�شركات والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه.
ب -قانـون البنوك والأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه.
ج -قانون هيئة الأوراق املالية والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه.
د -قانون �سوق ع ّمان املايل والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه.
ه -تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم ( )2014/58ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين.
و -قانون التجارة الأردين.
ز -مالحظات التدقيق اخلارجي.
 5.2املعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRS
هذا و�سيبقى البنك منفتحاً على �أية مقرتحات وم�ستجدات تطر�أ يف هذا املجال واال�ستفادة منها يف كافة مناحي عمله.
وعليه فقد ارت�أى البنك تناول مو�ضوع احلاكمية امل�ؤ�س�سية بالدليل �ضمن حماور و�أجزاء عدة.
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املحـور الأول (جملـ�س الإدارة)
--1مبادئ و�أحكام عامة:
--1.1يتوىل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية حماية حقوق امل�ساهمني وتنميتها على املدى الطويل ،ومن �أجل القيام بهذا الدور يتحمل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية احلاكمية امل�ؤ�س�سية
توجه البنك اال�سرتاتيجي وحتديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإ�شراف على حتقيق هذه الأهداف.
كاملة ،مبا يف ذلك ّ
--1.2يتحمل جمل�س الإدارة كافة امل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات البنك و�سالمته املالية ،والت�أكد من تلبية متطلبات البنك املركزي الأردين وم�صالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني
واملوظفني واجلهات الأخرى ذات العالقة ،وكذلك الت�أكد من �أن �إدارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف ،و�ضمن �إطار القوانني والتعليمات النافذة وال�سيا�سات الداخلية للبنك.
--1.3يقوم جمل�س الإدارة برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه ولي�س جتاه م�ساهم معني.
--1.4يقوم جمل�س الإدارة بر�سم الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك بالإ�ضافة �إىل الرقابة على �إدارته التنفيذية التي تقع عليها م�س�ؤوليات العمليات اليومية ،كما يقوم املجل�س
بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ،ويت�أكد من مدى فاعليتها ومدى تقيد البنك باخلطة اال�سرتاتيجية ،وال�سيا�سات والإجراءات املعتمده �أو املطلوبة
مبوجب القوانني والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاها ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من �أن جميع خماطر البنك قد متت �إدارتها ب�شكل �سليم.
--1.5ميكن لأع�ضاء املجل�س وجلانه االت�صال املبا�شر مع الإدارة التنفيذية و�أمني �سر جمل�س الإدارة لت�سهيل القيام باملهام املوكلة �إليهم مبا يف ذلك اال�ستعانة عند اللزوم وعلى
نفقة البنك مب�صادر خارجية وذلك بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س الإدارة.
--1.6ن�ؤكد على �ضرورة عدم قيام �أي من �أع�ضاء املجل�س بالت�أثري على قرارات املجل�س �أو اللجان املنبثقة عنه.
--1.7للبنك املركزي احلق فيما يلــي:
- -1.7.1تعيني جهة خارجية لتقييم حاكمية البنك وعلى نفقة البنك.
- -1.7.2دعوة �أع�ضاء جلنة التدقيق �أو مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك �أو مدير دائرة االمتثال لبحث �أية �أمور تتعلق بعملهم.
- -1.7.3ا�ستدعاء �أي مر�شح ل�شغل ع�ضوية جمل�س الإدارة لإجراء مقابلة يف احلاالت التي يراها �ضرورية.
�- -1.7.4أن يحدد عدداً �أعلى من الأع�ضاء امل�ستقلني يف ت�شكيلة املجل�س عندما يرى ذلك �ضرورياً.
- -1.7.5اعتبار �أي ع�ضو غري م�ستقل وذلك وفق معطيات معينة على الرغم من انطباق كافة �شروط الع�ضوية الواردة بالدليل عليه.
- -1.7.6االعرتا�ض على تر�شيح �أي �شخ�ص لع�ضوية جمل�س �إدارة البنك �إذا وجد �أ ّنه ال يحقق �أ ّياً من �شروط الع�ضوية الواردة بالدليل عليه.
�--2شروط الع�ضوية الواجب توفرها فيمن ي�شغل رئا�سة وع�ضوية جمل�س الإدارة:
على الرغم من �أن م�س�ؤولية �إدارة الأعمال اليومية تناط بالإدارة التنفيذية العليا �إال �أن جمل�س الإدارة ،كونه تقع على عاتقه م�س�ؤولية ر�سم ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية لتحقيق
الأهداف والغايات التي حتقق م�صلحة البنك وامل�ساهمني واملتعاملني ومبا يتفق مع القوانني والتعليمات ذات العالقة ،ف�إن البنك قد ارت�أى �أن تتوفر يف كل ع�ضو من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة امل�ؤهالت واخلربات التي تتطلب القوانني والأنظمة توفرها و�/أو �أي تعديالت على تلك القوانني تطلب مثل هذه امل�ؤهالت واخلربات.
�--2.1أن يكون حائزاً على ما ال يقل عن خم�سة �آالف �سهم من �أ�سهم البنك طيلة مدة ع�ضويته.
�--2.2أن ال يكون حمكوماً بعقوبة جنائية �أو ب�أ ّية عقوبة جنحية يف جرمية خملة بال�شرف كالر�شوة واالختال�س وال�سرقة والتزوير و�سوء ا�ستعمال الأمانة وال�شهادة الكاذبة
و�شهادة الزور� ،أو ب�أية جرمية �أخرى خملّة بالأدب والأخالق العامة� ،أو �أن يكون فاقداً للأهلية املدنية� ،أو بالإفال�س ما مل ير ّد له اعتباره.
�--2.3أن ال يقل عمره عن خم�س وع�شرين �سنة.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
�--2.4أن ال يكون ع�ضواً يف جمل�س �إدارة �أي بنك �آخر داخل اململكة �أو مديرا عاما له �أو مديرا �إقليميا �أو موظفا فيه ما مل يكن البنك الآخر تابعا لذلك البنك.
�--2.5أن ال يكون حمامياً �أو م�ست�شاراً قانونياً �أو مدقق ح�سابات البنك.
�--2.6أن يكون حا�ص ً
ال على الدرجة اجلامعية الأوىل كحد �أدنى �سواءٌ يف االقت�صاد �أو املالية �أو املحا�سبة �أو �إدارة الأعمال �أو �أي من التخ�ص�صات امل�شابهة ،ويجوز للجنة
الرت�شيح واملكاف�آت النظر يف �إ�ضافة تخ�ص�صات �أخرى �إن اقرتنت بخربة لها عالقة ب�أعمال البنوك.
�--2.7أن ال يكون موظفاً يف احلكومة �أو �أي م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة ما مل يكن ممث ً
ال عنها.
�--2.8أن ال يكون ع�ضواً يف جمال�س �إدارة �أكرث من خم�س �شركات م�ساهمة عامة داخل اململكة ،ب�صفته ال�شخ�صية يف بع�ضها وب�صفته ممث ً
ال ل�شخ�ص اعتباري يف بع�ضها الآخر.
�--2.9أن يكون لديه خربة يف جمال �أعمال البنوك �أو املالية �أو املجاالت امل�شابهة ال تقل عن خم�س �سنوات.
--3ت�شكيلــة جملـ�س الإدارة:
�إن ت�شكيلة جمل�س الإدارة حمكومة بالقواعد التالية:
--3.1انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة الـ ( )11من قبل الهيئة العامة لبنك الأردن وفقاً للت�شريعات املعمول بها.
--3.2مدة ع�ضوية �أع�ضاء املجل�س �أربع �سنوات.
--3.3يتم اختيار رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه من قبل جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع له.
--3.4ال يجوز �أن يكون �أي من �أع�ضاء املجل�س ع�ضواً تنفيذياً.
--3.5يجب �أن ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف املجل�س عن �أربعة �أع�ضاء.
هذا وميكن للمجل�س طرح مو�ضوع زيادة �أع�ضاء املجل�س على الهيئة العامة للم�ساهمني �إذا كانت هنالك مربرات وظروف ت�ستدعي ذلك.

155

--4رئيـ�س جملـ�س الإدارة:
يراعى يف من�صب رئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:
--4.1الف�صل بني من�صبي رئي�س املجل�س (الرئي�س) واملدير العام.
�--4.2أن ال تربطه باملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الرابعة.
�--4.3أن تكون املهام وامل�س�ؤوليات املنوطة برئي�س جمل�س الإدارة مبوجب تعليمات كتابية مق ّرة من جمل�س الإدارة و�أن ال تتعار�ض مع القوانني والتعليمات
الناظمة لأعمال البنك.
--4.4مهام رئي�س جمل�س الإدارة:
--4.4.1تلبية احتياجات �أع�ضاء املجل�س فيما يتعلق بتطوير خرباتهم وتعلّمهم امل�ستمر ،و�أن يتيح للع�ضو اجلديد ح�ضور برنامج توجيه
( )Orientation Programبحيث تراعى اخللفية امل�صرفية للع�ضو على �أن يحتوي هذا الربنامج وكحد �أدنى املوا�ضيع التالية:
- -4.4.1.1البنية التنظيمية للبنك واحلاكمية امل�ؤ�س�سية وميثاق قواعد ال�سلوك املهني.
- -4.4.1.2الأهداف امل�ؤ�س�سية وخطة البنك اال�سرتاتيجية و�سيا�ساته املعتمدة.
- -4.4.1.3الأو�ضاع املالية للبنك.
- -4.4.1.4هيكل خماطر البنك و�إطار �إدارة املخاطر لديه.
--4.4.2توجيه دعوة للبنك املركزي حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فرتة كافية (ال تقل عن � 10أيام) لي�صار �إىل ت�سمية من ميثلة.
--4.4.3تزويد البنك املركزي مبحا�ضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام من تاريخ م�صادقة مراقب عام ال�شركات �أو
من ميثله على حم�ضر االجتماع.
ً
--4.4.4الت�أكد من �إعالم البنك املركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا على مالءمة �أي من �أع�ضاء املجل�س.
�--4.4.5أية مهام �أخرى يكلف بها من جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.
�--4.4.6إقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك.
--4.4.7خلق ثقافة -خالل اجتماعات املجل�س -ت�شجع على النقد البناء حول الق�ضايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء ،كما
ت�شجع على النقا�شات والت�صويت على تلك الق�ضايا.
--4.4.8الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.
--4.4.9الت�أكد من توفري معايري عالية من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.
--4.4.10الت�أكد من ا�ستالم جميع �أع�ضاء املجل�س ملحا�ضر االجتماعات ال�سابقة وتوقيعها وا�ستالمها ،وجدول �أعمال �أي اجتماع قبل انعقاده مبدة
كافية على �أن يت�ضمن اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املوا�ضيع التي �ستتم مناق�شتها يف االجتماع ،ويكون الت�سليم بوا�سطة �أمني �سر املجل�س.
--4.4.11الت�أكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل املجل�س.
--4.4.12مناق�شة الق�ضايا اال�سرتاتيجية والهامة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل م�ستفي�ض.
--4.4.13تزويد كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س عند انتخابه بن�صو�ص القوانني ذات العالقة بعمل البنك وتعليمات البنك املركزي الأردين ذات
العالقة بعمل املجل�س وبكتيب يو�ضح حقوق الع�ضو وم�س�ؤولياته وواجباته ومهام وواجبات �أمني �سر املجل�س.
- -4.4.14تزويد كل ع�ضو مبلخ�ص ٍ
كاف عن �أعمال البنك عند التعيني �أو عند الطلب.
--4.4.15التداول مع �أي ع�ضو جديد مب�ساعدة امل�ست�شار القانوين للبنك حول مهام وم�س�ؤوليات املجل�س وخا�صة ما يتعلق باملتطلبات القانونية
والتنظيمية لتو�ضيح املهام وال�صالحيات والأمور الأخرى اخلا�صة بالع�ضوية ومنها فرتة الع�ضوية ،ومواعيد االجتماعات ،ومهام اللجان،
وقيمة املكاف�آت و�إمكانية احل�صول على امل�شورة الفنية املتخ�ص�صة امل�ستقلة عند ال�ضرورة.
--5م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة:
--5.1الإ�شراف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة �أدائها ،والت�أكد من �سالمة الأو�ضاع املالية للبنك ومن مالءته واعتماد �سيا�سات و�إجراءات منا�سبة
للإ�شراف والرقابة على �أداء البنك.
--5.2حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك ،وتوجيه الإدارة التنفيذية العليا لإعداد ا�سرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف واعتماد هذه اال�سرتاتيجية واعتماد
خطط عمل تتما�شى مع هذه اال�سرتاتيجية.
--5.3اعتماد �سيا�سة مراقبة ومراجعة لأداء الإدارة التنفيذية العليا عن طريق و�ضع م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية  KPIsلتحديد وقيا�س ور�صد الأداء والتقدم
نحو حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية.
--5.4الت�أكد من توفر �سيا�سات وخطط و�إجراءات عمل لدى البنك �شاملة لكافة �أن�شطته وتتما�شى مع الت�شريعات ذات العالقة ،و�أنه قد مت تعميمها على
كافة امل�ستويات الإدارية و�أنه يتم مراجعتها بانتظام.
--5.5حتديد القيم امل�ؤ�س�سية للبنك ،ور�سم خطوط وا�ضحة للم�س�ؤولية وامل�ساءلة لكافة �أن�شطة البنك وتر�سيخ ثقافة عالية للمعايري الأخالقية والنزاهة
وال�سلوك املهني لإداريي البنك.
--5.6يتحمل املجل�س م�س�ؤولية �سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها �أو�ضاعه املالية وم�س�ؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي ،وكذلك متطلبات اجلهات
الرقابية والتنظيمية الأخرى املتعلقة بعمله ومراعاة �أ�صحاب امل�صالح ،و�أن البنك يدار �ضمن �إطار الت�شريعات وال�سيا�سات الداخلية للبنك ،و�أن
الرقابة الفعالة متوفرة با�ستمرار على �أن�شطة البنك مبا يف ذلك �أن�شطة البنك امل�سندة جلهات خارجية.
--5.7تعيني كل من مدير التدقيق ومدير �إدارة املخاطر وم�س�ؤول االمتثال وقبول ا�ستقاالتهم بنا ًء على تو�صية اللجنة املخت�صة.
--5.8اعتماد �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها �سنوياً والت�أكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة
واحدة على الأقل �سنوياً ،وعلى املجل�س ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك مبا ي�ؤكد كفاية هذه الأنظمة.
�--5.9ضمان ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي بداي ًة وا�ستمراراً.
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--5.10اعتماد ا�سرتاتيجية لإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تت�ضمن م�ستوى املخاطر املقبولة و�ضمان عدم تعري�ض البنك ملخاطر مرتفعة ،و�أن يكون املجل�س ملماً ببيئة
العمل الت�شغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها ،و�أن يت�أكد من وجود �أدوات وبنية حتتية لإدارة املخاطر يف البنك قادرة على حتديد وقيا�س و�ضبط ومراقبة كافة �أنواع
املخاطر التي يتعر�ض لها البنك.
�--5.11ضمان وجود نظم معلومات �إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة �أن�شطة البنك .
--5.12التحقق من �أن ال�سيا�سة االئتمانية للبنك تت�ضمن تقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�شركات وخا�صة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم املخاطر
للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة تبعاً ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية.
--5.13الت�أكد من �أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية منا�سبة يف جمال حماية البيئة وال�صحة والتعليم ومراعاة تقدمي التمويل لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ب�أ�سعار
و�آجال منا�سبة.
--5.14اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�إيجاد ف�صل وا�ضح بني �سلطات امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة من جهة والإدارة التنفيذية من جهة �أخرى بهدف تعزيز احلاكمية
امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،وعليه �إيجاد �آليات منا�سبة للحد من ت�أثريات امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة وذلك من خالل الآتي على �سبيل املثال ال احل�صر:
�--5.14.1أن ال ي�شغل �أي من امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة �أي وظيفة يف الإدارة التنفيذية العليا وعلى البنك .
�--5.14.2أن ت�ستمد الإدارة التنفيذية العليا �سلطتها من املجل�س وحده ،والعمل يف �إطار التفوي�ض املمنوح لها من قبله.
--5.15اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني الت�سل�سل الإداري ،مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية.
--5.16على جمل�س �إدارة البنك العامل �ضمن جمموعة بنكية التقيد مبا يلــي:
--5.16.1اعتماد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات للمجموعة وال�شركات التابعة لها ،واعتماد الهياكل الإدارية لهذه ال�شركات ،واعتماد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية على م�ستوى
املجموعة ب�شكل يتما�شى مع هذه التعليمات لتطبيقه على كامل املجموعة وبحيث ي�ضمن �أن تكون �سيا�سات ال�شركات التابعة متما�شية مع هذه التعليمات مع
مراعاة التعليمات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن عن البنوك املركزية �أو اجلهات الرقابية للدول املتواجدة فيها ال�شركات التابعة.
--5.16.2الإحاطة بهيكل املجموعة وخا�صة ذات الهياكل املعقدة وذلك من خالل معرفة الروابط والعالقات ما بني الوحدات وال�شركات الأم ومدى كفاية احلاكمية
امل�ؤ�س�سية �ضمن املجموعة مع املواءمة بني ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية لل�شركة الأم وهذه التعليمات �أو �أي تعليمات ي�صدرها البنك املركزي
�أو اجلهات الرقابية الأخرى ذات العالقة الحقاً يف هذا املجال ،ويف حال ح�صول تعار�ض يجب �أخذ موافقة البنك املركزي امل�سبقة ملعاجلة ذلك.
--5.17اعتماد حدود وا�ضحة للم�س�ؤولية وامل�ساءلة ،وااللتزام بها يف جميع امل�ستويات الإدارية يف البنك.
--5.18الت�أكد من �أن الهيكل التنظيمي يعك�س بو�ضوح خطوط امل�س�ؤولية وال�سلطة ،على �أن ي�شمل على االقل امل�ستويات الرقابية التالية:
--5.18.1جمل�س الإدارة
�--5.18.2إدارات منف�صلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال متار�س �أعماالً تنفيذية يومية.
--5.18.3وحدات /موظفني غري م�شاركني يف العمليات اليومية لأن�شطة البنك (مثل موظفي مراجعة االئتمان و .)Middle Office
--5.19الت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم مب�س�ؤولياتها املتعلقة ب�إدارة العمليات اليومية للبنك ،و�أنها ت�ساهم يف تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية فيه و�أنها تفو�ض ال�صالحيات
للموظفني ،و�أنها تن�شىء بنية �إدارية فعالة من �ش�أنها تعزيز امل�ساءلة ،و�أنها تنفذ املهام يف املجاالت والأن�شطة املختلفة للأعمال ب�شكل يتفق مع ال�سيا�سات والإجراءات
التي اعتمدها املجل�س.
ّ
--5.20اعتماد �ضوابط رقابية منا�سبة متكن املجل�س من م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا.
--5.21الت�أكد من عدم ت�ضارب امل�صالح �سواء من �أع�ضاء املجل�س �أو موظفي البنك.
--5.22اعتماد ميثاق تدقيق داخلي (  )Internal Audit Charterيت�ضمن مهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق وتقييمه داخل البنك.
--5.23التحقق من �أن دائرة التدقيق الداخلي خا�ضعة للإ�شراف املبا�شر من جلنة التدقيق و�أنها ترفع تقاريرها مبا�شرة �إىل رئي�س جلنة التدقيق .
�--5.24ضمان وتعزيز ا�ستقاللية املدققني الداخليني و�إعطا�ؤهم مكانة منا�سبة يف ال�سلم الوظيفي للبنك و�ضمان �أن يكونوا م�ؤهلني للقيام بواجباتهم مبا يف ذلك حق و�صولهم
�إىل جميع ال�سجالت واملعلومات واالت�صال ب�أي موظف داخل البنك بحيث مي ّكنهم من �أداء املهام املوكلة �إليهم و�إعداد تقارير دون �أي تدخل خارجي.
�--5.25ضمان تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�شركاتها التابعة �أو احلليفة �أو املرتبطة بها ب�أي �شكل من الأ�شكال كل �سبع �سنوات كحد �أعلى.
--5.26التاكد من قيام �إدارة املخاطر ب�إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�شكل دوري لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�صدمات ومواجهة املخاطر املرتفعة واعتماد الفر�ضيات
وال�سيناريوهات امل�ستخدمة ومناق�شة نتائج االختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بنا ًء على هذه النتائج.
--5.27اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�سمال البنك وبحيث تكون هذه املنهجية �شاملة وف ّعالة وقادرة على حتديد جميع املخاطر التي من املمكن �أن يواجهها البنك
وت�أخذ باالعتبار خطة البنك اال�سرتاتيجية وخطة ر�أ�س املال ومراجعة هذه املنهجية ب�صورة �سنوية والتحقق من تطبيقها والت�أكد من احتفاظ البنك بر�أ�سمال ٍ
كاف ملقابلة
جميع املخاطر التي يواجهها.
--5.28الأخذ بعني االعتبار املخاطر املرتتبة على البنك وقدرات وم�ؤهالت موظفي دائرة �إدارة املخاطر قبل املوافقة على �أي تو�سع يف �أن�شطة البنك.
�--5.29ضمان ا�ستقاللية دائرة �إدارة املخاطر يف البنك من خالل رفع تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر ومنح الدائرة ال�صالحيات الالزمة لتمكينها من احل�صول على املعلومات
من دوائر البنك الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام مبهامها.
--5.30اعتماد وثيقة املخاطر املقبولة للبنك.
�--5.31ضمان ا�ستقاللية �إدارة االمتثال و�ضمان ا�ستمرار رفدها بكوادر كافية ومد ّربة واعتماد مهامها وم�س�ؤولياتها.
--5.32اعتماد �سيا�سة ل�ضمان امتثال البنك جلميع الت�شريعات ذات العالقة ومراجعة هذه ال�سيا�سة ب�شكل �سنوي والتحقق من تطبيقها.
--5.33اعتماد �سيا�سة و�إجراءات ملعاجلة تعار�ض امل�صالح و�إجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة.
--5.34اعتماد �سيا�سة مالءمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراجعتها ب�شكل �سنوي.
--5.35اعتماد �سيا�سة مالءمة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا ومراجعتها ب�شكل �سنوي.
�--5.36إعالم البنك املركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلباً على مالءمة �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا.
--5.37اعتماد خطة �إحالل ( )Succession Planللإدارة التنفيذية العليا يف البنك ومراجعتها ب�شكل �سنوي.
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--6جمموعة بنك الأردن
يتوىل جمل�س �إدارة بنك الأردن م�س�ؤولية اعتماد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات للمجموعة وال�شركات التابعة لها واعتماد الهياكل الإدارية لهذه ال�شركات والتحقق
من وجود معايري حاكمية كافية للمجموعة ،وعليه الت�أكد من وجود �سيا�سات و�آليات حاكمية منا�سبة لهيكل ون�شاط وخماطر املجموعة وكيانها وتقييم هذه
ال�سيا�سات ب�صفة دورية (�سنوية) لتتالءم مع التو�سع اجلغرايف والت�أكد من امتثال كل �شركة تابعة يف متطلبات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك وتعديلها وفقاً للقوانني
الناظمة لأعمال ال�شركة ،ويف حال ح�صول تعار�ض ما بني هذه التعليمات وتعليمات ال�سلطات الرقابية يف الدول املتواجدة فيها هذه ال�شركات يجب �إبالغ جمل�س
�إدارة بنك الأردن لأخذ موافقة البنك املركزي الأردين ملعاجلة ذلك.
--7جلان جمل�س الإدارة
للمجل�س �صالحية تفوي�ض بع�ض من واجباته وم�س�ؤولياته �إىل جلان منبثقة عنه بهدف زيادة فعالية املجل�س من خالل ا�ستغالل مهارات معينة لبع�ض الأع�ضاء
يف الإ�شراف على ق�ضايا مهمة مثل التدقيق ،املخاطر .... ،الخ� .أو لرئي�س جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك ،علماً
ب�أن وجود هذه اللجان وتفوي�ض ال�صالحيات ال يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
وتعمل هذه اللجان على االجتماع ب�شكل منف�صل عن املجل�س وعلى رفع تقارير دورية له .وت�ش ّكل هذه اللجان مبوجب قرار من قبل جمل�س الإدارة على �أن يت�ضمن
القـرار مـا يلـي:
• •�أهداف ت�شكيل اللجنة.
• •�صالحية اللجنة.
• •�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة.
• •مهام اللجنة.
• •دورية االجتماع /مدة اللجنة.
• •التقارير الواجب رفعها.
وفيما يلي اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي مت ت�شكليها مبوجب تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص ،وميكن
للمجل�س ت�شكيل جلان �أخرى متخ�ص�صة عند احلاجة هدفها التعامل مع معطيات حمددة على �أن يتم مراعاة الإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء اللجان وملخ�ص عن
مهام اللجان وم�س�ؤولياتها �ضمن التقرير ال�سنوي للبنك.
--7.1جلنـة التدقيـق:
--7.1.1ت�شكيل اللجنة:
ً
مع مراعاة ما ورد يف قانون البنوك وا�ستنادا لتعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك ت�شكل جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء من املجل�س على �أن يكون غالبية �أع�ضاء

اللجنة مبن فيهم رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني ويجب �أن يكون جميع �أع�ضاء اللجنة حا�صلني على م�ؤهالت علمية ويتمتعون بخربة عملية منا�سبة يف
جماالت املحا�سبة �أو املالية �أو �أي من التخ�ص�صات �أو املجاالت امل�شابهة ذات العالقة ب�أعمال البنك.
ويق ّر املجل�س منح جلنة التدقيق �صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية بالإ�ضافة �إىل حقها يف ا�ستدعاء �أي موظف تنفيذي �أو ع�ضو جمل�س
�إدارة حل�ضور اجتماعاتها.
--7.1.2مهام اللجنة:
تت�ضمـن م�س�ؤوليـات اللجنة مـا يلـي:
- -7.1.2.1مراجعة التعديالت يف ال�سيا�سات املحا�سبية والعمل على تنفيذ االلتزام مبعايري املبادئ املحا�سبية الدولية.
- -7.1.2.2مراجعة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
- -7.1.2.3مراجعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.
- -7.1.2.4مراقبة ن�شاط التدقيق الداخلي للبنك.
- -7.1.2.5مراقبة مدى �شمولية ومو�ضوعية املدقق اخلارجي لأعمال البنك.
- -7.1.2.6التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق �أن�شطة البنك كل ثالث �سنوات كحد �أعلى وعدم تكليفهم ب�أي مهام تنفيذية.
- -7.1.2.7الت�أكد من دقة الإجراءات املحا�سبية والرقابية و�سالمتها ومدى التقيد بها.
- -7.1.2.8مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
- -7.1.2.9مراجعة التقارير والبيانات املالية التي ترفع ملجل�س الإدارة وخ�صو�صاً املتعلقة بتعليمات البنك املركزي (كفاية املخ�ص�صات امل�أخوذة مقابل
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إبداء الر�أي يف ديون البنك غري العاملة� ،أو املقرتح اعتبارها هالكة).
- -7.1.2.10درا�سة خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية ومراجعة املالحظات الواردة يف تقارير التفتي�ش ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
- -7.1.2.11درا�سة واعتماد �أي م�س�ألة تعر�ض عليها من قبل جمل�س �إدارة البنك �أو �أي م�س�ألة ترى اللجنة �ضرورة بحثها �أو �إبداء الر�أي ب�ش�أنها.
- -7.1.2.12االجتماع مع املدقق اخلارجي ومدير التدقيق الداخلي ومدير االمتثال ودون ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل.
- -7.1.2.13الت�أكد من وجود �سيا�سات عامة ت�ضمن االلتزام بالقوانني والتعليمات الر�سمية.
- -7.1.2.14الت�أكد من وجود �إطار عام من ال�سلوك املهني يف البنك.
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--7.1.2.15الت�أكد من وجود �إطار عام متكامل للرقابة الداخلية والعمل على تطويره �أوالً ب�أول وكلما دعت احلاجة لذلك.
--7.1.2.16مراجعة التقارير اخلا�صة باالخرتاقات (عدم االمتثال للقوانني والأنظمة والتعليمات النافذة� ،إ�ساءة الأمانة) والعمل على و�ضع الإجراءات الكفيلة بتالفيها.
--7.1.2.17التو�صية ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص تعيني� ،إنهاء عمل ،مكاف�آت ،وتقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي بالإ�ضافة �إىل ا�ستقالليته� ،أخذاً باالعتبار �أي �أعمال
�أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
--7.1.2.18الت�أكد من عدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح قد ينجم عن قيام البنك بعقد ال�صفقات �أو �إبرام العقود �أو الدخول يف امل�شروعات مع الأطراف ذوي العالقة.
--7.1.2.19مراجعة تعامالت الأطراف ذوي العالقة مع البنك والتو�صية ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة قبل �إبرامها.
--7.1.2.20التحقق من توفر املوارد الب�شرية الكافية والعدد الكايف من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة لإدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.
--7.1.2.21التحقق من �إخ�ضاع كافة �أن�شطة البنك امل�سندة جلهات خارجية ( )Outsourced Activitiesلعملية التدقيق.
--7.1.2.22الت�أكد من مراجعة االلتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
--7.1.2.23الت�أكد من مراجعة �صحة و�شمولية اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ( )Stress Testingومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من املجل�س.
--7.1.2.24الت�أكد من مراجعة دقة الإجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�سمال البنك (.)ICAAP
--7.1.2.25االطالع على تقارير ربع �سنوية عن فعالية الرقابة الداخلية يف كافة �أن�شطة البنك.
�--7.1.2.26إقرار �آلية تعديالت على ميثاق و�إجراءات عمل التدقيق الداخلي.
--7.1.2.27االطالع على تقييم �أداء موظفي �إدارة التدقيق الداخلي ومناق�شة تنفيذ التو�صيات التي من �ش�أنها رفع م�ستوى الأداء.
�--7.1.2.28إقرار الزيادات �أو املكاف�آت املتعلقة باملدققني الداخليني و�أية تعديالت على هيكل الرواتب.
--7.1.2.29مراجعة ومراقبة الإجراءات التي متكن املوظف من الإبالغ ب�شكل �سري عن �أي خط�أ يف التقارير املالية �أو �أية �أمور �أخرى ،وجود الرتتيبات الالزمة للتحقيق
امل�ستقل والت�أكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبو�ضوعية.
�--7.1.2.30أية مهام �أخرى تناط باللجنة من قبل جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.
وب�شكل عام ف�إن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية العليا فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.
--7.2جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
--7.2.1ت�شكيل اللجنة:
تت�شكل اللجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل بحيث ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني عن اثنني مبن فيهم رئي�س اللجنة.
--7.2.2مهام اللجنة:
يناط بهذه اللجنة املهام التالية ومبا ال يخالف الت�شريعات املعمول بها فيما يتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
--7.2.2.1التحقق من مدى مالءمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�شروط الع�ضوية التي ت�ضمنها بند ( )2من املحور الأول (جمل�س الإدارة) بالإ�ضافة ل�شروط �سيا�سة مالءمة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ب�شكل دوري عند االنتخاب /التعيني /ب�شكل �سنوي.
--7.2.2.2حتديد املتطلبات الالزمة ل�ضمان ا�ستقاللية الع�ضو والتحقق من ذلك ب�شكل �سنوي وعند التعيني �أو عندما يطر�أ �أي م�ستجدات ت�ستوجب ذلك ،بحيث ت�شمل ال�شروط
التالية كحد �أدنى:
�--7.2.2.2.1أن ال يكون قد كان ع�ضواً تنفيذياً يف املجل�س.
�--7.2.2.2.2أن ال يكون قد عمل موظفاً يف البنك �أو �أي من ال�شركات التابعة له.
�--7.2.2.2.3أن ال تربطه ب�أي من �أع�ضاء املجل�س الآخرين �أو ب�أي ع�ضو من �أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات التابعة للبنك �أو ب�أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك
�صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
�--7.2.2.2.4أن ال تربطه ب�أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك �أو ب�أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف ال�شركات التابعة للبنك �صلة قرابة حتى
الدرجة الثانية.
�--7.2.2.2.5أن ال يكون �شريكاً �أو موظفاً لدى املدقق اخلارجي للبنك و�أن ال يكون قد كان �شريكاً �أو موظفاً خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ انتخابه ع�ضواً
يف املجل�س و�أن ال تربطه بال�شريك امل�س�ؤول عن عملية التدقيق �صلة قرابة من الدرجة الأوىل.
�--7.2.2.2.6أن ال يكون م�ساهماً رئي�سياً يف البنك �أو ممث ً
ال مل�ساهم رئي�سي �أو حليفاً مل�ساهم رئي�سي يف البنك� ،أو تُ�شكل م�ساهمته مع م�ساهمة حليف مقدار
ً
ً
م�ساهمة م�ساهم رئي�سي� ،أو م�ساهماً رئي�سياً يف �إحدى ال�شركات التابعة للبنك� ،أو م�ساهما رئي�سيا يف املجموعة املالكة للبنك.
�--7.2.2.2.7أن ال يكون قد �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة البنك �أو �إحدى �شركاته التابعة �أو ع�ضو هيئة مديرين فيها لأكرث من ثماين �سنوات مت�صلة.
�--7.2.2.2.8أن ال يكون حا�ص ً
ال هو �أو �أي �شركة هو ع�ضو يف جمل�س �إدارتها �أو مالكاً لها �أو م�ساهماً رئي�سياً فيها على ائتمان من البنك تزيد ن�سبته على ()%5
من ر�أ�سمال البنك املكتتب به ،و�أن ال يكون �ضامناً الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات الن�سبة.
--7.2.2.3التحقق من مدى مالءمة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا ل�شروط الع�ضوية التي ت�ضمنها بند (� )1شروط مالءمة الع�ضوية من املحور الثاين (الإدارة التنفيذية العليا)
بالإ�ضافة ل�شروط �سيا�سة مالءمة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا.
--7.2.2.4تقييم املر�شحني ل�شغل ع�ضوية الإدارة التنفيذية العليا وتر�شيح امل�ؤهلني لالن�ضمام للإدارة التنفيذية ملجل�س الإدارة.
--7.2.2.5و�ضع نظام لتقييم �أعمال املجل�س و�أعمال �أع�ضائه يت�ضمن ما يلي كحد �أدنى:
 --7.2.2.5.1و�ضع �أهداف حمددة.
 --7.2.2.5.2حتديد دور املجل�س يف حتقيق الأهداف ب�شكل ميكن قيا�سه.
--7.2.2.5.3حتديد م�ؤ�شرات �أداء رئي�سه (  )KPIsالتي ميكن ا�ستخال�صها من اخلطط والأهداف اال�سرتاتيجية وا�ستخدامها لقيا�س �أداء املجل�س.
--7.2.2.5.4التوا�صل ما بني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ودورية هذا التوا�صل.
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--7.2.2.5.5دورية اجتماعات جمل�س الإدارة مع الإدارة التنفيذية العليا.
--7.2.2.5.6دور الع�ضو يف اجتماعات جمل�س الإدارة.
--7.2.2.5.7مقارنة �أداء الع�ضو ب�أداء الأع�ضاء الآخرين.
--7.2.2.5.8احل�صول على التغذية الراجعة من الع�ضو املعني وذلك بهدف حت�سني عملية التقييم.
7.7.2.2.6و�ضع نظام لتقييم �أداء املدير العام مبا يف ذلك و�ضع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة على �أن تت�ضمن ك ً
ال من الأداء املايل والإداري للبنك ومدى �إجنازه
خلطط وا�سرتاتيجيات البنك متو�سطة وطويلة الأجل.
- -7.2.2.7تقوم اللجنة ب�إعالم البنك املركزي الأردين بنتيجة تقييم املدير العام.
- -7.2.2.8التو�صية باملكاف�آت (الراتب ال�شهري واملنافع الأخرى) للمدير العام يف البنك.
- -7.2.2.9الت�أكد من الإف�صاح عن ملخ�ص �سيا�سة املكاف�آت لدى البنك يف التقرير ال�سنوي للبنك وحتديداً مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حده ،و�أعلى
رواتب مت دفعها خالل ال�سنة للإدارة التنفيذية العليا من غري �أع�ضاء املجل�س.
- -7.2.2.10تقييم وحتديد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إىل ع�ضوية املجل�س مع الأخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت الأ�شخا�ص املر�شحني ،كما ي�ؤخذ بعني
االعتبار يف حالة �إعادة تر�شيح الع�ضو عدد مرات ح�ضوره وفاعلية م�شاركته يف اجتماعات املجل�س.
- -7.2.2.11الت�أكد من تلبية احتياجات البنك من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا.
- -7.2.2.12اعتماد ال�سيا�سات اخلا�صة باملوارد الب�شرية والتدريب يف البنك والت�أكد من تطبيقها.
- -7.2.2.13الت�أكد من وجود �سيا�سة منح مكاف�آت لإداريي البنك تت�صف باملو�ضوعية وال�شفافية ومراجعتها ب�صورة دورية وتطبيقها.
- -7.2.2.14الت�أكد من وجود خطة �إحالل للإدارة التنفيذية العليا.
- -7.2.2.15توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب والت�أكد من �إطالعهم امل�ستمر على �أحدث
املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف.
- -7.2.2.16الت�أكد من ح�ضور �أع�ضاء املجل�س ور�شات عمل �أو ندوات يف املوا�ضيع امل�صرفية وبالأخ�ص �إدارة املخاطر واحلاكمية امل�ؤ�س�سية و�آخر التطورات
بالعمل امل�صريف.
�- -7.2.2.17إقرار الزيادات واملكاف�آت ال�سنوية الداريي البنك.
�- -7.2.2.18إقرار �أ�س�س ومعطيات تقييم الأداء ونتائجه لأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا.
�- -7.2.2.19إقرار عمليات تقييم الوظائف التي تتجاوز �صالحية جلنة املوارد الب�شرية.
- -7.2.2.20و�ضع �إجراءات لتحديد مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة اعتماداً على نظام التقييم الذي مت �إقراره.
�- -7.2.2.21أية مهام �أخرى تناط باللجنة من قبل جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.
7.7.3جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال
--7.3.1ت�شكيل اللجنة:
تت�شكل اللجنة من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة على �أن يكون من بينهم ع�ضو م�ستقل ،وذلك بهدف الإدارة والتعامل مع كافة فئات املخاطر التي تواجه عمل البنك.
هذا وميكن للجنة ت�شكيل جلان م�ص ّغرة باال�شرتاك مع �أع�ضاء الإدارة التنفيذية وترفع تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال.
--7.3.2مهام اللجنة:
تت�ضمن م�س�ؤوليات اللجنة ما يلـي:
- -7.3.2.1مراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر التي تواجه عمل البنك بكافة فئاتها ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر (خماطر االئتمان،
خماطر ال�سوق ،خماطر الت�شغيل ،خماطر ال�سيولة ،خماطر الرتكزات االئتمانية ،خماطر �أ�سعار الفائدة ....الخ) وكذلك �سيا�سة االمتثال
وذلك قبل رفعها �إىل جمل�س الإدارة العتمادها.
- -7.3.2.2حتديد �أ�ساليب و�آليات تخفيف املخاطر ب�شكل ين�سجم مع املتطلبات الرقابية املرعية يف هذا ال�ش�أن وذلك بهدف احلد من �أثر تلك املخاطر
على �سالمة ومتانة الو�ضع املايل للبنك.
- -7.3.2.3مراجعة منهجية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ( )ICAAPمن حيث �شمولها وفعاليتها وقدرتها على حتديد جميع املخاطر التي من
املمكن �أن يواجهها البنك مع الأخذ بعني االعتبار الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك وخطة ر�أ�س املال ب�صورة دورية (ب�شكل �سنوي) والتحقق
من تطبيقها والت�أكد من احتفاظ البنك بر�أ�سمال ٍ
كاف ملقابلة جميع املخاطر التي يواجهها قبل اعتمادها من جمل�س الإدارة.
- -7.3.2.4مناق�شة و�إقرار نتائج اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�شكل ن�صف �سنوي كحد �أدنى لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�صدمات ومواجهة
املخاطر املرتفعة وفقاً للفر�ضيات وال�سيناريوهات املعتمدة والتن�سيب ملجل�س الإدارة لإقرارها.
- -7.3.2.5مناق�شة و�إقرار الفر�ضيات وال�سيناريوهات الختبارات الأو�ضاع ال�ضاغظة ب�شكل �سنوي.
�- -7.3.2.6إقرار وثيقة املخاطر املقبولة للبنك والتن�سيب ملجل�س الإدارة العتمادها.
- -7.3.2.7تقع على عاتق الإدارة التنفيذية العليا للبنك م�س�ؤولية تنفيذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والأ�ساليب امل�شار �إليها �أعاله وذلك حتت �إ�شراف
جلنة �إدارة املخاطر.
- -7.3.2.8احل�صول على مقرتحات من الإدارة التنفيذية العليا للبنك حول هيكل دائرة املخاطر وعملية تطويرها وبحيث تقوم اللجنة مبراجعة
املقرتحات و�إدخال �أي تعديالت عليها لي�صار �إىل رفعها �إىل جمل�س الإدارة العتمادها.
- -7.3.2.9تتوىل جلنة �إدارة املخاطر م�س�ؤولية مواكبة التطورات ال�سريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطر�أ على �إدارة املخاطر داخل البنك وتقوم
اللجنة برفع تقارير دورية حولها �إىل جمل�س الإدارة.
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-7.3.2.10
-7.3.2.11
-7.3.2.12
-7.3.2.13
-7.3.2.14
-7.3.2.15
-7.3.2.16
-7.3.2.17
-7.3.2.18
-7.3.2.19

التحقق من عدم وجود تفاوت بني املخاطر الفعلية التي ي�أخذها البنك وم�ستوى املخاطر املقبولة التي وافق عليها املجل�س.مناق�شة و�إقرار تقارير �إدارة املخاطر التي ترفع �إليها ب�شكل دوري (ربع �سنوي).مناق�شة و�إقرار تقارير �إدارة االمتثال التي ترفع �إليها ب�شكل دوري (ربع �سنوي).احل�صول على كافة املعلومات عن �أي م�س�ألة تدخل �ضمن مهامها.التحقق من تلبية البنك ملتطلبات الـ . FATCA�إقرار نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال  ICAAPوالتن�سيب ملجل�س الإدارة باعتمادها.�إعداد تقييم �سنوي ملدراء املخاطر واالمتثال.�إقرار الزيادات �أو املكاف�آت املتعلقة ب�إداريي وموظفي دوائر املخاطر واالمتثال و�أية تعديالت على هيكل الرواتب.االطالع على تقييم �أداء موظفي دوائر املخاطر واالمتثال ومتابعة تنفيذ التو�صيات التي من �ش�أنها رفع م�ستوى الأداء.�-أية مهام �أخرى تناط باللجنة من قبل جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.

--7.4جلنـة احلاكميـة واال�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سيـة:
--7.4.1ت�شكيل اللجنة:
لتنفيذ �أحكام هذا الدليل ت�شكل جلنة منبثقة من جمل�س الإدارة ت�سمى جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية تت�ألف من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء امل�ستقلني باحلد الأدنى.
--7.4.2مهام اللجنة:
تتوىل اللجنة القيام باملهام التاليــــة:
�- -7.4.2.1إعداد ومراجعة دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ح�سب القوانني والت�شريعات الناظمة لأعمال البنك.
- -7.4.2.2و�ضع الإجراءات الكفيلة للتحقق من البنود الواردة يف الدليل والتقيد بها.
- -7.4.2.3متابعة التطورات وامل�ستجدات التي تطر�أ بهذا اخل�صو�ص.
- -7.4.2.4مراجعة �سنوية للدليل والت�أكد من ن�شره على �أو�سع نطاق.
�- -7.4.2.5إعداد تقييم �سنوي ملدى تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية وتقدميه �إىل جمل�س الإدارة واجلهات املعنية.
- -7.4.2.6املراجعة والإ�شراف على جميع العنا�صر ذات العالقة با�سرتاتيجية البنك والتو�صية ب�إقرارها.
- -7.4.2.7الت�أكد من وجود �سيا�سات عامة لتنفيذ وتطبيق اال�سرتاتيجيات بفاعلية.
�- -7.4.2.8إقرار اال�سرتاتيجيات وخطط العمل والأداء جلميع القطاعات والدوائر والتعديالت التي قد تطر�أ عليها.
�- -7.4.2.9إقرار درا�سة جدوى عملية التفرع الداخلية واخلارجية والتن�سيب ملجل�س الإدارة.
�- -7.4.2.10أية مهام �أخرى تناط باللجنة من قبل جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.
--7.5اللجنة التنفيذية
--7.5.1ت�شكيل اللجنة:
تت�شكل اللجنة من �ستة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة.

- -8.8تثبت مداوالت وقرارات جمل�س الإدارة يف حما�ضر جل�سات تقيد يف �سجل البنك ويدون فيها �أ�سماء الأع�ضاء احلا�ضرين و�أ�سماء �أع�ضاء اللجان يف
كل جل�سة وجميع التعليمات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة وجلانه وعلى الع�ضو �أن ي�سجل خمالفته فوق توقيعه.
- -8.9جميع حما�ضر اجلل�سات يوقع عليها الرئي�س و�أع�ضاء املجل�س الذين ح�ضروا تلك اجلل�سات.
�--9أمانة �سر جمل�س الإدارة:
تنبع �أهمية حما�ضر االجتماعات للبنك ،وللم�ساهمني ،ولل�سلطات الرقابية من كونها ال�سجل الدائم للأعمال التي قام بها املجل�س وللقرارات املتخذة من قبله
ومن قبل اللجان املنبثقة عنه عرب تاريخ عمل البنك .كما �إنها تعترب الإثبات القانوين للإجراءات التي قام بها املجل�س �أو جلانه وللأحداث التي جرت خالل
االجتماعات منعاً حلدوث �أي التبا�س.
وبنا ًء عليه ولأهمية الدور الذي يقوم به �أمني �سر املجل�س ،يتوىل املجل�س حتديد وظيفة ومهام �أمني �سر املجل�س ب�شكل ر�سمي وكتابي ويتم تعيينه �أو تنحيته
مبوجب قرار من املجل�س على �أن يتم مراعاة توفر اخلربة واملعرفة الالزمة للقيام باملهام املوكلة �إليه.
وتت�ضمـن م�س�ؤوليـات �أمانة �سر املجل�س مـا يلـي:
- -9.1ترتيب و�إعداد وحتديد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س.
- -9.2ح�ضور جميع اجتماعات املجل�س وتدوين كافة املداوالت على �أن يتم مراعاة الدقة عند كتابة املحا�ضر واحلر�ص الدائم على �أن تعك�س بو�ضوح كافة
البنود التي مت طرحها خالل اجتماعات جمل�س الإدارة والقرارات التي مت اتخاذها يف حينه و�أية �أمور �أخرى متت مناق�شتها ،و�أن تت�ضمن ت�سجي ً
ال
دقيقاً لأي عملية ت�صويت متت خالل هذه االجتماعات مبا فيها املعار�ضة �أو االمتناع عن الت�صويت.
�- -9.3إرفاق �أو الإ�شارة �إىل �أي وثائق مت الرجوع �إليها خالل االجتماعات.
- -9.4توفري املعلومات وان�سيابها بني �أع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء اللجان يف املجل�س والإدارة التنفيذية.
- -9.5االحتفاظ ب�سجالت خطية �أو �إلكرتونية موثقة ودائمة ملداوالت املجل�س.
- -9.6الت�أكد من اتباع �أع�ضاء املجل�س للإجراءات املق ّرة من املجل�س.
- -9.7ا�ستالم �شكاوى واقرتاحات امل�ساهمني وحتليلها والتحري عن مدى �صحتها وعر�ضها على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع له للبت فيها.
- -9.8تبليغ ومتابعة تنفيذ القرارات املتخذة من جمل�س الإدارة ومتابعة بحث �أي موا�ضيع مت طرحها يف اجتماع �سابق.
- -9.9التح�ضري الجتماع الهيئة العامة بالتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س.
--9.10تزويد البنك املركزي ب�إقرارات املالءمة والتي يتم توقيعها من قبل �أع�ضاء املجل�س.
--9.11الت�أكد من توقيع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على حما�ضر االجتماعات والقرارات.
--10تعـار�ض امل�صالــح والتعامالت مع ذوي العالقة:
على كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �أن يحدد ارتباطه مع البنك وطبيعة عالقته وجتنّب تعار�ض امل�صالح وااللتزام مب�ضمون دليل ميثاق ال�سلوك املهني و�آلية تعار�ض
امل�صالح والتعامالت مع ذوي العالقة بهذا اخل�صو�ص والإف�صاح خطياً وب�شكل �سنوي� ،أو يف حال وجود م�ستجدات تتطلب ذلك ،فيما �إذا كان له �أو لزوجته
�أو لقريب له حتى الدرجة الثالثة م�صلحة �شخ�صية يف �أي تعامل �أو تعاقد يكون البنك طرفاً فيه �أو �إذا كان لأي منهم م�صلحة م�ؤثرة يف �شركة يتعلق بها ذلك
التعامل �أو التعاقد ،و�أن ال ي�شارك يف �أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل �أو التعاقد ،و�ضرورة مراعاة �سيا�سة تعار�ض امل�صالح والتعامالت مع ذوي العالقة.

--7.5.2مهام اللجنة:
�- -7.5.2.1إجازة معامالت االئتمان التي تتجاوز �صالحيات جلان الإدارة التنفيذية.
�- -7.5.2.2إجازة قرارات جدولة امل�ستحقات والت�سويات و�إعادة اجلدولة والإعفاءات.
�- -7.5.2.3إجازة قرارات بيع العقارات اململوكة للبنك.
�- -7.5.2.4إجازة معامالت اال�ستثمار التي تتجاوز �صالحيات الإدارة التنفيذية.
�- -7.5.2.5إجازة العطاءات وامل�شرتيات التي تتجاوز �صالحيات جلان الإدارة التنفيذية.
�- -7.5.2.6أية مهام �أخرى تناط باللجنة من قبل جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.
--8اجتماعـات جمل�س الإدارة:
يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة خطية من رئي�سه �أو نائبه يف حالة غيابه �أو بنا ًء على طلب خطي يقدمه �إىل رئي�س املجل�س ربع �أع�ضائه على الأقل يبينون فيه الأ�سباب الداعية
لعقد االجتماع ،ف�إذا مل يوجه رئي�س املجل�س �أو نائبه الدعوة للمجل�س �إىل االجتماع خالل �سبعة �أيام من تاريخ ت�سلمه الطلب فللأع�ضاء الذين قدموا الطلب دعوته لالنعقاد،
وفقاً للمعطيات التالية:
ً
ً
- -8.1على الأع�ضاء ح�ضور اجتماعات املجل�س ح�ضورا �شخ�صيا ،ويف حال تعذر احل�ضور ال�شخ�صي ميكن لع�ضو املجل�س �إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو �أو الهاتف
بعد موافقة رئي�س املجل�س دون �أن يكون له احلق يف الت�صويت �أو التوقيع على حم�ضر االجتماع.
- -8.2يجب ح�ضور ما يزيد على ن�صف �أع�ضاء املجل�س لتكون اجتماعاته قانونية.
- -8.3يعقد املجل�س اجتماعاته يف مبنى الإدارة العامة للبنك �أو يف املكان الذي يعينه الرئي�س �إذا تعذر االجتماع يف مبنى الإدارة العامة للبنك.
- -8.4يجب �أن ال تقل اجتماعات املجل�س عن �ست مرات يف ال�سنة و�أن ال ينق�ضي �أكرث من �شهرين دون عقد اجتماع للمجل�س.
- -8.5ير�أ�س رئي�س جمل�س الإدارة جميع اجتماعات املجل�س وينوب عنه عند غيابه نائب الرئي�س ،ويف حالة غيابهما يختار احلا�ضرون من بينهم رئي�ساً لتلك اجلل�سة.
- -8.6ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة بالأكرثية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يكون �صوت الرئي�س �أو من يقوم مقامه مرجحاً.
- -8.7مينع الت�صويت بالوكالة �أو باملرا�سلة يف اجتماعات جمل�س الإدارة.
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املحور الثاين (الإدارة التنفيذية العليا)
تتحدد م�س�ؤولية جمل�س الإدارة يف الرقابة على �إدارة البنك ،يف حني تكون م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية العليا يف �إدارة الأعمال اليومية للبنك.
وبالتايل يتوىل جمل�س الإدارة ما يلــي:
ً
وفقا ملا يلــي:
 --1املوافقة على تعيني �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا ا�ستناد ًا �إىل تر�شيح جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
� --1.1شروط مالءمة الع�ضوية:
ً
ً
�- -1.1.1أن ال يكون ع�ضوا يف جمل�س �إدارة �أي بنك �آخر داخل اململكة ما مل يكن البنك الآخر تابعا لذلك البنك.
�- -1.1.2أن يكون متفرغاً لإدارة �أعمال البنك.
�- -1.1.3أن يكون حا�ص ً
ال على الدرجة اجلامعية الأوىل كحد �أدنى يف االقت�صاد �أو املالية �أو املحا�سبة �أو �إدارة الأعمال �أو �أي من التخ�ص�صات امل�شابهة التي
لها عالقة بعمل البنك.
�- -1.1.4أن تكون لديه خربة يف جمال �أعمال البنوك �أو �أعمال ذات �صلة ال تقل عن خم�س �سنوات با�ستثناء من�صب املدير العام �أو املدير الإقليمي الذي يجب
�أن ال تقل خربته يف جمال �أعمال البنوك عن ع�شر �سنوات.
 --1.2املتطلبات الأخرى:
 --1.2.1احل�صول من الع�ضو املر�شح للتعيني على �سريته الذاتية مرفقاً بها الوثائق وال�شهادات العلمية و�شهادات اخلربة و�شهادات ح�سن ال�سرية وال�سلوك وغريها
من الوثائق املعززة والالزمة.
 --1.2.2توقيع املر�شح على �إقرار ع�ضو الإدارة التنفيذية.
 --1.2.3احل�صول على عدم ممانعة البنك املركزي الأردين قبل تعيني �أي ع�ضو يف الإدارة التنفيذية العليا.
ً
وفقا ملا يلي:
 --2تعيني املدير العام للبنك
- -2.1تلبية متطلبات �شروط مالءمة الإدارة التنفيذية العليا املدرجة يف بند (� )1أعاله.
- -2.2يجب �أن يتمتع املدير العام بالنزاهة والكفاءة واخلربة امل�صرفية.
- -2.3احل�صول على موافقة البنك املركزي الأردين امل�سبقة على تعيينه.
- -2.4يجب �أن ال يكون �أي من �أع�ضاء املجل�س �أو امل�ساهمني الرئي�سيني مرتبطاً مع املدير العام ب�صلة قرابة دون الدرجة الرابعة.
- -2.5على املدير العام العمل على ما يلــي:
- -2.5.1حتقيق الرقابة الداخلية على �سري العمل يف البنك ،وتقيده بالقوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها.
- -2.5.2تزويد جمل�س الإدارة ب�شكل دوري بتقارير عن �أو�ضاع البنك والت�أكد من �أن �أعماله ت�سري طبقاً لل�سيا�سة التي ي�ضعها جمل�س الإدارة ،والتو�صية له ب�أي
مقرتحات يراها �ضرورية لتطوير �أعمال البنك.
- -2.5.3تطوير التوجه اال�سرتاتيجي للبنك.
- -2.5.4تنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات البنك.
- -2.5.5تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة.
- -2.5.6توفري الإر�شادات لتنفيذ خطط العمل ق�صرية وطويلة الأجل.
- -2.5.7تو�صيل ر�ؤية ور�سالة وا�سرتاتيجية البنك �إىل املوظفني.
�- -2.5.8إعالم املجل�س بجميع اجلوانب الهامة لعمليات البنك.
�- -2.5.9إدارة العمليات اليومية للبنك.
- -2.5.10تزويد البنك املركزي باملعلومات والبيانات التي يطلبها.
- -2.6تقييم �أداء املدير العام �سنوياً وفقاً لنظام مُعدّ من قبل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
 --3م�س�ؤوليات الإدارة التنفيذية العليا:
�- -3.1إعداد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لدى البنك واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة وتعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية
ومراجعتها بانتظام للت�أكد من �شمولها لأي تعديالت �أو تغيريات طر�أت على القوانني والتعليمات والظروف االقت�صادية و�أي �أمور �أخرى تتعلق بالبنك.
�- -3.2إعداد وتطوير �إجراءات العمل ب�شكل ي�ضمن حتديد وقيا�س و�ضبط ومراقبة املخاطر التي تواجه البنك وتطبيق تلك الإجراءات.
�- -3.3إعداد البيانات املالية واحل�سابات اخلتامية وعر�ضها على املجل�س.
- -3.4و�ضع الهيكل التنظيمي اخلا�ص بالبنك بحيث يو�ضح فيه الت�سل�سل الإداري وعلى وجه اخل�صو�ص موقع املجل�س وجلانه والإدارة التنفيذية يف هذا الهيكل واعتماده
من جمل�س الإدارة.
�- -3.5إعداد موازنة �سنوية واعتمادها من جمل�س الإدارة ورفع تقارير �أداء دورية ملجل�س الإدارة تبني االنحراف يف الأداء الفعلي عن املقدّر.
- -3.6و�ضع �سيا�سات �ضبط ورقابة داخلية منا�سبة وتطبيقها بعد اعتمادها من جمل�س الإدارة.
- -3.7تنفيذ امل�س�ؤوليات وفقاً لل�صالحيات املخولة.
- -3.8حتقيق فعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ،ورفع تقرير �سنوي على الأقل �إىل جمل�س الإدارة حول تطبيق وفعالية الأنظمة.
- -3.9و�ضع الإجراءات الكفيلة بتقييم كفاية ر�أ�س املال ورفع تقارير دورية �إىل جمل�س الإدارة بهذا اخل�صو�ص.
--3.10تزويد اجلهات الرقابية اخلارجية والداخلية مثل ال�سلطات الرقابية والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي و�أية جهات �أخرى ذات عالقة ،ويف الوقت الذي حتدده
تلك اجلهات باملعلومات والك�شوفات املطلوبة الالزمة لقيامها مبهامها بال�شكل الأمثل.
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- -3.11ت�ضمني التقرير ال�سنوي مبا يفيد م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن توفري �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية ت�ضمن جودة و�شفافية املعلومات والبيانات املالية املن�شورة.
�--3.12صياغة ميثاق �أخالقيات العمل ( )Code of Conductاخلا�ص بالبنك واعتماده من جمل�س الإدارة وتعميمه على كافة امل�ستويات الإدارية يف البنك.
--3.13تنمية املهارات وال�سلوك املهني للعاملني يف البنك للتوافق مع �أحدث التطورات والتقنيات.
� --3.14إعداد خطة �إحالل  Succession Plansللإدارة التنفيذية العليا للبنك ،وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف
واعتمادها من جمل�س الإدارة ومراجعة هذه اخلطة مرة يف ال�سنة على الأقل.
�--3.15إعداد �سيا�سة منح املكاف�آت املالية للإداريني تت�صف باملو�ضوعية وال�شفافية واعتمادها من جمل�س الإدارة على �أن يتوفر فيها العنا�صر التالية كحد �أدنى:
�--3.15.1أن تكون معدّة للمحافظة على الإداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات الالزمة وا�ستقطابهم وحتفيزهم واالرتقاء ب�أدائهم.
�--3.15.2أن تكون م�صممة ل�ضمان عدم ا�ستخدامها ب�شكل ي�ؤثر على مالءة و�سمعة البنك.
�--3.15.3أن ت�أخذ باالعتبار املخاطر وو�ضع ال�سيولة والأرباح وتوقيتها.
�--3.15.4أن ال ي�ستند عن�صر منح املكاف�أة فقط على �أداء ال�سنة احلالية بل �أن ي�ستند �أي�ضاً على �أدائه يف املدى املتو�سط والطويل (� )5-3سنوات.
�--3.15.5أن تعرب عن �أهداف البنك وقيمة وا�سرتاتيجيته.
�--3.15.6أن حتدد �شكل املكاف�آت ك�أن تكون على �شكل �أتعاب �أو رواتب �أو بدالت �أو عالوات �أو خيارات الأ�سهم �أو �أي مزايا �أخرى.
�--3.15.7أن تت�ضمن �إمكانية ت�أجيل دفع ن�سبة معقولة من املكاف�آت بحيث يتم حتديد هذه الن�سبة وفرتة الت�أجيل على �أ�سا�س طبيعة العمل وخماطره
ون�شاطات الإداري املعني.
ً
�--3.15.8أن ال يتم منح مكاف�آت مالية لإداريي الدوائر الرقابية (�إدارة املخاطر ،التدقيق ،االمتثال ،وغريها) اعتمادا على نتائج �أعمال الدوائر
التي يراقبونها.
�--3.16أ ّية مهام �أخرى تناط بالإدارة التنفيذية من قبل جمل�س الإدارة مبا ال يتعار�ض مع القوانني والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.

املحـور الثالث (التخطيط ور�سم ال�سيا�سات)
--1التخطي ــط
يعترب مو�ضوع ر�سم اال�سرتاتيجية العامة للبنك من املهام الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة ،وهو �أمر يتطلب الفهم الوا�ضح لأ�سا�سيات القطاع امل�صريف ،وعوامل النجاح
الرئي�سية فيه .ويتم ذلك من خالل امل�شاركة يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية وخطة العمل ال�سنوية واملوازنات التقديرية.
وفيمـا يلـي �أهـم عنا�صـر التخطيـط الواجب مراعاتها:
--1.1الت�أكد من وجود �آلية للتخطيط ،ومن توفر خطط عمل منا�سبة ،ومن تنفيذها ومراقبة نتائجها.
--1.2قيا�س مدى حتقيق البنك لأهدافه وغاياته.
--1.3حتديد نقاط القوة ،ال�ضعف ،الفر�ص املتاحة والتحديات التي تواجه البنك.
--1.4الت�أكد من تطوير �أنظمة البنك ب�شكل ميكن معه قيا�س مدى حتقيق البنك لأهدافه وغاياته.
--1.5الت�أكد من وجود فريق عمل �إداري م�ؤهل ،وم�صادر �أموال لدى البنك مبا فيها ر�أ�س املال ،وب�شكل ي�ضمن حتقيق الأهداف والغايات املر�سومة.
--1.6املوافقة على ال�سيا�سات التي تدعم �أهداف البنك وغاياته.
--2ال�سيا�س ــات:
يعترب جمل�س الإدارة امل�س�ؤول الأول عن �إدارة خماطر البنك ،الأمر الذي يتطلب �ضرورة الت�أكد من عملية و�ضع ومراقبة ال�سيا�سات والتعليمات مب�ستوى مقبول
لكل من خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة والعمليات ،و�صوالً �إىل حتقيق عائد معقول للم�ساهمني دون امل�سا�س بق�ضايا ال�سالمة امل�صرفية.

املحـور الرابع (البيئـة الرقابيـة)
ي�ضطلع جمل�س الإدارة مب�س�ؤولياته باالعتماد على �إطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق مما يلـي:
 فعالية وكفاءة العمليات. م�صداقية التقارير املالية. التقيد بالقوانني والتعليمات النافذة.وفيما يلي املبـادئ الأ�سا�سيـة للإطار العام لأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية:
 -تلتزم الإدارة التنفيذية بتوفري بيئة رقابية يف البنك يعك�سها وجود هيكل تنظيمي يبني ب�شكل وا�ضح خطوط االت�صال وامل�س�ؤوليات. -يناط بالإدارة التنفيذية م�س�ؤولية حتديد املخاطر وتقييمها من خالل وجود �سيا�سات خماطر موثقة وجهاز �إداري م�ستقل لإدارة املخاطر. -توفري �ضوابط رقابية والف�صل بني املهام. -توفر �إجراءات ت�ضمن و�صول املعلومات ملتخذي القرار يف الوقت املنا�سب مبا فيها خطة الطوارئ.- -ا�ستقاللية دوائر �إدارة املخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي.
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 -يقوم جمل�س الإدارة بالت�أكد من ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك تقريراً حول مدى كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية على الإبالغ املايل (،)Financial reportingوبحيث يت�ضمن التقرير ما يلي:
• •م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية على الإبالغ املايل يف البنك واملحافظة على تلك الأنظمة.
• •�إطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية با�ستخدامه لتقييم فعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
• •تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات املالية التي يت�ضمنها التقرير ال�سنوي للبنك.
• •تقرير املدقق اخلارجي الذي يبني فيه ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
• •الإف�صاح عن �أي مواطن �ضعف يف �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية (�أي موطن �ضعف جوهري هو نقطة �أو جمموعة نقاط �ضعف وا�ضحة ينتج عنها
احتمال عدم �إمكانية منع �أو الك�شف عن بيان غري �صحيح وذي �أثر جوهري).
 يناط بالإدارة التنفيذية و�ضع �إجراءات متكن املوظفني من الإبالغ وب�شكل �سري عن وجود خماوف بخ�صو�ص احتمالية حدوث خمالفات يف حينها وب�شكل ي�سمح ب�أن يتمالتحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التدقيق.
--1التدقيـق الداخلـي
يدرك البنك �أن وجود �إدارة تدقيق داخلي ف ّعالة ي�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف تعزيز �أنظمة الرقابة الداخلية والإطار العام لإدارة املخاطر املتعلقة ب�أن�شطة البنك املختلفة ،ومتار�س
�إدارة التدقيق الداخلي مهامها �ضمن املعطيات التاليـة:
 - -1.1و�ضع ميثاق التدقيق الداخلي ( )Internal Audit Charterواعتماده من جمل�س الإدارة ،على �أن يت�ضمن مهام �إدارة التدقيق وم�س�ؤولياتها و�صالحياتها ومنهجية عملها.
 - -1.2و�ضع �إجراءات للتدقيق الداخلي.
�- -1.3إعداد خطة تدقيق �سنوية معتمدة من جلنة التدقيق ،على �أن ت�شمل معظم �أن�شطة البنك ووحداته التنظيمية ،وذلك ح�سب درجة املخاطر يف تلك الأن�شطة.
�- -1.4إعداد تقرير �سنوي حول مدى كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية للحد من املخاطر التي يتعر�ض لها البنك والعمل على تقدمي التو�صيات املنا�سبة لت�صويب مواطن ال�ضعف.
- -1.5رفد �إدارة التدقيق الداخلي مبوظفني ذوي م�ؤهالت علمية وخربات عملية منا�سبة وكافية لتدقيق كافة الأن�شطة والعمليات ،على �أن يت�ضمن ذلك توفر كوادر م�ؤهلة
لتقييم خماطر املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها وكذلك العمل على تدوير املوظفني على �أن�شطة البنك كل ثالث �سنوات كحد �أعلى.
- -1.6تقوم �إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها �إىل رئي�س جلنة التدقيق.
- -1.7مراجعة االلتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
 - -1.8مراجعة �صحة و�شمولية اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ( )Stress Testingومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من املجل�س.
- -1.9الت�أكد من دقة الإجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�سمال البنك (.)ICAAP
�--1.10إخ�ضاع �أن�شطة البنك امل�سندة جلهات خارجية ( )Outsourced Activitiesلعمليات التدقيق.
--1.11تدقيق الأمور املالية والإدارية بحيث يتم الت�أكد من �أن املعلومات الرئي�سية حول الأمور املالية الإدارية تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت املنا�سب.
 --1.12متابعة املخالفات واملالحظات الواردة يف تقارير ال�سلطات الرقابية واملدقق اخلارجي والت�أكد من العمل على معاجلتها ومن وجود ال�ضوابط املنا�سبة لدى الإدارة
التنفيذية لعدم تكرارها.
--1.13الت�أكد من توفر الإجراءات الالزمة لوجود ا�ستالم ،معاجلة ،واالحتفاظ ب�شكاوى عمالء البنك واملالحظات املتعلقة بالنظام املحا�سبي ،ال�ضبط والرقابة الداخلية
وعمليات التدقيق ،ورفع تقارير دورية بها.
--1.14االحتفاظ بتقارير و�أوراق التدقيق ،وملدة تتفق و�أحكام الت�شريعات النافذة بهذا اخل�صو�ص ،ب�شكل منظم و�آمن و�أن تكون جاهزة لالطالع عليها من قبل ال�سلطات الرقابية
واملدقق اخلارجي.
--1.15مراجعة عمليات الإبالغ يف البنك بهدف الت�أكد من �أن املعلومات الرئي�سية حول الأمور املالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت املنا�سب.
--1.16الت�أكد من االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري والإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.
2.2التدقيــق اخلارجــي
�أما املدقق اخلارجي فيمثل م�ستوى �آخر من الرقابة على مدى م�صداقية البيانات املالية ال�صادرة عن �أنظمة البنك املحا�سبية واملعلوماتية ،وخا�صة فيما يتعلق ب�إبداء الر�أي
الوا�ضح وال�صريح يف مدى عدالة هذه البيانات وعك�سها للواقع الفعلي خالل فرتة معينة .يراعي جمل�س الإدارة يف تعامله مع مكاتب التدقيق اخلارجي م�صلحة البنك ومهنية
املكاتب التي يتعامل معها ويحر�ص على الدوران املنتظم للتدقيق وجتاربه مع املكاتب التي يتعامل معها ووفقاً للمعطيات التالية:
- -2.1توقيع اتفاقية ( )Engagement Letterمع املدقق اخلارجي لتدقيق �أعمال البنك ت�شمل الأمور التي تقع على عاتقه واملن�سجمة مع متطلبات معايري التدقيق الدولية.
- -2.2يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره ،وكذلك يجتمع مع جلنة التدقيق دون ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �سنوياً.
- -2.3العمل على تزويد البنك املركزي الأردين بن�سخ من �أي تقارير يقدمها املدقق اخلارجي للبنك يف �إطار مهمة التدقيق التي عُينّ من �أجلها.
- -2.4احل�صول على موافقة جلنة التدقيق قبل االتفاق مع املدقق اخلارجي لتقدمي �أي خدمات �أخرى خارج نطاق مهمة التدقيق ومبا ين�سجم وقانون مزاولة مهنة تدقيق
احل�سابات النافذ والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه ،على �أن يتم الإف�صاح عن هذه اخلدمات.
- -2.5تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�شركاتها التابعة �أو احلليفة �أو املرتبطة بها ب�أي �شكل من الأ�شكال كل �سبع �سنوات كحد �أعلى وذلك من تاريخ االنتخاب.
- -2.6تكون ال�سنة الأوىل (عند التدوير) للمكتب اجلديد ب�شكل م�شرتك ( )jointمع املكتب القدمي.
- -2.7ال يجوز �إعادة انتخاب املكتب القدمي مرة �أخرى قبل مرور �سنتني على الأقل من تاريخ �آخر انتخاب له بالبنك بخالف مهمة التدقيق امل�شرتكة.
�- -2.8إعالم البنك املركزي الأردين قبل ثالثني يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبة البنك برت�شيح املدقق اخلارجي النتخابه (�أو �إعادة انتخابه) من قبل
الهيئة العامة.

165

�--3إدارة املخاط ــر
ترتبط عمليات البنوك بحتمية مواجهة خماطر متعددة الأنواع ،و�أن فهم و�إدارة هذه املخاطر ب�أنواعها املختلفة وعالجها يدخل �ضمن بناء احلكم امل�ؤ�س�سي
اجليد ،لأن �إدارة املخاطر هي القبول املدرو�س للمخاطر من �أجل حتقيق العوائد� ،أي املواءمة بني العوائد من جهة واملخاطر من جهة �أخرى.
وفيما يلي الإطار العام لعمل �إدارة املخاطر:
- -3.1ترفع �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال.
- -3.2تتوىل �إدارة املخاطر امل�س�ؤوليات التاليــة:
- -3.2.1مراجعة �إطار �إدارة املخاطر ( )Risk Management FrameWorkيف البنك قبل اعتماده من جمل�س الإدارة.
�- -3.2.2إعداد �سيا�سات املخاطر لكافة �أنواع املخاطر واعتمادها من جمل�س الإدارة.
- -3.2.3درا�سة وحتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.
- -3.2.4تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر.
- -3.2.5التو�صية للجنة �إدارة املخاطر ب�سقوف املخاطر ،واملوافقات ،ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر.
- -3.2.6تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر ( )Risk Profileالفعلية لكافة �أن�شطة البنك
باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقبولة ( )Risk Appetiteومتابعة ومعاجلة االنحرافات ال�سلبية يف البنك.
- -3.2.7يقوم املجل�س مبراجعة �إح�صائيات املخاطر يف البنك ،النوعية والكمية وب�شكل منتظم.
- -3.2.8اعتماد الو�سائل التي ت�ساعد يف �إدارة املخاطر ومنها:
--3.2.8.1التقييم الذاتي للمخاطر وو�ضع م�ؤ�شرات للمخاطر.
�--3.2.8.2إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخ�سائر وحتديد م�صادر تلك اخل�سائر وتبويبها وفقاً لنوع املخاطر.
--3.2.8.3توفري التجهيزات الالزمة والنظم الآلية املالئمة لإدارة املخاطر لدى البنك.
- -3.3تقوم جلان البنك مثل جلان االئتمان �أو �إدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة وخماطر الت�شغيل مب�ساعدة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق
ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.
- -3.4ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك مبعلومات عن �إدارة املخاطر بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت عليها.
- -3.5توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�شر للجمهور.
--4االمتثال ()Compliance
يتوىل املجل�س ت�شكيل �إدارة م�ستقلة لالمتثال والعمل على رفدها بالكوادر املدربة ومكاف�آتها ب�شكل كاف هذا بالإ�ضافة �إىل اعتماد ومراقبة �سيا�سة االمتثال ومبا
يتما�شى مع تعليمات البنك املركزي الأردين ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.
وفيما يلي الإطار العام لعمل �إدارة االمتثال:
�- -4.1إعداد �سيا�سة االمتثال وتطويرها ومراجعتها ب�شكل دوري (مرة يف ال�سنة كحد �أدنى) وكلما دعت احلاجة لذلك.
- -4.2تطبيق �سيا�سة االمتثال يف البنك.
�- -4.3إعداد منهجية فعالة ل�ضمان امتثال البنك جلميع القوانني والت�شريعات النافذة و�أي �إر�شادات و�أد ّلة ذات عالقة ،وعلى الإدارة التنفيذية توثيق مهام
و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة االمتثال وتعميمها داخل البنك.
- -4.4رفع التقارير الدورية (ربع �سنوية) حول نتائج �أعمالها ومراقبتها لالمتثال �إىل جلنتي �إدارة املخاطر واالمتثال مع �إر�سال ن�سخة عنها �إىل املدير العام.
- -4.5يناط بدائرة االمتثال مهمة متابعة كل ما يتعلق باحلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك.
--5التقاريـر املاليـة:
تتولـى الإدارة التنفيذيـة للبنـك القيـام مبـا يلـي:
�- -5.1إعداد التقارير املالية ح�سب املعايري الدولية للمحا�سبة.
- -5.2رفع هذه التقارير �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف كل اجتماع من اجتماعاته الدورية.
- -5.3ن�شر بياناته املالية كل ثالثة �أ�شهر.
�- -5.4إر�سال التقارير املالية وتقارير الأعمال الكاملة �إىل امل�ساهمني �سنوياً.
--6ال�سلـوك املهنـي:
- -6.1تبنّى البنك ميثاق ال�سلوك املهني الذي مت �إقراره من جمل�س الإدارة وتعهد بااللتزام به كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي البنك على اختالف
م�ستوياتهم الإدارية .وت�ضمن امليثاق املوا�ضيع التالية ( :قواعد عامة ،واجبات وم�س�ؤوليات املوظفني ،التعامل مع العمالء ،التوثيق ودقة ال�سجالت ،و�سائل
الإعالم� ،سلوكيات حمظورة ،تعار�ض امل�صالح� ،آلية التبليغات والتحقيقات� ،أمن املعلومات).
 - -6.2يجب على كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة االلتزام مبا يلـــي:
- -6.2.1القيام بواجباته بكل �أمانة و�صدق وجدّية.
- -6.2.2القيام ب�أعماله ب�شفافية جتنباً لأي تعار�ض يف امل�صالح �سواء �أكان ذلك التعار�ض واقعاً �أو ميكن �إدراكه �أو �إذا كان من �ش�أن ذلك ان ي�ؤثر على
�أعماله ومهامه �أو ي�ؤثر على �أحكامه.
- -6.2.3االلتزام ب�أحكام القوانني والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الناظمة لأعمال البنك.
166

- -6.2.4احلفاظ على �سرية املعلومات والبيانات التي يطلع عليها الع�ضو بحكم عمله ،وعدم ا�ستعمال مثل تلك املعلومات لتحقيق �أي م�صلحة �شخ�صية له �سواء �أكان ذلك
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ً
- -6.2.5عدم �إ�صدار �أي بيانات �إىل ال�صحافة �أو و�سائل الإعالم �إال �إذا كان خموال بذلك من قبل جمل�س الإدارة.
�- -6.2.6إعالم املجل�س فوراً عند ح�صول �أي مما يلــي:
�--6.2.6.1أي تغيريات حت�صل على عدد �أ�سهم بنك الأردن اململوكة من قبل الع�ضو �أو التي تقع حتت ت�صرفه.
�--6.2.6.2أي ع�ضوية له يف جمل�س �إدارة �أي �شركة م�ساهمة عامة و�أي تغيريات حت�صل عليها (ويف حال ن�شوء مثل ذلك التعار�ض يجب اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
للإف�صاح عن ذلك التعار�ض فوراً ملجل�س الإدارة وعدم م�شاركة الع�ضو عند بحث هذه امل�س�ألة).
- -6.2.3التقيد بالقرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة حتى و�إن كان ر�أيه خمالفاً لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر وفقاً للأ�صول املتبعة.

املحـور اخلام�س (العالقة مع امل�ساهميـن)
�سوف يعمل جمل�س الإدارة على ا�ستخدام �أكرث الطرق فاعلية وكفاءة يف التوا�صل مع م�ساهمي البنك ،و�سوف يبذل ق�صارى جهده يف التعرف على الق�ضايا التي تهم امل�ساهمني
وحتمي م�صاحلهم �ضمن الإطار القانوين ال�سائد ،كما �سيعمل جمل�س الإدارة وب�شكل منتظم على درا�سة وتقييم وحتليل الق�ضايا االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والقانونية
التي ميكن �أن ت�ؤثر على �أعمال البنك وم�صالح م�ساهميه م�ستعيناً بخربات وم�شورات خمت�صني.
كذلك �سيعمل جمل�س الإدارة على تعزيز وتطوير مفهوم ال�شفافية يف احلاكمية امل�ؤ�س�سية حيث �سيكون لأي م�ساهم ،وبعد �إعطاء مهلة كافية ،احلق يف طلب معلومات عن البنك،
ولن يتم رف�ض الطلب ما مل يكن هناك ما يع ّر�ض م�صالح البنك لل�ضرر �أو ي�ستدعي ك�شف معلومات �سرية ال يجوز ك�شفها ح�سب القوانني والت�شريعات النافذة.
�إ�ضافة �إىل ذلك �سوف يثبت وب�شكل �أ�صويل وقانوين لكل م�ساهم احلقوق املت�صلة بال�سهم وحتديداً احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق ح�ضور
اجتماعات الهيئة العامة للم�ساهمني وامل�شاركة يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات وتوزيع الأرباح وحق الت�صرف يف الأ�سهم
ونقل ملكيتها �ضمن ال�ضوابط القانونية املرعية.
وعليه وتعزيزاً لهذه العالقة ن�ؤكد على ما يلي:
- -1يعمل جمل�س الإدارة بكافة الو�سائل املنا�سبة لت�شجيع امل�ساهمني وخا�صة �صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�صويت �إما ب�شكل �شخ�صي �أو
توكيل �شخ�صي يف حالة غيابهم.
- -2تزويد امل�ساهمني مبا يلــي:
--2.1ن�سخة من التقرير ال�سنوي على عناوينهم الربيدية.
--2.2دعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول �أعمالها.
--2.3جميع املعلومات واملواد الإعالمية املوجهة للم�ساهمني ب�شكل عام.
- -3يحر�ص املجل�س على �أن يح�ضر ر�ؤ�ساء جلان التدقيق والرت�شيحات واملكاف�آت واملخاطر و�أي جلان �أخرى منبثقة عن املجل�س االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
- -4ح�ضور ممثلني عن املدققني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ليجيبوا على الأ�سئلة املتعلقة بالتدقيق وتقرير املدققني.
- -5الت�صويت على كل مو�ضوع يثار خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
- -6انتخاب املر�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ممن تتوفر فيهم امل�ؤهالت وال�شروط عند انتهاء مدة املجل�س خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
- -7انتخاب املدقق اخلارجي وحتديد �أتعابه �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد الأتعاب.
- -8توثيق كافة وقائع اجلل�سات والتقارير حول جمريات الأمور خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي مبا يف ذلك نتائج الت�صويت والأ�سئلة املطروحة من قبل امل�ساهمني و�إجابات
اجلهاز الإداري عليها.
�- -9أحقية كل م�ساهم االطالع على �سجل امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمته.
--10توزيع الأرباح بعدالة على امل�ساهمني ومبا يتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي ميلكها كل منهم.
--11بعد انتهاء االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ،يتم �إعداد تقرير الطالع امل�ساهمني حول املالحظات التي متت خالله والنتائج ،مبا يف ذلك نتائج الت�صويت والأ�سئلة التي قام
امل�ساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

املحـور ال�ساد�س (ال�شفافيـة والإف�صاح)
تنطوي احلاكمية امل�ؤ�س�سية لبنك الأردن على �أبعاد تت�صل بالنزاهة والتعامل با�ستقامة و�أمانة ومو�ضوعية ،وامل�ساءلة عن القرارات التي اتخذتها اجلهات ذات العالقة يف البنك
وال�شفافية والإف�صاح واالنفتاح على املجتمع.
وحول ال�شفافية والإف�صاح واالنفتاح ف�إنها من العنا�صر الهامة يف احلاكمية امل�ؤ�س�سية اجليدة لبنك الأردن.
معني بالإف�صاح العام عن كافة املعلومات املوثوقة التي تقدم يف �أوقاتها املنا�سبة مل�ساعدة م�ستخدمي هذه املعلومات على �إجراء تقييم دقيق للموقف املايل للبنك و�إجنازاته
والبنك
ّ
و�أن�شطته وخماطره و�إدارة هذه املخاطر خا�صة و�أن الإف�صاح وحده يعطى ال�شفافية املطلوبة التي تتوفر يف املعلومات من الدقة واالكتمال من الناحية النوعية والكمية التي يتم
تقدميها يف �أوقاتها املنا�سبة.

نطـــاق الإف�صاح يتمثل مبا يلي على �سبيل املثال ال احل�صر:
 -املعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRS -الت�شريعات والقوانني املحلية وهي:• •قانون ال�شركات.
• •قانون هيئة الأوراق املالية.
• •قانون البنوك وتعليمات البنك املركزي بهذا اخل�صو�ص.
• •قانون �ضريبة الدخل.
الإطار العام لل�شفافية والإف�صاح
- -1يقوم جمل�س الإدارة بالت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بالإف�صاح وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين ال�سارية وال�صادرة مبقت�ضى قانون البنوك النافذ،
عالوة على ذلك� ،أن تكون الإدارة التنفيذية على دراية بالتغيريات التي تطر�أ على املمار�سات الدولية للإبالغ املايل ونطاق ال�شفافية املطلوب من امل�ؤ�س�سات
املالية .وتقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات �إىل املجل�س بالإ�ضافة �إىل تقدمي التو�صيات حول �سبل تعزيز ممار�سات البنك يف جمال الإبالغ
ب�شكل يزيد عن متطلبات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص.
- -2تقوم الإدارة التنفيذية ب�إ�شراف من جمل�س الإدارة بتوفري معلومات ذات نوعية جيدة حول ن�شاطاته لكل من البنك املركزي وامل�ساهمني ،املودعني ،البنوك
الأخرى ،واجلمهور ب�شكل عام ،مع الرتكيز على الق�ضايا التي تثري قلق امل�ساهمني ،على �أن يف�صح البنك عن جميع هذه املعلومات ب�شكل دوري ومتاح
للجميع.
�- -3أن يقوم جمل�س الإدارة يف تقريره ال�سنوي بالت�أكيد عن م�س�ؤوليته جتاه دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة يف تقريره ال�سنوي.
- -4يقوم جمل�س الإدارة باملحافظة على خطوط ات�صال مع البنك املركزي� ،أ�صحاب امل�صالح ،امل�ساهمني ،اجتماعات الهيئة العامة ،البنوك الأخرى واجلمهور
ب�شكل عام ،وتكون هذه اخلطوط من خالل ما يلي:
--4.1توفري معلومات �شاملة ومو�ضوعية وحمدثة عن البنك وو�ضعه املايل و�أدائه و�أن�شطته من خالل وحدة عالقات امل�ستثمرين ي�شغلها كادر م�ؤهل وقادر
على تقدمي مثل هذه املعلومات.
--4.2التقرير ال�سنوي والذي يتم �إ�صداره بعد نهاية ال�سنة املالية.
--4.3تقارير ربعية حتتوي على معلومات مالية ربع �سنوية بالإ�ضافة �إىل تقرير املجل�س حول ا�ستثمارات لدى البنك وو�ضعه املايل خالل ال�سنة.
--4.4االجتماعات الدورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.
--4.5تقدمي ملخ�ص دوري للم�ساهمني ،واملحللني يف ال�سوق املايل وال�صحفيني املتخ�ص�صني يف القطاع املايل من قبل الإدارة التنفيذية ،وب�شكل خا�ص
رئي�س جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو املدير املايل (.)CFO
--4.6توفري املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك �أو تقاريره الربعية� ،أو يف املحا�ضرات التي تقدمها الإدارة التنفيذية ،وذلك من خالل وظيفة وحدة
عالقات امل�ستثمرين وعلى املوقع الإلكرتوين للبنك ب�شكل حمدّث وباللغتني العربية والإجنليزية.
- -5تخ�صي�ص جزء من املوقع الإلكرتوين للبنك لتو�ضيح حقوق امل�ساهمني وت�شجيعهم على احل�ضور والت�صويت يف اجتماعات الهيئة العامة.
- -6مراعاة الإدارة التنفيذية وب�إ�شراف جمل�س الإدارة ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك وتقاريره الربعية �إف�صاحاً من الإدارة التنفيذية للبنك ي�سمى
) "Management Discussion and Analysis" (MD&Aبحيث ي�سمح للم�ستثمرين بفهم نتائج العمليات احلالية وامل�ستقبلية والو�ضع املايل
للبنك مبا يف ذلك الأثر املحتمل لالجتاهات املعروفة واحلوادث وحاالت عدم الت�أكد .ويتعهد جمل�س الإدارة بااللتزام ب�أن جميع ال�شروحات الواردة يف هذا
الإف�صاح معتمدة وكاملة وعادلة ومتوازنة ومفهومة وت�ستند �إىل البيانات املالية املن�شورة للبنك.
- -7يت�ضمن التقرير ال�سنوي الذي يعدّه البنك وكجزء من االلتزام بال�شفافية والإف�صاح الكامل وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
--7.1املعلومات التي تهم �أ�صحاب امل�صالح من حيث مدى التزام البنك يف تطبيق ما جاء بالدليل.
--7.2معلومات عن كل ع�ضو جمل�س �إدارة :م�ؤهالته وخرباته ،مقدار ح�صته يف ر�أ�سمال البنك ،فيما �إذا كان م�ستق ً
ال �أم ال ،ع�ضويته يف جلان املجل�س
وتاريخ تعيينه يف املجل�س و�أي ع�ضويات يف جمال�س �إدارة �أخرى واملكاف�آت والرواتب التي ح�صل عليها من البنك و القرو�ض املمنوحة من البنك مع
�إقرار من الع�ضو ب�أنه مل يح�صل على �أية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�صح عنها �سواء �أكانت تلك املنافع مادية �أم عينية و�سواء �أكانت له
�شخ�صياً �أم لأي من ذوي العالقة به وذلك عن ال�سنة املن�صرمة.
--7.3ملخ�صاً ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س ،و�أي �صالحيات قام املجل�س بتفوي�ضها لتلك اللجان.
--7.4عدد مرات اجتماع املجل�س وجلان املجل�س وعدد مرات ح�ضور كل ع�ضو يف هذه االجتماعات.
--7.5ملخ�صاً عن �سيا�سة منح املكاف�آت لدى البنك مع الإف�صاح عن كافة �أ�شكال مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حده واملكاف�آت بكافة �أ�شكالها التي
منحت للإدارة التنفيذية العليا كل على حده.
--7.6معلومات عن دائرة �إدارة املخاطر ت�شمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت عليها.
�--7.7أ�سماء كل من �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا امل�ستقيلني خالل العام.
�- -8أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة (� )%1أو �أكرث من ر�أ�سمال البنك مع حتديد امل�ستفيد النهائي (  )Ultimate Beneficial Ownersلهذه
امل�ساهمات �أو �أي جزء منها ،وتو�ضيح �إن كان �أي من هذه امل�ساهمات مرهونة كلياً �أو جزئياً.
- -9ملخ�صاً للهيكل التنظيمي للبنك.
� --10شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة الرقابة الداخلية.

الغايــة مـن الإف�صاح هي تقييم مقدرة البنك على حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية والوقوف على الو�ضع املايل ونتائج �أعمال البنك وتدفقاته النقدية.
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املحور ال�سابع (مراجعة وتطوير الدليل)
�سيتم مراجعة وتطوير دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية مبا يتوافق مع القوانني والت�شريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة لأعمال البنك وح�سب الأ�س�س التاليــة:
--1تتم مراجعة وتعديل الدليل �سنوياً مبا يتنا�سب وطبيعة العمل.
--2مواكبة املتغريات وامل�ستجدات بهذا اخل�صو�ص (ح�ضور الندوات وامل�ؤمترات ،تعليمات جديدة من ال�سلطات الرقابية...الخ).
--3مالحظات وتو�صيات نتائج تقييم وتطبيق الدليل.
--4ورود مالحظات �أو اقرتاحات من قبل امل�ساهمني ،العمالء� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،الإدارة التنفيذية العليا ...الخ.
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الإف�صاح وال�شفافية
ا�ستناداً لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية رقم  2012/56ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين بتاريخ  2012/10/31فقد مت ت�أ�سي�س وحدة لإدارة ومعاجلة
�شكاوى العمالء ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة والأنظمة الآلية وتتبع �إدارياً لدائرة االمتثال .هذا ويتوىل البنك �إدارة ومعاجلة �شكاوى العمالء �ضمن الأ�س�س التالية:
 �إعداد �آلية لإدارة ومعاجلة �شكاوى العمالء واعتمادها وتعميمها على كافة موظفي البنك. �إعداد �سيا�سة التعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية واعتمادها وتعميمها ح�سب الأ�صول. توفري قنوات ات�صال خمتلفة ال�ستقبال �شكاوى العمالء تتمثل بالطرق التالية:• االت�صال برقم الوحدة املبا�شر (� ،)06-5692572أو الرقم املجاين (.)080022335
• الربيد الإلكرتوين complainthandling@bankofjordan.com.jo
• الفاك�س .06-5600918
• هاتف ال�شكاوى املخ�ص�ص لذلك لدى فروع البنك يف �أوقات العمل الر�سمي.
• الزيارة ال�شخ�صية ملبنى الإدارة العامة.
•  Call Centerبعد �أوقات العمل الر�سمي.
 اعتماد اتفاقية م�ستوى اخلدمة ( )SLAو�إجراءات الت�صعيد يف حال الت�أخري بالرد على �شكاوى العمالء مع خمتلف وحدات البنك بهدف تلبية متطلبات العمالء �ضمن �إطارزمني حمدد.
 درا�سة وتقييم �شكاوى العمالء للوقوف على الواقع الفعلي لهذه ال�شكاوى وتر ّكزها وت�صنيفها وت�أثريها. تزويد جمل�س الإدارة والإدارة العليا بك�شوفات دورية تت�ضمن ملخ�صاً لل�شكاوى ح�سب درجة املخاطر وتر ّكزها وت�صنيفها ح�سب درجة املخاطر والإجراءات املتخذه يف �سبيلاحلد من تكرارها م�ستقب ً
ال.
 تزويد البنك املركزي الأردين ب�إح�صائيات دورية (ربع �سنوية) بال�شكاوى الواردة للوحدة.وفيما يلي �إح�صائية بال�شكاوى التي مت ا�ستالمها من العمالء خالل عام  2016عرب خمتلف القنوات موزعة وفقاً للخدمات الإلكرتونية� ،أ�سعار الفوائد والعموالت والر�سوم،
�سلوك التعامل املهني ،البطاقات االئتمانية واحلواالت ،العقود و�شروط التعامل.
خدمات
�إلكرتونية

�أ�سعار الفوائد
والعموالت
والر�سوم

�سلوك التعامل
املهني

البطاقات
االئتمانية
واحلواالت

العقود و�شـروط
التعامل

املجمـــــوع

68

51

363

79

355
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هذا وقد مت التعامل مع هذه ال�شكاوى �ضمن الإطار التايل:
• �إعطاء ال�شكاوى �أرقاماً مرجعية وتزويدها للعمالء بهدف املتابعة.
• درا�سة وحتليل ال�شكاوى والرد عليها �ضمن الإطار الزمني املحدد ح�سب درجة ت�صنيف ال�شكاوى وطبيعتها.
• التو�صية بالإجراءات املقرتحة للحد من تكرار هذه ال�شكاوى م�ستقب ً
ال والتي تتمثل مبا يلـي:
 تعديل �إجراءات العمل �إذا تطلب الأمر ذلك. اتخاذ الإجراءات الت�أديبية بحق املوظفني املق�صرين. ت�أهيل وتدريب املوظفني ب�إجراءات العمل ،املنتجات ،مهارات التوا�صل مع العمالء ...الخ. -تطوير مواقع البنك املختلفة ال�ستقبال العمالء واالرتقاء باخلدمة املقدمة لهم.
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�شبكة فروع بنك الأردن
فروعنا يف الأردن

عمان /ال�شمي�ساين� /ش .ال�شـريف عبداحلميد
الإدارة العامة ّ

�شـرف /بناية رقم 15
bankofjordan.com

هاتف 5696277 :فاك�س� 5696291 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

عمان
فروع منطقة ّ

الفرع الرئي�سي /ال�شمي�ساين

�ش .ال�شـريف عبداحلميد �شـرف /رقم البناية15 :

فرع القوي�سمة� /ش .م�أدبا /رقم البناية82 :

هاتف 4778626 :فاك�س� 4745301 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �أبو علندا� /ش .عبدالكرمي احلديدي /رقم البناية77 :
هاتف 4164204 :فاك�س� 4162697 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع البيادر� /ش .ح�سني �صوبر /رقم البناية2 :

فرع اجلامعة الأردنية /حرم اجلامعة الأردنية

هاتف 5355975 :فاك�س� 5355974 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �سيتي مول� /ش .املدينة الطبية

فرع املنطقة احلرة /الزرقاء� /ش .امللك ح�سني

هاتف 05/3826193 :فاك�س� 05/3826194 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الر�صيفة� /ش .امللك ح�سني

هاتف 5823512 :فاك�س� 5857684 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 05/3746923 :فاك�س� 05/3746913 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الرابية� /ش .عبدال ّلـه بن رواحة  /رقم البناية14 :

فرع املطار /مطار امللكة علياء الدويل

هاتف 5852009 :فاك�س� 5815391 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5523195 :فاك�س� 5521653 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4451155 :فاك�س� 4451156 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع املنطقة ال�صناعية /البيادر� /ش .ال�صناعة /رقم البناية101 :

فرع عبدون� /ش .مازن �سيدو الكردي

عمان  -العقبة
فرع اجليزة� /أتو�سرتاد ّ

هاتف 5696329 :فاك�س� 5696092 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5861057 :فاك�س� 5813642 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

عمان� /ش .امللك في�صل /رقم البناية35 :
فرع ّ
هاتف 4624348 :فاك�س� 4657431 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �صويلح� /ش .الأمرية راية بنت احل�سني /رقم البناية15 :
هاتف 5349823 :فاك�س� 5342318 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع ال�سوق التجاري� /ش .قري�ش /رقم البناية79 :

فرع الفحي�ص� /ش .امللكة رانيا العبدالـ ّله

هاتف 5929860 :فاك�س� 5929872 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الرونق� /ش .وهيب الأفيوين

هاتف 5829503 :فاك�س� 5829042 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �ش .احلرية /املقابلني� /ش .احلرية

فرع اجلبل ال�شمايل� /ش .ياجوز

هاتف 4617003 :فاك�س� 4624498 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4720832 :فاك�س� 4720831 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع املحطة� /ش .امللك عبدال ّلـه

فرع �أبو ن�صري� /ش .ابن هداية

فرع املدينة الريا�ضية� /ش .جري�س عمي�ش

هاتف 4655707 :فاك�س� 4651728 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �ش .الريموك /الن�رص

فرع جبل النزهة� /ش .ال�سنهوري

ّ
عبداللـه الأول
فرع م�أدبا� /ش .امللك

هاتف 05/3244081 :فاك�س� 05/3244723 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4203178 :فاك�س� 4203376 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5237481 :فاك�س� 5249080 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4460179 :فاك�س� 4460133 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5159214 :فاك�س� 5159304 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن
فرع تاج مول� /ش� .سعد عبدو �شموط

هاتف 05/3744038 :فاك�س� 05/3744029 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فروع �شمال الأردن

فرع �إربد� /ش .امللك ح�سني (�ش .بغداد �سابق ًا)

هاتف 02/7242347 :فاك�س� 02/7276760 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4910037 :فاك�س� 4910038 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4645933 :فاك�س� 4645934 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5930241 :فاك�س� 5930517 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

ّ
عبداللـه الثاين
فرع �ش .احل�صن� /إربد� /ش.امللك

فرع الدوار الأول� /ش .الكلية العلمية الإ�سالمية /رقم البناية2 :

فرع وادي ال�سري� /ش .عراق الأمري /رقم البناية40 :

هاتف 5051398 :فاك�س� 5051648 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الها�شمي ال�شمايل� /ش .البطحاء /رقم البناية100 :

فرع �ش� .إيدون� /إربد

هاتف 4625131 :فاك�س� 4653914 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الدوار الثالث� /ش .الأمري حممد /رقم البناية239 :

هاتف 4616528 :فاك�س� 4656632 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع اخلالدي� /ش .ابن خلدون /رقم البناية52 :

هاتف 5814255 :فاك�س� 5816552 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع را�س العني� /ش .القد�س /رقم البناية138 :

هاتف 4748314 :فاك�س� 4786311 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5510825 :فاك�س� 5510948 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �ضاحية اليا�سمني� /ش .جبل عرفات

هاتف 5513208 :فاك�س� 5513029 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع املدينة املنورة /تالع العلي� /ش .املدينة املنورة

فرع �ش .حكما� /إربد� /ش .حكما

هاتف 4680025/7 :فاك�س� 4680028 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع جبل احل�سني� /ش .خالد بن الوليد /رقم البناية182 :

فرع مرج احلمام� /ش .الأمرية تغريد

فرع اجلاردنز� /ش .و�صفي التل /رقم البناية98 :

فرع �سحاب /املدينة ال�صناعية� /سحاب

هاتف 02/7246636 :فاك�س� 02/7248772 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 02/7400018 :فاك�س� 02/7406375 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5713568 :فاك�س� 5713569 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4025694 :فاك�س� 4025693 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع دير �أبي �سعيد� /إربد� /ش .امللك ح�سني

فرع ال�صويفية� /ش .علي ن�صوح الطاهر /رقم البناية22 :

هاتف 4011420 :فاك�س� 4011425 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع العبديل مول /العبديل مول

فرع الرمثا� /ش .املتنبي /رقم البناية72 :

هاتف 5688391/2 :فاك�س� 5688416 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5861235/6 :فاك�س� 5861237 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �ش .املدينة املنورة /رقم البناية200 :

فرع الوحدات� /ش .املثنى بن حارثة (�صحابي)

هاتف 5513953 :فاك�س� 5514938 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 02/7276403 :فاك�س� 02/7276504 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �ش .الثالثني� /إربد /جممع الرو�سان

هاتف 4392693 :فاك�س� 4391242 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4656004 :فاك�س� 4653403 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع درة خلدا� /ش .و�صفي التل

هاتف 02/7279066/5 :فاك�س� 02/7270496 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4780281 :فاك�س� 4778982 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فروع منطقة الو�سط
فرع ال�سلط� /ش .الريموك

هاتف 02/6521351 :فاك�س� 02/6521350 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 02/7383706 :فاك�س� 02/7381388 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الطرة /الرمثا� /ش .و�صفي التل

هاتف 05/3554901 :فاك�س� 05/3554902 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 02/7360011 :فاك�س� 02/7360200 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 4646980 :فاك�س� 4615605 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5826647/38 :فاك�س� 5826649 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الزرقاء� /ش .امللك ح�سني /رقم البناية92 :

هاتف 05/3985091/2 :فاك�س� 05/3984741 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع عجلون� /ش .احل�سني بن علي

هاتف 02/6420039 :فاك�س� 02/6420841 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع طارق� /ش .طارق /رقم البناية75 :

فرع خلدا� /ش .عامر بن مالك /رقم البناية65 :

هاتف 5053898 :فاك�س� 5053908 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 5534367 :فاك�س� 5534593 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع �ش .في�صل /الزرقاء� /ش .امللك في�صل

فرع كفرجنة� /ش .الأمراء

فرع ماركا ال�شمالية� /ش .امللك عبدال ّلـه الأول

فرع اجلبيهة� /ش .امللكة رانيا العبدال ّلـه /رقم البناية292 :

فرع جبل اللويبدة� /ش .امللك ح�سني /رقم البناية163 :

هاتف 4893581/2 :فاك�س� 4894341 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن
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فرع �ش .مكة

هاتف 5357189 :فاك�س� 5354739 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 05/3936725 :فاك�س� 05/3936728 :ص .ب  2140ع ّمان  11181الأردن

هاتف 02/6454973 :فاك�س� 02/6454053 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

فرع الزرقاء اجلديدة� /ش .مكة املكرمة /رقم البناية121 :

ّ
عبداللـه
فرع جر�ش� /ش .امللك

هاتف 05/3862581 :فاك�س� 05/3862583 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن

هاتف 02/6351453 :فاك�س� 02/6351433 :ص .ب 2140 .ع ّمان  11181الأردن
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IQGOE’G ¢ù∏›

ájQƒ°S ¿OQC’G ∂æH –

ájQƒ°S ¿OQC’G ∂æH –

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

ájQƒ°S ¿OQC’G ∂æH ΩÉY ôjóe

فروعنا يف فل�سطني

 عمارة بحور/ املعارف. �ش/ رام الـله/ فل�سطني/الإدارة الإقليمية
1328 . ب. �ص0097022952705 : فاك�س0097022952703/2 :هاتف

¥ƒØJ
ácô`°T – IQGOE’G ¢ù∏›
s

á«dÉŸG äGQÉªãà°SÓd

á«dÉŸG äGQÉªãà°SÓd ¥ƒØJ
s

ácô`°T IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

ácô`°T ΩÉY ôjóe

á«dÉŸG äGQÉªãà°SÓd ¥ƒØJ
s

 امللك ح�سني. �ش/فرع ال�شونة ال�شمالية

 املعارف. �ش/فرع رام ال ّلــه

 الأردن11181  ع ّمان2140 . ب. �ص02/6587377 : فاك�س02/6587177 :هاتف

 الدوار الرئي�سي/ و�سط املدينة/فرع نابل�س

 الأردن11181  ع ّمان2140 . ب. �ص05/3834307 : فاك�س05/3834308 :هاتف

1829 . ب. �ص0097022958684 : فاك�س0097022958686 :هاتف

107 . ب. �ص0097092381126 : فاك�س0097092381120/5 :هاتف

ácô`°T - IQGOE’G ¢ù∏›

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d ¿OQC’G

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d ¿OQC’G

ácô`°T - …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

ácô`°T ΩÉY ôjóe

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d ¿OQC’G

 امللك في�صل. �ش/فرع جنني

 بغداد. �ش/فرع الأزرق ال�شمايل

فروع منطقة اجلنوب
 النزهة. �ش/فرع الكرك

183 . ب. �ص0097042505402 : فاك�س0097042505403 :هاتف

 الأردن11181  ع ّمان2140 . ب. �ص03/2353451 : فاك�س03/2351043 :هاتف

 نابل�س. �ش/مكتب بلدية جنني

 فل�سطني. �ش/فرع معان

183 . ب. �ص0097042505231 : فاك�س0097042505233 :هاتف

∫Éãàe’Gh ôWÉîŸG IQGOEG áæ÷

¥ƒ°ùdG ôWÉfl IôFGO
äÉ«∏ª©dGh

∫Éãàe’G IôFGO

ôWÉfl IôFGO
¿ÉªàF’G ßaÉfi

¿ÉªàF’G á©HÉàe IôFGO

ÚeCÉàdG IóMh

/ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe
ôWÉîŸGh ∫Éãàe’G ´É£b IQGOEG

¿ÉªàF’G IQGOEG

äÉcô`°ûdG /¿ÉªàFG IôFGO

á«LQÉÿG ´hôØdG /¿ÉªàFG IôFGO

ájQÉéàdG /¿ÉªàFG IôFGO

OGôaC’G /¿ÉªàFG IôFGO

 الرئي�سي. �ش/ بلدة قباطية/فرع قباطية

 الأردن11181  ع ّمان2140 . ب. �ص03/2131855 : فاك�س03/2132090 :هاتف

 الر�شيد. �ش/فرع العقبة

183 . ب. �ص0097042512483 : فاك�س0097042512482 :هاتف

 الأردن11181  ع ّمان2140 . ب. �ص03/2014733 : فاك�س03/2013118 :هاتف

 عمر املختار. �ش/فرع غزة

مكاتب ال�رصافة يف الأردن

≥«bóàdG áæ÷

»∏NGódG ≥«bóàdG IôFGO

528 . ب. �ص0097082824341 : فاك�س0097082865281 :هاتف
 الن�رص. �ش/فرع الن�رص

528 . ب. �ص0097082859258 : فاك�س0097082857230 :هاتف

á«ª«∏bE’G IQGOE’G
Ú£°ù∏a ´hôØd

áeÉ©dG IQGOE’G ¿É÷

»LQÉÿG ´ôØàdG

 عني خريالدين. �ش/فرع اخلليل

öùdG áfÉeCG

494 . ب. �ص0097022224350 : فاك�س0097022224351 :هاتف

 عمر بن اخلطاب. �ش/ الرام/ القد�س/فرع الرام

á«dÉŸG áHÉbôdG IôFGO

ájô`°ûÑdG OQGƒŸG IôFGO

á«fƒfÉ≤dG IôFGódG

§«£îàdG IôFGO
äÉ°SGQódGh »é«JGÎ°S’G

»∏jƒªàdG ÒLCÉàdG IôFGO

1328 . ب. �ص0097022343842 : فاك�س0097022343840 :هاتف

 الرئي�سي. �ش/ العيزرية/ القد�س/فرع العيزرية

ájò«ØæàdG áæé∏dG
á«ªcÉ◊G áæ÷

á«°ù°SDƒŸG äÉ«é«JGÎ°S’Gh

QÉ°ûà°ùe

äÉeóÿG IQGOEG
OGôaCÓd á«aöüŸG

äÉ©«ÑŸG ´hôa
äÉeóÿGh

äÉeóÿG IôFGO
OGôaCÓd á«aöüŸG

π«°üëàdG IôFGO

äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

∫ÉªYC’G ´É£b IQGOEG

á«ªæJ IôFGO
äÉcô`°ûdG ∫ÉªYCG

QÉªãà°S’Gh áæjõÿG IôFGO

á«dÉŸG ¥GQhC’G IôFGO

á«ªæJ IôFGO
ájQÉéàdG ∫ÉªYCG

á«ªæJ õcGôe
ájQÉéàdG ∫ÉªYCG

á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG IóMh

¥ƒ°ùdG äÉ°SGQO IóMh

áeÉ©dG IQGOE’G - ¿OQC’G ∂æH/»ª«¶æàdG πµ«¡dG

IQGOE’G ¢ù∏›

/IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ΩÉ©dG ôjóŸG

º«¶æàdG IôFGO

äÉeóÿG IôFGO
ájõcôŸG ájQÉéàdG

á«dB’G áª¶fC’G IôFGO

¿ÉªàF’G ò«ØæJ IôFGO
(ájQÉéàdGh äÉcô`°ûdG)

äÉbÉ£ÑdG äÉ«∏ªY IôFGO

ΩRGƒ∏dGh ájQGOE’G äÉeóÿG IôFGO

á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG IôFGO

ájQGOE’G äÉeƒ∏©ŸG º¶f IôFGO

/ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe
äÉ«∏ª©dG ´É£b IQGOEG

ájõcôŸG äÉ«∏ª©dG IQGOEG

´hôØdG ºYO IôFGO

áæjõÿG äÉ«∏ªY IôFGO
ájõcôŸG ä’Gƒ◊Gh

äÉ«∏ªY IôFGO
ájõcôŸG ™FGOƒdG

¢Vhô≤dG ò«ØæJ IôFGO
(OGôaC’G) ájõcôŸG

á°UÉ≤ŸG IôFGO
äÉØ∏ŸGh ájõcôŸG

çGóëà°SG IóMh
èeGôH ôjƒ£Jh

á«eƒ«dG á¶aÉ◊G IóMh

ájQÉ≤©dG IôFGódG

™jQÉ°ûŸG IQGOEG IôFGO
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17 : رقم البناية/ امللك في�صل الأول. �ش/فرع املفرق

 الأردن11181  ع ّمان2140 . ب. �ص02/6233316 : فاك�س02/6233317 :هاتف

148 . ب. �ص0097022790245 : فاك�س0097022790243 :هاتف

/ يافا. �ش/ بيتونيا/ رام الـله/فرع املنطقة ال�صناعية
املنطقة ال�صناعية

1484 . ب. �ص0097022963788 : فاك�س0097022963785 :هاتف
 ال�شهيد يا�سـر عرفات. �ش/فرع طولكرم

18 . ب. �ص0097092687884 : فاك�س0097092687882 :هاتف
 القد�س اخلليل. �ش/فرع بيت حلم

207 . ب. �ص0097022749941 : فاك�س0097022749938 :هاتف
 ال�شهيد يا�سـر عرفات. �ش/فرع رفيديا

* القادمني/مكتب حدود جابر
02/6254074 :هاتف

* املغادرين/مكتب حدود جابر
02/6254073 :هاتف

* امل�سافرين/مكتب حدود الرمثا
02/7382425 :هاتف

* الكرامة/مكتب الروي�شد
02/6295320 :هاتف

 ميناء العقبة/مكتب �صالة القادمني واملغادرين

03/2022702 :هاتف

/ املعرب ال�شمايل/مكتب ج�سـر ال�شيخ ح�سني

املغادرين والقادمني

02/6550473 :هاتف

 مبنى القادمني/مكتب ج�سـر امللك ح�سني
05/3581147 : فاك�س05/3581146 :هاتف

 مبنى املغادرين/مكتب ج�سـر امللك ح�سني
05/3581147 : فاك�س05/3539138 :هاتف

107 . ب. �ص0097092343747 : فاك�س0097092343647 :هاتف
 رام ال ّلــه/ الإر�سال. �ش/فرع الإر�سال

1328 . ب. �ص0097022976320 : فاك�س0097022976315 :هاتف

.*مت تعليق العمل م�ؤقتاً يف هذه املكاتب نظراً للظروف الأمنية يف �أماكن تواجدها
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