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روؤيتنا امل�ستقبلية: 

واخلدمات  املنتجات  من  العمالء  تلبية حاجات  يف  البنوك  اأبرز  من  يجعله  خدماته مبا  بنكًا ممّيزًا يف  ليكون  الأردين  التجاري  البنك  تطوير  اإىل  نتطلع 

امل�سرفية املتطّورة ح�سب اأحدث واأف�سل واأ�سلم املعايري املتعارف عليها دوليًا.

مهمتنــــــــــــا: 

توفري اخلدمات امل�سرفية ال�ساملة واملتكاملة يف قطاعات ال�سركات والتجزئة وامل�ستثمرين بجودة عالية واأ�سعار مناف�سة ومبا يلبي اإحتياجات العمالء املالية 

املختلفة مع تدعيم هذه اخلدمات بحلول م�سرفية منا�سبة وتقنيات متطّورة و�سبكات توزيع فعالة ملتزمني بتحقيق العوائد ل�سركائنا من املتعاملني مع البنك 

وكذلك امل�ساهمني والعاملني فيه. 

قيمنــــــــــــــا: 

• موظفونا هم اأف�سل مواردنا. 
• اأولويتنا الق�سوى اإر�ساء املتعاملني معنا وتو�سيع قاعدتهم.

م�سداقيتنا.  اأ�سا�س  الق�سوى  • ال�سفافية 
نهجنا.  هي  و�سدقيتنا  التعامل  • اأخالقيات 

امل�ستمر. بالتطّور  • نلتزم 
لدينا.  كبري  واجب  هي  املجتمع  • خدمة 

ر�سالة البنك



6

املحتويات

اأع�ساء جمل�س الإدارة.............................................................................................................................................7

كلمــة رئيـ�س جملـ�س الإدارة........................................................................................................................................8

الإدارة التنفيذية..................................................................................................................................................10

اأ�سواء على البيانات املالية.......................................................................................................................................11

الأعمال............................................................................................................................................15 نتائج  حتليل 

اأهم املوؤ�سرات املالية.............................................................................................................................................18

التطوير  والتحديث................................................................................................................................................19

التقدير والمتياز.................................................................................................................................................21

امل�سوؤولية الجتماعية وخدمة املجتمع............................................................................................................................ 22

اخلطة امل�ستقبلية.................................................................................................................................................23

البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات........................................................................................................................27

الإي�ساحات حول القوائم املالية...................................................................................................................................35

بيانات الإف�ساح..................................................................................................................................................83

دليل و�سيا�سة التحكم املوؤ�س�سي..................................................................................................................................95

الهيكل التنظيمي................................................................................................................................................106

فروع البنك.....................................................................................................................................................107



7

مدقق احل�سابات 

ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( - الأردن

�سعادة ال�سيد مي�سيل فائق ال�سايغ 

رئي�س جمل�س الإدارة

معايل ال�سيد اأمين هزاع املجايل

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

معايل الدكتور جواد حديد 

الرئي�س التنفيذي/ املدير العام

�سعادة ال�سيد حممد �سميح عبد الرحمن بركات

�سعادة ال�سيد اأمين حممود ك�ساب

ممثاًل عن املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الإجتماعي

�سعادة ال�سيد مروان �سالح جمعة

ممثاًل عن املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي لغاية 2009/12/21

�سعادة ال�سيد فايق مي�سيل ال�سايغ

ممثاًل عن �سركة �سايغ برو�س

اأع�ساء جمل�س الإدارة
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كلمــة رئيـ�س جملـ�س الإدارة

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ملن  فاإنه  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  زمالئي  عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 

الأردين  التجاري  للبنك  ال�سنوي  بالتقرير  اإليكم  نتقدم  اأن  �سرورنا  دواعي 

لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 كانون اأول 2009.

لت�سويب  وحمــاولت  حتديات  �سنة   2009 �سنة  كانت  العاملي  ال�سعيد  على 

اختاللت ما يزيد عن عقدين �سابقني من الزمن. ومن املمكن اأن تبقى تلك 

لكثري  متوقع  غري  خروجًا  �سهدت  التي  ال�سنة  باعتبارها  الذاكرة  يف  ال�سنة 

من ال�سركات والبنوك واملوؤ�س�سات املالية العاملية من دائرة املناف�سة متاأثرة 

اآثاره خالل  وا�ستمرت   2008 �سنة  بداأ يف  الذي  القت�سادي  الركود  بتبعيات 

�سنة 2009.  وعلى الرغم من ذلك، فقد بزغ ب�سي�س اأمل يف الربع الأخري 

من �سنة 2009 لبوادر عودة القت�سادات العاملية اإىل النمو من جديد. فقد 

املتحدة  الوليات  يف  البطالة  معدل  يف  تقل�سًا  القت�سادية  التقارير  بينت 

اإىل  و�سولها  بعد  النفط  اأ�سعار  وارتفعت  الدولر  مواقع  زت  وتعزَّ الأمريكية، 

التقرير  واأف�سح  العاملي.  القت�سادي  الركود  حال  تعك�س  متدنية  م�ستويات 

باأنَّ  املتحدة  لــالأمم  التابع  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  عن  ال�سادر 

بال�سكل لي�س  ولكن   2010 �سنة  يف  منوه  يعاود  اأن  يتوقع  العاملي   القت�ساد 

بـــاملـــتـــو�ـــســـط  يـــبـــلـــغ  اأن  ــــنــــمــــو  ال ملـــــوؤ�ـــــســـــر  ـــمـــكـــن  ـــي ف  . ـــــوب ـــــطـــــل  امل

2% ولن يتجاوز 2% يف الوليات املتحدة الأمريكية و�سيكون مب�ستويات اأدنى  5

ال�سني  �سي�سل يف  واليابان،  يف حني  ــي  الأوروب بلدان الحتــاد  من ذلك يف 

6% على التوايل، علمًاً باأنَّ الأخريتني اعتادتا على معدلت  والهند اإىل 9% و 5

منو اأعلى من ذلك. ويتوقع لهذا املوؤ�سر باأن يكون اأعلى يف البلدان النامية مما 

هو عليه يف الدول املتطّورة حيث يتوقع �سندوق النقد الدويل منو اقت�سادات 

منطقة ال�سرق الأو�سط مبعدل 4.2% يف �سنة 2010.

على ال�سعيد املحلي ولت�سويب الختالل يف ال�سيا�سات املالية، ل �سيما جانب 

املتفاقم  العجز  خف�س  اإىل   2010 �سنة  موازنة  هدفت  فقد  منها،  الإنفاق 

)والذي كان ينمو مبعدل 6%( مع اإتباع �سيا�سات نقدية تو�سعية تهدف لإنعا�س 

ا�ستهدفت  فقد  العاملي.  القت�سادي  الرتاجع  تاأثري  من  الوطني  القت�ساد 

املوازنة العامة مبلغ 4.5 مليار دينار ملواجهة النفقات اجلارية مما �سي�ساعد 

يف خف�س عجز املوازنة اإىل 685 مليون دينار اأي ما ن�سبته 3.9% من الناجت 

7.3% من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2009. وقد  املحلي الإجمايل مقابل 

اأ�سارت توقعات �سندوق النقد الدويل باأنَّ ال�سيا�سة املالية والنقدية التي اتبعها 

الأردن خالل الأزمة املالية حالت دون تعرث موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�س. 

وقد لعب البنك املركزي دورًا فاعاًل خالل فرتة الأزمة املالية العاملية، حيث 

قام بتخفي�س اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية على اأربعة مراحل 

العمالء  ودائع  لحتياطي  القانوين  املتطلب  ن�سبة  بتخفي�س  اتبعها  متتالية، 

لدى البنوك وغريها من الإجراءات التي من �ساأنها اإعادة م�ستويات التمويل 

القطاعات  خمتلف  اإىل  الن�ساط  لعودة  حتفيزًا  عهدها  �سابق  اإىل  امل�سريف 

القت�سادية. وبهذا ال�سدد فقد توقعت التقارير القت�سادية باأنَّ معدل النمو 

القت�سادي �سيرتاوح بني 3 -4% يف �سنة 2010 ومعدل �سعر امل�ستهلك �سريتفع 

من 2% كما يف �سنة 2009 لي�سل اإىل 4% يف ال�سنة القادمة واإّن احتياطيات 

م�ستوى عند  �ست�ستقر  الأجنبية  الــعــمــالت  مــن  الأردين  املــركــزي   البنك 

 9.5 مليار دولر.

 وعلى �سعيد ال�سناعة امل�سرفية، فقد مل�ست البنوك الأردنية اأثر التباطوؤ 

بال�سداد  املقرت�سني  التزام  يف  ال�سعوبات  بع�س  خالل  من  القت�سادي 

اأّن  القول  ون�ستطيع  الإقرا�س.  اتفاقيات  يف  املحّددة  املواعيد  يف  �سيما  ل 

معّدلت التعرث بقيت �سمن احلدود املتعارف عليها دوليًا، علمًاً باأنَّ التحوط 

تاأثري �سلبي على البنوك  باحتجاز خم�س�سات مقابل هذه الديون كان له 

حيث اأدى اإىل خف�س �سايف الأرباح مع اعتقادنا باأنَّ هذا التاأثري ال�سلبي هو 

ل م�سدرًا لالإيراد يف حال انتفاء  تاأثري عابر لأنَّ هذه املخ�س�سات قد ت�سكِّ

احلاجة اإليها يف ال�سنوات الالحقة. ويف هذا ال�سياق نالحظ اأن معدل منو 

باأنَّ  علمًاً   %2 و�سل   2009 �سنة  للبنوك خالل  الئتمانية  املحفظة  اإجمايل 

التي  التاأكد  نتيجة حالة عدم  2008 وذلك  �سنة  15% يف  املعدل قد جتاوز 

�سادت الأ�سواق املحلية يف �سنة 2009 مع العلم باأّن بع�س الدرا�سات توقعت 

عودة منو اإجمايل حمفظة الت�سهيالت لدى القطاع امل�سريف بن�سبة 4% يف 

�سنة 2010.
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ا�ستطاع البنك التجاري الأردين وعلى الرغم من الظروف ال�سعبة التي 

نوافذ  الأموال لديه يف  الأردين توظيف م�سادر  القطاع امل�سريف  واجهت 

ا�ستثمارية جمدية ومقبولة املخاطر مما �ساهم يف حتقيق اإجمايل اإيرادات 

نهاية  يف  كما  دينار  مليون   49 مقابل  دينار  مليون   47.3 مببلغ   ت�سغيلية 

�سّكلت  متنوعة  م�سادر  من  الدخل  هذا  جاء  وقد   .2008 ال�سابقة  ال�سنة 

منها عوائد الت�سهيالت 70% وعوائد ال�سندات والأذونات 15.3% هذا مع 

اأية  والتي ل حتمل يف طياتها  الفوائد  الإيــرادات من غري  حماولة تعظيم 

خماطر ائتمانية، وقد �سكلت هذه الإيرادات ما ن�سبته  12.8% من اإجمايل 

اإيرادات الت�سغيل.

تلبية حاجات املتعاملني بجميع   البنك وحتقيقًا لر�سالته يف  وا�ستمرارًا لنهج 

�سرائحهم وقطاعاتهم، وا�سل البنك عملية تو�سيع �سبكة فروعه. فقد ح�سلنا 

على املوافقات الر�سمية لفتتاح فرع يف مدينة بيت حلم يف فل�سطني والعمل 

�سبكة  على  عالوة  داخليًا،  اأخــرى  حيوية  مناطق  ا�ستهداف  على  حاليًا  جاٍر 

اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنك والتي بلغت 31 جهازًا. اأما على �سعيد 

�سبكة  على  التحديث  اأعمال  يف  البنك  ا�ستمر  فقد  الفروع،  هند�سة  اإعــادة 

لتدخل جميعها يف  اأق�سى اجلنوب  اإىل  ال�سمال  اأق�سى  املنت�سرة من  فروعه 

نطاق الهوية املوؤ�س�سية للبنك التجاري الأردين هذا بالإ�سافة اإىل نقل بع�س 

اأكرث حيوية تغطي متطلبات املرحلة  اإىل مواقع  الفروع من مواقعها القدمية 

احلالية وامل�ستقبلية. 

وفيما يلي اأبرز املوؤ�سرات املالية التي حققها البنك يف �سنة 2009: 

يف  كما  دينار  مليون   1 .421.5 من  لدينا  العمالء  ودائع  اأر�سدة  ارتفعت 

 %5.2 دينار ومبعدل منو   443.3 مليون  اإىل  لت�سل   2008 �سنة  نهاية 

كما يف نهاية �سنة 2009 لت�سكل بذلك الوعاء الأ�سا�سي لتمويل توظيفات 

البنك. 

انخف�س ر�سيد �سايف املحفظة الئتمانية مببلغ 42.5. 2 مليون دينار ومبا 

يف  كما  ر�سيدها  عن  دينار  مليون   325.8 اإىل  لت�سل   %11.5 ن�سبته 

نهاية �سنة 2008.  وجاء هذا النخفا�س نتيجة لعمليات الت�سديد التي 

الطبيعي  الطلب  انخفا�س  اإىل  بالإ�سافة  الئتمانية  املحفظة  متت على 

وحر�س  القت�سادية  الن�ساطات  لرتاجع  نتيجة  القرتا�س  طلبات  على 

البنك على الرتكيز على منح الئتمان الذي ميتاز باجلودة العالية مع 

و�سوح م�سادر الت�سديد ومالءة املقرت�سني.

ز البنك قاعدة حقوق امل�ساهمني من خالل زيادة راأ�س املال املدفوع  عزَّ 3 .

مببلغ 3.5 مليون دينار لي�سل به اإىل 73.05 مليون دينار بزيادة ن�سبتها 

.%5

% وهو يتما�سى  مع معايري الأمان امل�سريف  بلغ موؤ�سر الكفاءة الت�سغيلية 51. 4

الدولية والتي حددته بواقع 50% و�سمن حدود القطاع امل�سريف الأردين 

ح�سب ما ورد يف تقرير موؤ�س�سة التقييم الدولية كابيتال انتليجن�س. 

على  العائد  ومعدل   % 5 .0.9 املوجودات  متو�سط  على  العائد  معدل  بلغ 

قام  الــذي  الحــرتازي  بالإجراء  متاأثرًا   %  6.2 امللكية  حقوق  متو�سط 

به البنك باقتطاع  خم�س�سات يعتقد اأنها تزيد عن الحتياجات التي 

حتددها معايري املحا�سبة الدولية وكذلك عن متطلبات التعرث الفعلي من 

 املقرت�سني. وقد بلغت هذه املخ�س�سات ملواجهة احتمالت التعرث مبلغ

 3.9 مليون دينار، مما يعني باأنَّ هذه املوؤ�سرات ترتفع لت�سل اإىل %1.5  

و10.6% على التوايل يف حال ا�ستبعاد اأثر هذه املخ�س�سات.

 ول بّد من التنويه هنا اإىل اأن البنك كان قد ح�سل على وديعة جمانية مبوجب 

مببلغ الأردين  املركزي  البنك  من   2004 �سنة  خالل  الهيكلة  اإعــادة   اإتفاقية 

اأنَّ  يعني  وهــذا   .2008  /12/31 بتاريخ  ت�سديدها  مت  ديــنــار،  مليون   21  

1.5 مليون دينار �سنويًا مل يتحقق الوديعة مبتو�سط قدره حوايل   عائد تلك 

 �سنة 2009 وكان لهذا الأمر تاأثري �سلبي اآخر على �سايف الأرباح �سيتم تعوي�سه 

من منو الأرباح يف ال�سنوات املقبلة.

وقد تكللت نتائج البنك بتاأكيد موؤ�س�سة التقييم الدولية كابيتال انتليجن�س على 

الت�سنيف الئتماين املمنوح للبنك +BB لقوة مركزه املايل واملبني على اأر�س 

العاملية،  املالية  والأزمــة  القت�سادية  الظروف  اأحلك  يف  اإختبارها  مت  �سلبة 

التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  بني  م�سرتك  جلهد  نتيجة  جــاءت  والتي 

ا�ستطاع  فقد  انتليجن�س  كابيتال  موؤ�س�سة  تقرير  وح�سب  م�ستوياتها.  بجميع 

وكانت  وال�سيولة  الربحّية  معايري  بني  متوازنة  منو  معدلت  حتقيق  البنك 

معظمها تتما�سى ل بل تفوق املعدل الو�سطي للقطاع امل�سريف الأردين، هذا 

دون الإخالل مبعايري الأمان امل�سريف.

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

بتوزيع  الإدارة  يو�سي جمل�س   ،2009 �سنة  املحققة خالل  النتائج  على  بناءًا 

املال  راأ�س  لقاعدة  تعزيزًا  جمانية  اأ�سهم  �سكل  على  املال  راأ�س  من   )%10(

للبنك  املايل  املركز  ولتعزيز  النقدية  ال�سلطة  لتوجهات  ا�ستجابة  البنك  يف 

ولتو�سيع قدرته التمويلية.

ال�سكر  خال�س  عن  الإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة  اأعــر  اأن  اأخــريًا  ي�سعدين 

فيه  ملا  املبذول  اجلهد  على  م�ستوياتها  بجميع  التنفيذية  لــالإدارة  والتقدير 

وكذلك  وعاملني وجمتمع حملي.  م�ساهمني  العمل من  �سركائنا يف  م�سلحة 

كل ال�سكر والعرفان للبنك املركزي الأردين ممثاًل مبعايل املحافظ الدكتور 

اأمية طوقان على احلر�س الدائم والعمل الدوؤوب ملا فيه رفعة جهازنا امل�سريف 

الها�سمّيــــة  احل�سرة  ل�ساحب  ــولء  وال احلب  وكل  املــايل.  مركزه   و�سالمة 

خطاه  اخلــري  طريق  على  �سدد  احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللـك  جاللـــة 

لرعايته الكرمية مل�سرية القت�ساد الوطني. 

واقبلوا مني خال�س التحية والتقدير

مي�سيل ال�سايغ

رئي�س جمل�س الإدارة
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الإدارة التنفيذية

الرئي�س التنفيذي املدير العام  معايل الدكتور جواد حديد     

نائب املدير العام  الآن�سة غادة الفرحان      

م�ساعد اأول للمدير العام الت�سهيالت لغاية 2009/12/31  ال�سيد غازي عد�س      

 الدكتور حممد الأ�سدي       م�ساعد املدير العام العمليات والتكنولوجيا

م�ساعد املدير العام للمالية ال�سيد زياد الرفاتي      

م�ساعد املدير العام اخلزينة والعالقات اخلارجية  ال�سيد اأندريه الديك       

م�ساعد املدير العام التخطيط والفروع   ال�سيد عامر عالوي       

م�ساعد املدير العام ت�سهيالت ال�سركات اإعتبارًا من 2009/9/10 ال�سيد رامي حديد      

 مدراء الدوائر:

مدير تنفيذي اإدارة العمليات  ال�سيد ي�سار النابل�سي      

مدير تنفيذي دائرة العالقات التجارية واخلدمات البنكية اخلا�سة  ال�سيد وليد زكي      

مدير تنفيذي دائرة العمل امل�سريف ال�ستثماري  ال�سيد �سهاب حناينة      

مدير تنفيذي دائرة املتابعة والتح�سيل ال�سيد ف�سل الدبي�س      

مدير دائرة الفروع واملبيعات اخلارجية ال�سيد خ�سر اأبو �سقري     

مدير دائرة تخطيط وتطوير املوارد الب�سرية ال�سيد عالء قحف      

مدير دائرة الت�سويق وتطوير املنتجات  ال�سيد فادي ربيع      

مدير الدائرة الإدارية لغاية 2009/12/31 ال�سيد تي�سري من�سور      

مدير دائرة البطاقات امل�سرفية ال�سيد عبد البا�سط القدومي     

مدير الدائرة القانونية الأ�ستاذ حممد الن�سور      

مدير دائرة املخاطر ال�سيد مازن اخلطيب      

مدير الدائرة الهند�سية املهند�سة ديانا اأومت      

مدير دائرة التدقيق الداخلي ال�سيد جالل البلبي�سي      

مدير الدائرة العقارية املهند�س نوفل بركات      

مدير دائرة التاأمني امل�سريف  ال�سيد �سالح بدار      

مدير دائرة التخطيط والدرا�سات ال�سيد �سرار حدادين      

مدير دائرة العالقات العامة ال�سيد جمال الرقاد      

مدير دائرة التكنولوجيا والت�سالت بالوكالة ال�سيدة �سادن العتيلي      
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اأ�سواء على البيانات املالية

منو متوازن يف بنود الربحية: 1 .

�سايف اإيرادات الت�سغيل )مليون دينار(

اإجمايل م�ساريف الت�سغيل )مليون دينار(
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�سايف الربــــح )مليون دينار(

م�سادر �سايف اإيرادات الت�سغيل )%(
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منو بنود امليزانية مبعدلت متنامية رغم الظروف القت�سادية والأزمة املالية العاملية ما جعل البنك يحافظ ل بل  2 .

يزيد من ح�سته ال�سوقية من القطاع امل�سريف الأردين.

اإجمايل املوجـودات )مليون دينار(

�سايف املحفظة الئتمانية)مليون دينار(
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ودائع العمالء )مليون دينار(

حقوق امل�ساهمني)مليون دينار(
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اأوًل: �سايف اإيرادات الت�سغيل

. حيث  حقق البنك �سايف اإيرادات ت�سغيلية بواقع  26.7  مليون دينار مع نهاية �سنة 2009 مقارنة مببلغ 27.8 مليون دينار عما مت حتقيقه يف �سنة 2008• 

ا�ستطاع البنك خالل �سنة 2009 ورغم التحديات ال�سعبة التي مّر بها اقت�ساد الأردن متاأثرًا بالأزمة املالية العاملية من حتقيق اإدارة فّعالة ملحفظة الأ�سهم 

لديه وذلك بتخفي�س خ�سائر حمفظة الأ�سهم من 3.6 مليون دينار كما يف نهاية �سنة 2008 لت�سل اإىل 398.5 األف دينار وذلك من خالل التخل�س من 

اإيرادات  الأ�سهم عدمية اجلدوى وا�ستبدالها باأ�سهم واعدة وذات عائد جمدي، وهذا هو ال�سبب الرئي�سي الذي اأدى اإىل حتقيق توازن يف مكونات �سايف 

الت�سغيل.

 حققت التوظيفات يف ال�سوق النقدي اإيرادًا بواقع )1.33( مليون دينار بانخفا�س مقداره  )3( مليون دينار ومبا ن�سبته )69.1•  %( عما مت حتقيقه يف �سنة 

2008.  وقد جاء هذا النخفا�س نتيجة لقرار البنك املركزي الأردين باإيقاف الكتتاب يف �سهادات الإيداع وال�ستعا�سة عنه باإ�سدار اذونات اخلزينة،  اإ�سافة 

اإىل قراره بتخفي�س اأ�سعار الفوائد خالل �سنة 2009 اأربع مرات يف حماولته لدعم الن�ساط القت�سادي والتخفيف من ال�سيولة املرتاكمة لدى البنوك. 

 ارتفع دخل الفوائد املتاأتية من التوظيفات يف موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق  من )5.5( مليون دينار كما يف نهاية �سنة 2008•  اإىل 

)7.2( مليون دينار  كما يف نهاية �سنة 2009 وبن�سبة 31% وذلك ب�سبب ارتفاع حجم التوظيف يف هذه النافذة بن�سبة 48.6% تعوي�سًا لالنخفا�س احلا�سل 

يف التوظيف يف �سهادات الإيداع كما هو مذكور اأعاله. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذا التوظيف حقق عائدًا  للبنك مبعدل  6.6 % على و�سطي الأموال امل�ستثمرة 

وهو عائد جيد يف �سوء النخفا�س امل�ستمر يف اأ�سعار الفوائد كما هو م�ستهدف من البنك املركزي.

 %  لتمويل عمليات الت�سغيل املنتجة للدخل، دفع البنك مبلغ 20.6 مليون دينار على م�سادر اأمواله التي تتقا�سى فوائد ومبعدل و�سطي  4.1 % مقابل 4.6• 

خالل �سنة 2008. وهذا يدل على مواكبة البنك وا�ستجابته ال�سريعة لعمليات ال�سوق النقدي يف اإعادة ت�سعري م�سادر وتوظيفات الأموال وبال�سكل الذي يحقق 

العدالة لعمالئه وامل�ساهمني وتطبيقًا ملبداأ ال�سراكة الذي اتخذه البنك مع حميطه ال�ستثماري.  

حقق البنك اإيرادات من غري الفوائد بواقع 6.04•  مليون دينار، ت�سمل اإيرادات من العتمادات والبوال�س امل�ستندية، بطاقات الدفع، احلوالت  وغريها من 

اخلدمات امل�سرفية  �سكّلت تقريبًا 22.6 % من �سايف اإيرادات الت�سغيل ل�سنة 2009.

ثانيًا: امل�ساريف الت�سغيلية

• ت�ستمل م�ساريف الت�سغيل على نفقات املوظفني والنفقات العمومية والإدارية ونفقات ا�ستهالك  واإطفاء املوجودات الثابتة.
جنح البنك يف اإدارة امل�ساريف الت�سغيلية و�سمن حدود اخلطة املر�سومة، حيث مت اإنفاق مبلغ  13.64 مليون دينار خالل �سنة 2009  مقابل 13.83•  مليون 

2009، يف حني زادت نفقات  9.5 % يف �سنة  خالل �سنة 2008 علمًاً باأن البنك قد عمد اإىل �سبط الإنفاق يف امل�ساريف اجلارية والتي انخف�ست بن�سبة 

املوظفني بن�سبة 2.9% وذلك انطالقًا من مبداأ م�ساركة املوظفني يف جناحات املوؤ�س�سة التي حتققت منذ انطالقته يف �سنة 2004.

حتليل نتائج الأعمال
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• الر�سم البياين التايل يو�سح تركيبة هذه امل�ساريف.

نفقات الت�سغيل)مليون دينار(

بلغ موؤ�سر الكفاءة الت�سغيلية 51 % كما يف نهاية �سنة 2009  وهو مقارب لو�سطي موؤ�سر ال�سناعة امل�سرفية الأردنية كما ورد يف تقرير �سركة التقييم الدولية 

كابيتال انتليجن�س و�سمن معايري ال�سناعة امل�سرفية العاملية لهذا املوؤ�سر واملتعارف عليه بواقع %50.

ثالثًا: �سايف اأرباح الت�سغيل

بهذا يكون البنك قد حقق �سايف اأرباح ت�سغيلية مببلغ  13.1  مليون دينار مقابل �سايف اأرباح ت�سغيلية مقدارها 14 مليون دينار يف �سنة 2008. والر�سم البياين 

التايل يو�سح تطور الأرباح الت�سغيلية خالل اخلم�س �سنوات املا�سية:

�سايف الربح الت�سغيلي)مليون دينار(
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رابعًا: ال�ستدراكات الأخرى واملخ�س�سات 

�سمن خطة اإعادة هيكلة راأ�س مال البنك فاإن هناك مبلغ 1.7 مليون دينار تقتطع من اأرباح البنك لإطفاء ر�سيد اإعادة الهيكلة والبالغ ر�سيده  6.9  مليون دينار 

يف نهاية عام 2009.

نتيجة لالأزمة املالية العاملية واأثرها وان كان حمدودًا على منطقة ال�سرق الأو�سط والأردن ب�سكل خا�س، فقد مت تخ�سي�س مبلغ 3.9  مليون دينار ملواجهة بع�س 

التعرثات املحتملة يف املحفظة الئتمانية والتي ت�سكل خط الدفاع الأول عن حقوق امل�ساهمني و املودعني. وجتدر الإ�سارة هنا باأن هذه املخ�س�سات التحوطية قد 

ت�سكل م�سدرًا لالإيرادات يف ال�سنوات الالحقة يف حال انتفاء احلاجة اإليها.

خام�سًا: �سايف الأرباح ال�سنوية

ح�سيلة عام 2009 اأنتجت اأرباحًا �سافية مببلغ   5.6 مليون دينار مقارنة  بـمبلغ   9.3  مليون دينار مت حتقيقها خالل �سنة 2008 وكما هو مو�سح يف "رابعًا" فاإن 

التحوط مبخ�س�سات مببلغ حوايل 4 ماليني دينار يو�سح النخفا�س يف الأرباح والذي ناأمل اأن يكون عابرًا با�سرتداد جزء معقول من تلك املخ�س�سات.

•  الن�ساطات الرئي�سية 

 يدير البنك كافة عملياته من خالل الأن�سطة الرئي�سة املو�سحة يف الر�سم البياين التايل:

الن�ساطات الرئي�سة

• كفاية راأ�س املال 

ز قاعدة  بلغ موؤ�سر كفاية راأ�س املال 14.96% كما يف نهاية �سنة 2009 مقارنة مع 13.04% يف �سنة 2008 وذلك بعد تطبيق متطلبات بازل II. وبهذا فاإن البنك عزَّ

راأ�س املال لديه ومبا يفوق متطلبات البنك املركزي الأردين لهذا املعيار والبالغ 12% وموؤ�سر املعيار العاملي والبالغ %8.
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120092008- ال�سيولة

87.4%73.5%�سايف املحفظة الئتمانية/ اإجمايل ودائع العمالء 

58.6%51.7%�سايف املحفظة الئتمانية/ اإجمايل املوجودات

30.2%35.2%املوجودات ال�سائلة/ اإجمايل املوجودات

2- جودة املوجودات

89.2%89.2%املوجودات املدرة للدخل/ اإجمايل املوجودات

1.8%5.4%القرو�س غري العاملة وغري املغطاة مبخ�س�سات وفوائد معلقة /�سايف املحفظة الئتمانية)1( 

3- موؤ�سرات الربحية

1.6%0.9%معدل العائد على متو�سط املوجودات

11.1%6.2%معدل العائد على متو�سط حقوق امللكية

49.7%51%موؤ�سر الكفاءة الت�سغيلية

4- راأ�س املال

14.0%14.4%حقوق امل�ساهمني / اإجمايل املوجودات

13%15%كفاية راأ�س املال 

علمًاً باأن هناك �سمانات عقارية وتاأمينات نقدية و�سمانات عينية اأخرى مقابل هذه الديون تقدر قيمتها العادلة بحوايل 25،8  مليون دينار والتي تعمل كحاجز 

وقائي ثاٍن بعد املخ�س�سات والفوائد املعلقة.

اأهم املوؤ�سرات املالية
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يف جمال تخطيط وتطوير املوارد الب�سرية: 1 .

• حيث اأن راأ�س املال الب�سري ميثل احد الأركان الرئي�سة لق�سة جناح اأي موؤ�س�سة، فقد اأوىل البنك اأهمية ق�سوى لختيار موظفيه وبحيث يكونوا من ذوي 
للبنك  املوؤ�س�سية  الهوية  انخراطها يف  يكفل  الختيار ومبا  ت�سمن هذا  فعالة  توظيف  �سيا�سة  تطبيق  العالية وذلك من خالل  امل�سرفية  اخلرة واحلرفية 

التجاري الأردين.

الإحالل  خطط  وح�سب  الإ�سرافية  املهام  اإليهم  �ست�سند  الذين  املوظفني  من  الثاين  اجليل  لإعداد  الرامية  خطته  البنك  وا�سل  فقد  التدريب  �سعيد  • على 
الوظيفي املتبعة يف البنك. فقد نفذ مركز التدريب التابع للبنك 51 دورة متخ�س�سة �سملت كافة اجلوانب امل�سرفية على يد كوكبه من املدربني املرخ�سني 

275 موظفًا للم�ساركة يف دورات وموؤمترات  اأوفد البنك  495 موظفًا يف اإجناح هذه الرامج. وعلى �سعيد التدريب املحلي فقد  واملحرتفني، حيث �ساهم 

وندوات بلغت يف جمملها 115 برناجمًا. هذا وقد اأوىل البنك اأهمية ق�سوى للتدريب خارج الأردن ملا يف ذلك من اأهمية بالغة يف حتقيق روؤية البنك لتلبية 

حاجات زبائننا من املنتجات واخلدمات امل�سرفية املتطورة ح�سب احدث واأف�سل وا�سلم املعايري املتعارف عليها دوليًا.

• بالإ�سافة ل�ستثمار البنك يف الرامج التدريبية املكثفة وتطبيقًا لر�سالة البنك باأن موظفينا هم اأف�سل مواردنا، فقد مت اإيفاد عدد من موظفينا لرامج 
املاج�ستري املتخ�س�سة على نفقة البنك ملعاهد علمية متخ�س�سة داخل الأردن وخارجه.

يف جمال التكنولوجيا والت�سال: 2 .

خالل �سنة 2009•  ا�ستمر الرتكيز على تطوير وحتديث البنية التحتية لتواكب اأحدث التكنولوجيا حيث مت تطوير اآلية الربط بني الإدارة والفروع وزيادة �سرعة 

خطوط الإنرتنت مما كان له الأثر اليجابي يف حت�سني م�ستوى اأداء وفعالية التطبيقات العاملة املختلفة يف الإدارة والفروع كما مت حتديث رخ�س اأنظمة 

الت�سغيل وقواعد البيانات اخلا�سة بالنظام البنكي بالإ�سافة اإىل الأنظمة املطورة داخليا.

• ومتا�سيًا مع مهمة البنك يف توفري خدمات م�سرفية �ساملة ومتكاملة من خالل تبني حلول م�سرفية منا�سبة وتقنيات متطورة و�سبكات توزيع فعالة فقد  مت 
�سراء اأحدث املعدات والأجهزة وتركيبها يف الإدارة والفروع كما مت التجهيز وامل�ساهمة الفعالة يف فتح فروع جديدة و�سراء وتركيب �سرافات اآلية جديدة يف 

مواقع عديدة  غطت مناطق حيوية يف اململكة. 

( لإ�سدار تقارير رقابية  ح�سب النماذج املحددة.   •DWH) اأما يف جمال التطبيقات فقد مت جتهيز متطلبات البنك املركزي املتعلقة بتجهيز قاعدة معلومات وبيانات

كما مت تطوير العديد من التطبيقات امل�ساندة والتي تخدم دوائر الإدارة العامة مثل دائرة املخاطر حيث مت تطوير نظام لت�سنيف درجة خماطر العمالء والرتكزات 

والت�سنيف الئتماين واإعداد تقارير عديدة كمتطلبات ) بازل II(  بالإ�سافة اإىل تركيب وتفعيل التحديثات والإ�سدارات اخلا�سة بالنظام البنكي العامل لدينا. 

(  �سحن بطاقات اخللوي زين من خالل   •Top Ups( واإطالق خدمة )Internet Banking( مت توقيع اإتفاقية لرتكيب نظام الربط الآيل خلدمات البنك

الر�سائل الق�سرية. 

• تقدمي الدعم الفني وامليداين واملهني يف جتهيز متطلبات التكنولوجيا والت�سال لبنك اجلزيرة ال�سوداين الأردين يف اخلرطوم.

يف جمال اإدارة املخاطر: 3 .

• اإدراكًا للمخاطر الناجتة عن التنوع الكبري يف اأعمال البنك بالإ�سافة اإىل حالة عدم اليقني التي تت�سم بها القرارات الإدارية والتمويلية، فاإن حتديد هذه 
املخاطر واإدارتها مبهنية وحرفية تلبي متطلبات احلاكمية املوؤ�س�سية وت�ساعد يف حتقيق عوائد مرتفعة ومقبولة املخاطر، فقد مت النتهاء يف �سنة 2009 من 

التطبيق الكامل لنظام التقييم الذاتي للمخاطر وعنا�سر الرقابة )CRSA( بحيث مت �سمول جميع الدوائر ومراكز العمل والفروع يف البنك داخل اململكة 

وخارجها. وعالوة على ذلك مت تر�سيم ال�سكل العام ملخاطر الت�سغيل )Corporate Risk profile( يف البنك وحتديد فجوات الرقابة املطلوب الوقوف 

عليها  وو�سع احللول وال�سوابط ملعاجلة هذه الفجوات نهائيًا وذلك بالتن�سيق مع مراكز العمل املعنية.

• يف ظل الأزمة املالية والقت�سادية العاملية التي اأثرت على املنطقة وتلبية ملتطلبات البنك املركزي الأردين وحر�سًا على �سالمة ومتانة املركز املايل للبنك 
فقد مت البدء يف تطبيق اختبارات الأو�ساع ال�ساغطة )Stress Testing( حيث تعتر هذه الختبارات جزءًا مكماًل ورئي�سيًا يف هيكل احلاكمية املوؤ�س�سية 

واإدارة املخاطر ملا لها من دور فاعل يف تزويد الإدارة مبوؤ�سرات عن حجم راأ�س املال املطلوب ملواجهة اخل�سائر الناجتة عن الأزمات املالية الكبرية ومتتاز 

هذه الختبارات باأنها ذات بعد م�ستقبلي وت�ساعد يف اتخاذ القرارات ال�سائبة. 

التطوير والتحديث
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مت تطوير طريقة احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال وح�سب متطلبات )بازل II•  ( لت�سبح ب�سكل اآيل، وقد مت  توثيق وعمل دليل الت�سغيل لطريقة الحت�ساب عماًل 

مبتطلبات البنك املركزي الأردين يف هذا اجلانب.

. 4 يف جمال التجزئة والأفراد:

• ا�ستمرت اإدارة التجزئة والأفراد بلعب دور رئي�سي يف تزويد خدمات ومنتجات بنكية تلبي طموحات عمالئنا. فقد ا�ستمر البنك بتقدمي الرامج الدخارية 
املتنوعة والتي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف تو�سيع قاعدة العمالء والتخفيف من خماطر ترّكز العمليات حيث �سهدت �سنة 2009 اإعادة طرح برنامج ح�ساب 

توفريي بحلة جديدة تواكب احدث ما تو�سلت اإليه ال�سناعة امل�سرفية يف هذا املجال ومت ال�ستمرار ولل�سنة الثالثة على التوايل برنامج الوديعة الذهبي 

الذي يراعي مبداأ املوازنة بني اجلوائز النقدية والعوائد ال�سهرية الثابتة التي تتما�سى وتفوق يف معظمها عائد الفر�سة البديلة.

• على اجلانب الئتماين ومتا�سيًا مع مهمة البنك يف تلبية حاجات عمالئنا مبختلف �سرائحهم، فقد مت النتهاء من تطوير حزمة متكاملة من الت�سهيالت 
الإجازات  كقرو�س متويل  ال�ستهالكية  العمليات  اإىل متويل  بالإ�سافة  ال�سيارات  �سراء  الإ�سكان ومتويل  الأفراد يف جمالت  تخدم قطاع  والتي  امل�سرفية 

وقرو�س التعليم وغريها.

يف جمال تطوير وحتديث �سبكة فروعنا: 5 .

ا�ستكماًل لتنفيذ �سيا�سة التطوير والتحديث التي ينتهجها البنك، فقد مت خالل �سنة 2009•  توقيع اإتفاقية مبنى الإدارة العامة اجلديد يف منطقة الدوار الثامن 

حي الرونق. حيث روعي يف ت�سميم البناء تلبية احتياجات العمالء والرتقاء بن�ساطات البنك وتطويرها مبا يواكب متطلبات التقنيات والإدارة احلديثة.

2004•  فقد مت النتهاء من اأعمال حتديث  وعلى �سعيد الفروع، وا�ستمرارًا  خلطة البنك يف تر�سيخ هويته امل�سرفية التي انتهجها منذ انطالقته يف �سنة 

فروعنا يف منطقة ماركا وال�سمي�ساين اإ�سافة اإىل مبا�سرة العمل على حتديث فروعنا يف حمافظتي اإربد والعقبة. وقد �سملت التحديثات نقل بع�س الفروع 

اإىل مناطق اأكرث حيوية  تخدم عمالئنا يف مواقعهم.

يف جمال التاأمني امل�سريف: 6 .

• حيث اأن الأعمال امل�سرفية باتت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعمليات التاأمينية وذلك لتخفيف املخاطر على العميل والبنك يف اآن واحد، فقد قام البنك خالل 
�سنة 2009 بتاأ�سي�س وحدة م�ستقلة للتاأمني امل�سريف بهدف الت�سهيل على عمالئه من �سركات واأفراد يف احل�سول على اخلدمات التاأمينية املتنوعة، حيث مت 

رفد هذه الوحدة مب�ست�سار تاأمني له خرة طويلة يف هذا املجال. وياأتي اإن�ساء هذه الوحدة ترجمة للروؤية الإ�سرتاتيجية للبنك بتوفري اأ�سلوب متكامل للعمليات 

امل�سرفية التي يقدمها البنك لعمالئه بهدف خلق �سراكة تعاون اإ�سرتاتيجية مع عمالئنا من خالل و�ساطة البنك لإ�سدار بوال�س تاأمينية للعمالء عن طريق 

هذه الوحدة املتخ�س�سة بالتعاون مع كرى �سركات التاأمني يف الأردن.

• كما اأن اإن�ساء هذه الوحدة ت�سهل على العميل اجناز كافة معامالته التاأمينية )التاأمينات العامة والتاأمني على احلياة( وبتكلفة اأقل. وجاءت فكرة تاأ�سي�س 
هذه الوحدة بالتزامن مع متطلبات هيئة التاأمني الأردنية والتي تويل اأعمال التاأمني امل�سريف الهتمام الالزم من خالل التطوير والتحديث امل�ستمر للقوانني 

والتعليمات. وبهذا يكون البنك من اأوائل البنوك الأردنية التي بداأت بتقدمي خدمة التاأمني امل�سريف وكان ذلك خالل الن�سف الأول من العام 2006.
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املوقع اللكرتوين للبنك التجاري الأردين يح�سد اجلائزة الذهبية: 1 .

الأوىل  اجلائزة   www.jcbank.com.jo الأردين  التجاري  للبنك  الإلكرتوين  املوقع  ح�سد   ،2009 ل�سنة  للبنوك  الإلكرتونية   املواقع  اأف�سل  مناف�سات  �سمن 

جوائز  اأكادميية  قبل  من  واملنظمة  الأول  للبنوك  الإلكرتونية  املواقع  اأف�سل  جائزة  مناف�سات  الذهبية عن فئة "Commercial and Corporate" �سمن 

الإنرتنت يف املنطقة العربية Pan Arab  Web Awards Academy. حيث مت ت�سليم اجلائزة للبنك يف حفل رفيع امل�ستوى اأقيم يف بريوت / لبنان ح�سره 

جمٌع غفري من رواد قطاع الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات وعدد من ال�سخ�سيات احلكومية والقت�سادية والأكادميية والدبلوما�سية.

: 2 .BB+ كابيتال انتليجن�س توؤكد متانة املركز املايل للبنك التجاري الأردين مبنحه

  لل�سنة الثالثة على التوايل، اأكدت موؤ�س�سة التقييم الدولية كابيتال انتليجن�س)Capital Intelligence)  يف تقريرها ال�سادر يف �سهر كانون اأول من عام 2009 

. BB+ على متانة وقوة املركز املايل للبنك التجاري الأردين وذلك بال�ستمرار مبنحها تقييمًا

وجاء هذا التاأكيد معززًا بفاعلية الأرباح الت�سغيلية الناجتة عن ا�ستغالل امثل ملوجودات البنك. فقد ا�ستطاع البنك ورغم الآثار ال�سلبية لالأزمة املالية العاملية 

املحافظة على م�ستويات �سيولة متوازنة ومتنامية دون الإخفاق بهدف الربحية. وعالوة على ذلك وبف�سل الإدارة املثلى لتوظيفات الأموال ا�ستطاع اأن يحافظ 

على متانة معيار كفاية راأ�س املال لديه والذي جتاوز املتو�سط العام للبنوك الأردنية حمققا معدل 15 % ح�سب معيار بازل II  لحت�ساب كفاية راأ�س املال متفوقًا 

بذلك على متطلب البنك املركزي الأردين بهذا اجلانب والبالغ 12% ومتطلب جلنة بازل والبالغ 8% ليعك�س �سمولية وا�سحة يف تنويع قاعدة م�سادر وتوظيفات 

الأموال. 

وعلى �سعيد موؤ�سرات الربحية، فقد اأورد التقرير باأن البنك حافظ على موؤ�سرات ربحية متوازنة فاقت يف معظمها املتو�سط العام للبنوك العاملة يف الأردن عن 

فرتة التقييم لعام 2008.

التقدير والمتياز
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 امل�سوؤولية الجتماعية 

وخدمة املجتمع

ا�ستمرارًا للدور الفاعل الذي يّطــلع به البنك التجاري الأردين يف دعم موؤ�س�سات املجتمع املحلي، قام البنك خالل ال�سنة املا�سية بتقدمي الدعم لعدد من هذه 

املوؤ�س�سات كاجلمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينني، وجمعية ال�سهداء التعاونية، وجمعية قفقفا للتنمية الجتماعية، وجلنة دعم امل�ساجد وامل�ساريع اخلريية 

التابعة لوزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية، وعدد من املوؤ�س�سات العلمية وجمال�س البحث العلمي كالأ�سبوع العلمي الأردين  الرابع ع�سر حتت عنوان 

"العلوم والتكنولوجيا يف خدمة التنمية امل�ستدامة ".  عالوة على ذلك قام البنك برعاية احلفل ال�سنوي ملوؤ�س�سة فل�سطني الدولية لالأبحاث واخلدمات بعنوان "ليلة 
فل�سطني" والتي يذهب ريعها ل�سالح " منحة حممود دروي�س التعليمية ".

اإل بامل�ساركة الفاعلة بني القطاعني العام واخلا�س فقد كان البنك حري�سا على  واإميانًا منا باأن دفع عجلة التنمية والرقي بامل�ستوى املعي�سي لل�سكان ل يتاأتى 

جت�سيد هذه امل�ساركة يف دعم خمتلف الأن�سطة الجتماعية التي تعود باخلري على جمتمعنا الأردين. ويف هذا املجال بادر البنك بالترع ل�سالح ال�سندوق الأردين 

الها�سمي للتنمية الب�سرية – حملة الر والإح�سان، التي تقف اإىل جانب الفئات املعوزة يف املجتمع وت�سجع ن�ساطاتها الإنتاجية. 

وللعام اخلام�س على التوايل وا�سل البنك حملة طرود اخلري التي �ساهمت يف توزيع 1600 طرد على العائالت املحتاجه يف خمتلف اأنحاء اململكة بالإ�سافة اإىل دعم 

.FM  برنامج "رم�سان اخلري" بالتعاون مع اإذاعة الأمن العام

128 طالب وطالبة من خريجي  تدريب   2009 �سنة  امل�سرفية، فقد مت خالل  ال�سناعة  لتطورات  املحلي بجيل معد علميًا ومهنيًا مواكبًا  املجتمع  برفد  واإميانًا 

اجلامعات الأردنية على خمتلف الأعمال امل�سرفية واملعلوماتية.
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اخلطة امل�ستقبلية

ا�ستمرارًا لتعزيز مكانة البنك التجاري يف ال�سوق الأردين والتي و�سل اإليها نتيجة لت�سافر اجلهود بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بجميع م�ستوياتها، فقد 

اعتمد جمل�س الإدارة خطة العمل وامليزانية التقديرية لعام 2010 والتي راعت اأهم املرتكزات التالية:

الأهداف العامة:  

النمو املتوازن يف جانبي م�سادر الأموال وتوظيفاتها ومبعدلت منو تفوق معدلت منو القطاع امل�سريف الأردين ومبا يحقق للبنك ح�سة �سوقية مناف�سة �سمن  1 .

معايري الأمان امل�سريف، فقد هدفت اخلطة اإىل:

.% املحافظة على موؤ�سر الكفاءة الت�سغيلية �سمن حدود املعايري املقبولة عامليًا ومبا ل يتجاوز 50. 2

تعزيز جودة املحفظة الئتمانية بتخفي�س ن�سبة الديون غري العاملة وغري املغطاة مبخ�س�سات وفوائد معلقة بالن�سبة ل�سايف املحفظة الئتمانية. 3 .

مكافاأة الأداء املتميز من خالل تخ�سي�س ميزانية لال�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري على اعتبارهم �سركائنا يف العمل ومبعدلت تواكب معدل الت�سخم  4 .

ال�سائد يف الأردن.

منو مّطرد يف معدلت الربحية معززة بزيادة معدلت العائد على حقوق امل�ساهمني واملوجودات تفوق يف معظمها عوائد الفر�سة البديلة والتي تت�سم مبخاطر  5 .

م�ساوية لال�ستثمار يف املوؤ�س�سات املالية.

�سروط  تلبي  التي  الكرى  ال�سركات  اإىل  الئتمانية  الت�سهيالت  تقدمي  اإغفال  دون  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  امل�ستهلكني  اإقرا�س  على  الرتكيز  زيادة  6 .

الإقرا�س احل�سيف.

تنويع م�سادر الدخل من خالل مزيد من الرتكيز على الإيرادات من غري الفوائد. 7 .

الأهداف الإدارية:

تطوير بيئة العمل باإ�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف كافة العمليات امل�سرفية. 1 .

تطوير خدمات ومنتجات م�سرفية مناف�سة وت�سويقها ومبا يحقق اأهداف البنك الإ�سرتاتيجية وير�ّسخ اإ�سم البنك يف ال�سوق امل�سريف الداخلي واخلارجي. 2 .

املحافظة على معايري الأمان امل�سريف ومبا ين�سجم مع �سيا�سة اإدارة املخاطر املعمول بها يف البنك. 3 .

والثقافة  الولء  يحقق  ومبا  العليا  البنك  وم�سلحة  املوظفني  ر�سا  بني  والتوازن  البنك  ر�سالة  يحقق  الذي  وبال�سكل  وتاأهيله  الب�سري  املال  براأ�س  الرتقاء  4 .

املوؤ�س�سية لدى موظفينا.

الأهداف على املدى املتو�سط

قام البنك باإعداد خطة عمل للفرتة من �سنة 2010  اإىل �سنة 2012 بنيت على اأهم املرتكزات التالية:

.% حتقيق معدلت منو متوازنة يف اجلانب الرئي�سي مل�سادر وتوظيفات الأموال ومبعدلت ترتاوح بني 15-10. 1

.% الرتكيز على الإيرادات من غري الفوائد ومن الر�سوم والعمولت كم�سدر مهم لالإيرادات الت�سغيلية ومبعدل يرتاوح بني 10 – 15. 2

تو�سيع �سبكة فروعنا داخل الأردن ويف فل�سطني بالإ�سافة اإىل النت�سار اجلغرايف لأجهزة ال�سراف الآيل. 3 .





البنك التجاري الأردين

 )�سركة م�ساهمة عامة حمدودة(

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

القوائم املالية لل�سنة املنتهية فــــي

 31 كانون الأول 2009

مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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البنك التجاري الأردين

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية 

31 كانون الأول 2009

جدول املحتويات

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل 

اأ قائمة املركز املايل     

ب قائمة الدخل     

ج قائمة الدخل ال�سامل     

د قائمة التغيريات يف حقوق امل�ساهمني   

هـ قائمة التدفقات النقدية    

�سفحـــة       

80 – 35 اي�ساحات حول القوائم املالية    

 البيانات املالية 

وتقرير مدقق احل�سابات
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31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 
اي�ساح

رقم
2008 2009

دينـــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــار

املوجـــــــــــــــــــودات

574ر546ر81 321ر288ر72 4 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

426ر241ر47 264ر552ر58 5 اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

000ر709 000ر709 6 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

233ر967 951ر615 7 موجودات مالية للمتاجرة

600ر360ر368 439ر815ر325 8 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة  - بال�سايف

215ر949ر13 210ر778ر13 9 موجودات مالية متوفرة للبيع

861ر576ر87 171ر140ر130 10 موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق  

680ر707ر7 706ر333ر9 11 موجودات ثابتة - بال�سايف

888ر590 552ر517 12 موجودات غري ملمو�سة - بال�سايف

060ر507ر19 072ر337ر18 13 موجودات اأخرى 

537ر156ر628 686ر087ر630      جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات:

899ر620ر20 345ر622ر19 14   ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

968ر533ر421 338ر335ر443 15   ودائع عمالء

792ر340ر66 994ر038ر43 16   تاأمينات نقدية

000ر000ر20 000ر000ر20 17   اموال مقرت�سة

595ر646ر1 099ر394ر1 18   خم�س�سات متنوعة اأخرى

359ر948ر2 848ر496ر1 19   خم�س�س �سريبة الدخل

727ر437ر7 806ر223ر10 20   مطلوبات اأخرى

340ر528ر540 430ر111ر539      جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني: 

000ر575ر69 750ر053ر73 21   راأ�س املال املكتتب به )املدفوع(

698ر56 698ر56 21   عالوة الإ�سدار

650ر982ر5 652ر723ر6 23   احتياطي قانوين

436ر431ر3 954ر843ر2 23   احتياطي خماطر م�سرفية عامة

)595ر480( 349ر785 24   التغري املرتاكم يف القيمة العادلة 

008ر063ر9 853ر512ر7 25   اأرباح مدورة 

197ر628ر87 256ر976ر90      جمموع حقوق امل�ساهمني

537ر156ر628 686ر087ر630      جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

قائمة )اأ(

البنك التجاري الأردين

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

قائمة املركز املايل

تعتر الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )48( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

الرئي�س التنفيذي / املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة
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لل�ســـــــــــــنة املنتهيـــــة فــــــي

اي�ساح

رقم

31 كانـــــــــــــــــــــــــون الأول

2008  2009

دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار 

084ر590ر42 752ر359ر39 27 الفوائد الدائنة      

)300ر197ر21( )780ر562ر20( 28 الفوائد املدينة

784ر392ر21 972ر796ر18      �سايف اإيرادات الفوائد

013ر095ر6 520ر524ر5 29      اإيرادات العمولت

797ر487ر27 492ر321ر24      �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت 

728ر159ر1 435ر871 30 اأرباح عمالت اأجنبية

)437ر72( )615ر340( 31 )خ�سائر( موجودات مالية للمتاجرة

)657ر573ر3( )910ر57( 32  )خ�سائر( موجودات مالية متوفرة للبيع

433ر832ر2 747ر942ر1 33 اإيرادات اأخرى

864ر833ر27 149ر737ر26      اإجمايل الدخل

922ر719ر6 326ر917ر6 34 نفقات املوظفني

731ر019ر3 223ر181ر3 22،12،11 ا�ستهالكات واطفاءات

251ر819ر5 515ر264ر5 35 م�ساريف اأخرى

923ر353 408ر111 18 خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة 

205ر405 657ر108 خم�س�سات متنوعة 

- 638ر923ر3 8 خم�س�س تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة

032ر318ر16 767ر506ر19     اإجمايل امل�سروفات 

832ر515ر11 382ر230ر7      الربح قبل ال�سرائب - قائمة )هـ(

)611ر177ر2( )517ر669ر1( 19 )م�سروف ( �سريبة الدخل

221ر338ر9 865ر560ر5 الربح لل�سنة - قائمة )ج( و)د(

-/128 -/076 36     ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة

قائمة )ب(

تعتر الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )48( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

الرئي�س التنفيذي / املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة

البنك التجاري الأردين

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

قائمة الدخل
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31  كانـــــــــــــــــــــــون الأول

2008 2009

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

221ر338ر9 865ر560ر5 الربح لل�سنة - قائمة )ب(

بنود الدخل ال�سامل:

494ر224 944ر265ر1 �سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع 

715ر562ر9 809ر826ر6      اإجمايل الدخل ال�سامل - قائمة )د(

قائمة )ج(

البنك التجاري الأردين

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

قائمة الدخل ال�سامل
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راأ�س املال

املكتتب به

)املدفوع(

عالوة 

الإ�سدار

�سافـــــــــــــيالإحتياطيات

 التغري 

املرتاكم

يف القيمة 

العادلة

اأربــــــــــــــاح 

مــــــــدورة 

**

املجمــــــــوع اإحتياطــــي

قانونــــــي

احتياطــــي

خماطــــر

م�سرفية 

عامة *

دينــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــاردينــــــــــــــار

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول  2009

197ر628ر00887ر063ر9)595ر480(436ر431ر6503ر982ر6985ر00056ر575ر69الر�سيد يف بداية ال�سنة

865ر560ر8655ر560ر5-----الربح لل�سنة - قائمة )ب(

�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات 

  املالية املتوفرة للبيع
944ر265ر1-944ر265ر1----

809ر826ر8656ر560ر9445ر265ر1----اجمايل الدخل ال�سامل - قائمة )ج(

)750ر478ر3()750ر478ر3(-----اأرباح موزعة على امل�ساهمني **

-)750ر478ر3(----750ر478ر3الزيادة يف را�س املال )اي�ساح 21(

-)520ر153    (-)482ر587(002ر741--املحول )من( اإىل الحتياطيات

256ر976ر85390ر512ر3497ر954785ر843ر6522ر723ر6986ر75056ر053ر73     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008

982ر227ر23781ر810ر10)089ر705(854ر018ر2823ر797ر6984ر00056ر250ر63الر�سيد يف بداية ال�سنة

221ر338ر2219ر338ر9-----الربح لل�سنة - قائمة )ب(

�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات 

  املالية املتوفرة للبيع
494ر224-494ر224----

715ر562ر2219ر338ر4949ر224----اجمايل الدخل ال�سامل - قائمة )ج(

)500ر162ر3()500ر162ر3(-----اأرباح موزعة على امل�ساهمني **

-)000ر325ر6(----000ر325ر6الزيادة يف را�س املال

-)950ر597ر1(-582ر368412ر185ر1--املحول اإىل الحتياطيات

197ر628ر00887ر063ر9)595ر480(436ر431ر6503ر982ر6985ر00056ر575ر69     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

قائمة )د(

البنك التجاري الأردين

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

قائمة التغيريات يف حقوق امل�ساهمني

تعتر الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )48( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

*   مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين ل ميكن الت�سرف باإحتياطي املخاطر امل�سرفية  العامة اإل مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين.

** قررت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ 13 ني�سان 2009 املوافقة على توزيع  750ر478ر3  دينار كاأرباح على امل�ساهمني عن عام 2008 

    )500ر162ر3 دينار عن عام 2007( 
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قائمة )هـ(

 لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول
 اي�ساح

رقم
2008 2009

دينـــــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار

التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل:

832ر515ر11 382ر230ر7 الربح قبل ال�سرائب - قائمة )ب(

تعديالت لبنود غري نقدية:

731ر019ر3 223ر181ر3 ا�ستهالكات واإطفاءات

709ر560 782ر343 خ�سائر غري متحققة  للموجودات املالية للمتاجرة

505ر621ر3 332ر076ر1 التدين يف موجودات مالية متوفرة للبيع منقول لقائمة الدخل

069ر8 )961ر7( )اأرباح( خ�سائر بيع موجودات ثابتة

           - 638ر923ر3 خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

)606ر656( )679ر575( تاأثري تغري يف اأ�سعار ال�سرف

194ر464 068ر259 خم�س�سات  اأخرى

434ر533ر18 785ر430ر15      التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل التغري يف بنود راأ�س املال العامل

التغري يف املوجودات واملطلوبات

000ر000ر1 000ر000ر7 النق�س يف ايداعات لدى  بنوك مركزية التي يزيد اإ�ستحقاقها عن ثالثة ا�سهر

)000ر709( - )الزيادة( يف ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية يزيد اإ�ستحقاقها عن ثالثة ا�سهر

)763ر416ر73( 523ر621ر38 النق�س )الزيادة( يف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

193ر895ر1 500ر7  النق�س يف موجودات مالية للمتاجرة

556ر998 )900ر555(  )الزيادة( النق�س يف املوجودات الأخرى

689ر119ر1 274ر823 النق�س يف اأر�سدة مقيده ال�سحب لدى بنوك و موؤ�س�سات م�سرفية

246ر581ر79 370ر801ر21 الزيادة يف ودائع العمالء

880ر059ر12 )798ر301ر23( )النق�س( الزيادة يف تاأمينات نقدية

)866ر220( )564ر511( )النق�س( يف خم�س�سات متنوعة اأخرى

)809ر237( 079ر786ر2 الزيادة )النق�س( يف مطلوبات اأخرى

126ر070ر22 484ر670ر46      �سايف التغري يف املوجودات واملطلوبات

560ر603ر40 269ر101ر62      �سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل قبل �سريبة الدخل املدفوعة

)901ر728( )028ر121ر3( �سريبة الدخل املدفوعة

659ر874ر39 241ر980ر58      �سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار:

)  111ر602ر6( 617ر360 موجودات مالية متوفرة للبيع

)505ر791ر29( )310ر563ر42( موجودات مالية حمتفظ بهاحتى تاريخ الإ�ستحقاق

000ر15 - بيع / اإ�ستحقاق موجودات مالية مرهونة

)421ر256( )152ر115( )�سراء( موجودات غري ملمو�سة

396ر78 818ر107   متح�سل من بيع موجودات ثابتة

)970ر633ر1( )730ر992ر2( )�سراء( موجودات ثابتة ودفعات على ح�ساب �سراء موجودات ثابتة

)611ر190ر38( )757ر202ر45(      �سايف )ال�ستخدامات النقدية يف( عمليات ال�ستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل:

)000ر000ر21(  - ت�سديد وديعة البنك املركزي

-   000ر000ر10 الزيادة يف اأموال مقرت�سة

)500ر162ر3( )750ر478ر3( اأرباح موزعة على امل�ساهمني

)500ر162ر14( )750ر478ر3(       �سايف )ال�ستخدامات يف( عمليات التمويل

606ر656 679ر575 تاأثري تغري اأ�سعار ال�سرف على النقد وما يف حكمه

)846ر821ر11( 413ر874ر10      �سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

323ر159ر112 477ر237ر100 37 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

477ر237ر100 890ر111ر111 37      النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

البنك التجاري الأردين

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان -  اململكة الأردنية الها�سمية

قائمة التدفقات النقدية

تعتر الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )48( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.
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البنك التجاري الأردين

�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

عمان – الأردن

الإي�ساحات حول القوائم املالية

1- معلومات عامة

- �سجل البنك ك�سركة م�ساهمة عامة اأردنية تاأ�س�س بتاريخ 3 اآيار 1977 مبوجب قانون ال�سركات رقم )12( ل�سنة 1964 ومركزه الرئي�سي مدينة عمــان.

- مت خالل عام 1993 دمج بنك امل�سرق ) فروع الأردن ( يف بنك الأردن واخلليج ليحل بذلك بنك الأردن واخلليج حمل �سركة بنك امل�سرق ) فروع الأردن ( بكافة 

حقوقه والتزاماته.

- مت يف بداية العام 2004 اإعادة هيكلة البنك بعد اإتخاذ الإجراءات الالزمة من قبل اجلهات احلكومية املخت�سة.

- بتاريخ 28 حزيران 2004 مت اإ�ستكمال اإجراءات تغيري اإ�سم البنك من بنك الأردن واخلليج اإىل البنك التجاري الأردين.

- يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�سرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها )27(  وخارجها يف فل�سطني وعددها )3(.

-  اأ�سهم البنك مدرجة يف بور�سة عمان لالأوراق املالية.

- مت اإقرار القوائم املالية للبنك من قبل جمل�س اإدارة البنك يف جل�سته رقم )25/م 2010/57( بتاريخ 28 �سباط 2010 وهي خا�سعة ملوافقة البنك املركزي 

الأردين والهيئة العامة للم�ساهمني.

2- اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

اأ�س�س اإعداد القوائم املالية

- مت اعداد القوائم املالية للبنك وفقًاًً للمعايري ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية 

املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقًاًً للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الأردين.

- مت اإعداد القوائم املالية وفقًاًً ملبداأ التكلفة التاريخية، با�ستثناء املوجودات / املطلوبات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة 

العادلة بتاريخ القوائم املالية.

- ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.

- اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة 2008باإ�ستثناء اأثر تطبيق املعايري والتف�سريات املبينة اأدناه:

 -  املعيار الدويل للتقارير املالية 7 »الأدوات املالية: الإف�ساحات« 

ن�سر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )7( خالل �سهر اآذار من العام 2009، حيث اأ�سبحت �سارية يف العام 

2009. وتتطلب التعديالت اإف�ساحات اأف�سل حول قيا�س القيمة العادلة وخماطر ال�سيولة. وب�سفة خا�سة، يتطلب التعديل الإف�ساح عن قيـا�س القيمة العادلة 

مب�ستوى ت�سل�سل قيا�س القيمة العادلة. يوؤدي تطبيق التعديل اإىل اإف�ساحات اإ�سافية، اإل اأنه مل يكن له اأي اأثر مادي على نتائج الأعمال واملركز املايل للبنك.

- معيار التقارير املالية الدويل رقم )8( القطاعات الت�سغيلية والذي حل حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم )14( »تقارير القطاعات« ويطبق لل�سنوات املالية 

اإعتبارًا من اأول كانون الثاين 2009. اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم )8( هو معيار اإف�ساح، حيث نتج عنه اإعادة حتديد قطاعات اأعمال البنك التي يتم 

تقدمي تقارير حولها وفق نف�س الأ�سا�س امل�ستخدم لالأغرا�س الداخلية ومل يكن لهذا املعيار اأثر على نتائج الأعمال واملركز املايل للبنك.

الإي�ساحات حول القوائم املالية
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- املعيار املحا�سبي الدويل رقم )1( )عدل خالل العام 2007( عر�س القوائم املالية )يطبق لل�سنوات املالية اإعتبارًا من اأول كانون الثاين 2009. وقد اأدى تعديل 

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( اإىل عدد من التغريات يف امل�سطلحات مبا يف ذلك عناوين معدلة للقوائم املالية، كما اأدى اإىل عدد من التغريات يف العر�س 

 والإف�ساح، اإل اأنه مل يكن له اأي اأثر على نتائج الأعمال واملركز املايل للبنك. يتطلب املعيار املعدل اأن يتم عر�س كافة تغريات غري املالكني يف حقوق امللكية 

)اأي الدخل ال�سامل( ب�سكل منف�سل �سمن قائمة الدخل ال�سامل.

اأ�س�س اإظهار القوائم املالية 

اأما  الفروع.  بني  الداخلية  والأر�سدة  املعامالت  ا�ستبعاد  ويتم  وفل�سطني،   الها�سمية   الأردنية  اململكة  البنك يف  فروع  املرفقة ح�سابات  املالية  القوائم  تت�سمن 

املعامالت يف الطريق اآخر ال�سنة بني الفروع فتظهر �سمن بند موجودات اخرى اأو مطلوبات اخرى ح�سب طبيعتها يف قائمة املركز املايل.

معلومات القطاعات 

- قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�سرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات 

اعمال اخرى. 

- القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات 

اقت�سادية اأخرى.

موجودات مالية للمتاجرة

- متثل املوجودات املالية للمتاجرة ا�ستثمارات يف اأ�سهم �سركات متداولة يف اأ�سواق ن�سطة،  واأن الهدف من الإحتفاظ بها هو توليد الأرباح من تقلبات الأ�سعارال�سوقية 

ق�سرية الأجل اأو هام�س اأرباح اإجتار.

- يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند  ال�سراء )تقيد م�ساريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�سراء(، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم 

املالية بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة 

عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية.

- يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة اأو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل.  

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

-  يتم تكوين خم�س�س تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة اإذا تبني عدم اإمكانية حت�سيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�سوعي على ان حدثا ما 

قد اأثر �سلبًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، وت�سجل قيمة املخ�س�س يف قائمة الدخل.

- يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقًاً لتعليمات البنك املركزي الأردين. 

- يتم �سطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�س�سات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�سيلها بتنزيلها من املخ�س�س ويتم حتويل اأي فائ�س يف 

املخ�س�س  الإجمايل - اإن وجد -  اإىل قائمة الدخل، وي�ساف املح�سل من الديون ال�سابق �سطبها اإىل الإيرادات.

موجودات مالية متوفرة للبيع

- هي املوجودات املالية التي ل تتجه نية البنك لت�سنيفها كاإ�ستثمارات مالية للمتاجرة اأو الإحتفاظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق.

 يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�سافًا اليها م�ساريف القتناء عند ال�سراء ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغيري يف 

القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�سامل ويف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني. ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�سول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل 

الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابقًا يف حقوق امل�ساهمني والتي تخ�س هذه املوجودات. ميكن ا�سرتجاع خ�سارة 

التدين التي مت ت�سجيلها �سابقا يف قائمة الدخل اإذا ما تبني  مبو�سوعية ان الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة لحقة لت�سجيل خ�سائر التدين، حيث 
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يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين لأدوات الدين من خالل قائمة الدخل، يف حني يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف اأ�سهم ال�سركات من خالل التغري املرتاكم يف القيمة 

العادلة.

- يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة الأجنبية لأدوات الدين )التي حتمل فوائد( �سمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة 

و�سمن حقوق  ال�سامل  الدخل  قائمة  العادلة يف  القيمة  املرتاكم يف  التغري  بند  امللكية يف  لأدوات  الأجنبية  العملة  فروقات حتويل  ت�سجيل  يتم  الدخل.  يف حني 

امل�ساهمني.

- تظهر املوجودات املالية التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

- اإن املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة اأو حمددة وتتوفر لدى البنك النية والقدرة على الإحتفاظ بها حتى 

تاريخ الإ�ستحقاق.

الفائدة  با�ستخدام طريقة  العالوة / اخل�سم  وتطفاأ  القتناء،  اليها م�ساريف  العادلة( م�سافًا  بالكلفة )القيمة  ال�سراء  املالية عند  املوجودات  ت�سجيل  يتـم   -

الفعلية، قيدًا على اأو حل�ساب الفائدة، وينزل اأية خم�س�سات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اإىل عدم امكانية ا�سرتداد الأ�سل اأو جزء منه ويتم ت�سجيل اأي 

تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

القيمة العادلة

اإن اأ�سعار الإغالق بتاريخ القوائم املالية يف ا�سواق ن�سطة متثل القيمة العادلة لالأدوات  وامل�ستقات املالية التي لها اأ�سعار �سوقية.

يف حال عدم توفر اأ�سعار معلنة اأو عدم وجود تداول ن�سط لبع�س الأدوات وامل�ستقات املالية اأو عدم ن�ساط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

-  مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�سابهة لها اإىل حد كبري.

-  حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�سم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف اأداة مالية م�سابهة لها.

- مناذج ت�سعري اخليارات.

تهدف طرق التقييم اإىل احل�سول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وتاأخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات 

املالية، ويف حال وجود اأدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة املوجودات املالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ املركز املايل لتحديد فيما اإذا كانت هنالك موؤ�سرات تدل على تدين يف قيمتها افراديًا 

اأو على �سكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات فاإنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

- تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�سومة ب�سعر 

الفائدة الفعلي الأ�سلي.

- تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة العادلة.

- تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�سومة ب�سعرال�سوق 

ال�سائد للعائد على موجودات مالية م�سابهة.

يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية يف قائمة الدخل با�ستثناء 

التدين يف اأ�سهم ال�سركات املتوفرة للبيع حيث يتم ا�سرتجاعه من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.



38

املوجودات الثابتة

- تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل ال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها، ويتم ا�ستهالك املوجودات الثابتة )با�ستثناء الأرا�سي( عندما تكون جاهزة 

لالإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب التالية:

                                            الن�سبة املئوية   

%2 مباين   

%15 معدات واأجهزة  

%10 اأثاث   

و�سائط نقل   %15

%20 اأجهزة احلا�سب الآيل  

%15 ديكورات   

 - عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من اأي من املوجودات الثابتة عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة 

التدين يف قائمة الدخل.

- يتم مراجعة العمر النتاجي للموجودات الثابتة يف نهاية كل عام، فاإذا كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقًا يتم ت�سجيل التغري يف 

التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

- يتم ا�ستبعاد املوجودات الثابتة عند التخل�س منها اأو عندما ل يعود اأي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها اأو من التخل�س منها.

املخ�س�سات

يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ املركز املايل نا�سئة عن احداث �سابقة وان ت�سديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها 

ب�سكل يعتمد عليه.

خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

يتم ت�سجيل التعوي�سات ال�سنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة عند دفعها، وتوؤخذ الزيادة يف التعوي�سات 

املدفوعة عن املخ�س�س امل�ستدرك يف قائمة الدخل عند دفعها. ويتم اأخذ خم�س�س الإلتزامات املرتتبة على البنك من تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة 

الدخل.

�سريبة الدخل 

-    متثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب امل�ستحقة وال�سرائب املوؤجلة.

املالية لن  القوائم  اأ�سا�س الأرباح اخلا�سعة لل�سريبة، وتختلف الأرباح اخلا�سعة لل�سريبة عن الأرباح املعلنة يف  - حت�سب م�ساريف ال�سرائب امل�ستحقة على 

الأرباح املعلنة ت�سمل ايرادات غري خا�سعة لل�سريبة اأو م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سنوات لحقة اأو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �سريبيًا 

اأو بنود لي�ست خا�سعة اأو مقبولة التنزيل لغرا�س �سريبية.

- حت�ســب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سرائبية املقررة مبوجب القوانني والنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل بها البنك.

- اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع دفعها اأو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأو املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي 

يتم احت�ساب الربح ال�سريبي على ا�سا�سها.  يتم احت�ساب ال�سرائب املوؤجلة با�ستخدام طريقة اللتزام بتاريخ املركز املايل وحتت�سب ال�سرائب املوؤجلة وفقًاًً 

للن�سب ال�سريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية اللتزام ال�سريبي اأو حتقيق املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.
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تكاليف اإ�سدار اأو �سراء اأ�سهم البنك 

يتم قيد اأي تكاليف ناجتة عن اإ�سدار اأو �سراء اأ�سهم البنك على الأرباح املدورة )بال�سايف بعد الأثر ال�سريبي لهذه التكاليف اإن وجد(. اإذا مل ت�ستكمل عملية 

الإ�سدار اأو ال�سراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�ساريف على قائمة الدخل.

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء

- متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعتر من موجودات البنك. 

- يتم اظهار ر�سوم وعمولت اإدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل، ويتم اعداد خم�س�س مقابل انخفا�س قيمة املحافظ م�سمونة را�س املال املدارة ل�سالح 

العمالء عن راأ�سمالها.

التقــا�س

يتم اجراء تقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل العامة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك 

عندما يتم ت�سويتها على اأ�سا�س التقا�س اأو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت. 

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ساريف

- يتم حتقق اإيرادات الفوائد باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعمولت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ل يتم العرتاف بها كاإيرادات 

ويتم ت�سجيلها يف ح�ساب الفوائد والعمولت املعلقة.

- يتم الإعرتاف بامل�ساريف على اأ�سا�س مبداأ الإ�ستحقاق.

العامة  الهيئة  من  )اقــرارهــا  حتققها  عند  ال�سركات  ا�سهم  بــاأربــاح  العــرتاف  ويتم  بها،  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  عند  كــاإيــرادات  العمولت  ت�سجيل  يتم   -

للم�ساهمني(.

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية

يتم العرتاف ب�سراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �سراء املوجودات املالية(.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة

تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك  يف قائمة املركز املايل �سمن بند »موجودات اأخرى« وذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد 

تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�سكل اإفرادي، ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل ول يتم ت�سجيل الزيادة كاإيراد. يتم 

ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقًا.

املوجودات غري امللمو�سة الأخرى

- املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�سول عليها من خالل الندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�سول عليها.  اأما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم 

احل�سول عليها من خالل طريقة اأخرى غري الندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.

- يتم ت�سنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة.  ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر   

زمني حمدد  خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل.  اأما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها 

يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

- ل يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.
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- يتم مراجعة اأية موؤ�سرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة  يف تاريخ القوائم املالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء 

اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.

- يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة ) برامج واأنظمة احلا�سوب( على مدى عمرها الإنتاجي ومبعدل 20% �سنويًا.

العمالت الأجنبية

- يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

- يتم حتويل اأر�سدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باأ�سعار العمالت الأجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ املركز املايل واملعلنة من البنك املركزي الأردين.  

- يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. 

- يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل. 

 - يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية )مثل الأ�سهم( كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

النقد وما يف حكمه

هو النقد والأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر، وتت�سمن: النقد والأر�سدة لدى بنوك مركزية والأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية، 

وتنزل ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل مدة  ثالثة اأ�سهر والأر�سدة املقيدة ال�سحب.

3 - التقديرات املحا�سبية 

 اإن اإعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من اإدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية والتغري 

املرتاكم يف القيمة العادلة وكذلك الإف�ساح عن اللتزامات املحتملة. كما ان هذه التقديرات والجتهادات توؤثر يف اليرادات وامل�ساريف واملخ�س�سات وكذلك يف 

التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر يف قائمة الدخل ال�سامل و�سمن حقوق امل�ساهمني. وب�سكل خا�س يتطلب من اإدارة البنك ا�سدار احكام واجتهادات هامة 

لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية واأوقاتها. ان التقديرات املذكورة مبنية بال�سرورة على فر�سيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم 

التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�ساع وظروف تلك  التقديرات يف امل�ستقبل.

نعتقد باأن تقديراتنا املعتمدة يف اعداد القوائم املالية معقولة ومف�سلة على النحو التايل:

-  يتم تكوين خم�س�س لقاء الق�سايا املقامة �سد البنك اعتمادًا على درا�سة قانونية معدة من قبل م�ست�ساري البنك والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـل 

حدوثها يف امل�ستقبل، ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�سكـل دوري.

- يتم تكوين خم�س�س لقاء تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة اعتمادًا على ا�س�س وفر�سيات معتمدة من قبل اإدارة البنك لتقدير املخ�س�س الواجب تكوينه 

مبوجب متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية ويتم مقارنة نتائج هذه ال�س�س والفر�سيات مع املخ�س�سات الواجب تكوينها مبوجب تعليمات البنك املركزي 

الأردين ويتم اعتماد النتائج الأكرث ت�سـددا مبـا يتوافق مع املعايري الدولية للتقارير املالية.

- يتم قيد التدين يف قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادًاً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمده من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب التدين يف قيمتها. ويعاد 

النظر يف تلك التقييمات ب�سكل دوري.

- تقوم الإدارة باإعادة تقدير العمار النتاجية لال�سول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�سكل دوري لغايات احت�ساب ال�ستهالكات والطفاءات ال�سنوية اعتمادًا على 

احلالة العامة لتلك ال�سول وتقديرات العمار النتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل، ويتم اخذ خ�سارة التدين )اإن وجدت( يف قائمة الدخل.

- تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اي تدين يف قيمتها ويتم اخذ هذا التدين )اإن وجد( يف قائمة الدخل.

- تقوم الإدارة بتقدير التدين يف القيمة العادلة عند بلوغ اأ�سعار ال�سوق حدًا معينًا يعتر موؤ�سرًا لتحديد خ�سارة التدين.

- يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�سها من م�سروف �سريبة الدخل وفقًاًً لالنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية. 
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-  م�ستويات القيمة العادلة: يتوجب حتديد والإف�ساح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�سنف فيه مقايي�س القيمة العادلة كاملة وف�سل قيا�سات القيمة 

العادلة وفقًاًً للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية. الفرق بني امل�ستوى 2 وامل�ستوى 3 ملقايي�س القيمة العادلة يعني تقييم ما اإذا كانت املعلومات اأو 

املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي ل ميكن مالحظتها مما يتطلب و�سع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة 

مبا يف ذلك الأخذ بالعتبار كافة العوامل التي تخ�س الأ�سل اأو اللتزام.

4 -  نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

      اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار 

797ر644ر27710ر344ر10نقد يف اخلزينة

اأر�سدة لدى بنوك مركزية 

339ر272ر7541ر147ر7- ح�سابات جارية وحتت الطلب

500ر787ر40415ر448ر32- ودائع لجل وخا�سعة ل�سعار

938ر941ر88627ر347ر22- متطلبات الحتياطي النقدي

000ر900ر25-- �سهادات اإيداع

777ر901ر04470ر944ر61       جمموع اأر�سدة لدى بنوك مركزية

574ر546ر32181ر288ر72      

- با�ستثنــاء الحتياطــي النقــدي والوديعــة الراأ�سماليــة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية البالغة 500ر444ر7 دينار، ل يوجد اأر�سدة مقيدة ال�سحب كمـا يف 31 كانون 

الأول 2009 و31 كانون الأول 2008. 

-  ل يوجد �سهادات اإيداع ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر كما يف 31 كانـون الأول 2009 )7 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2008(.

5- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 

      اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

بنـــــــــــــوك وموؤ�س�ســـــــــــات

م�سرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــة

بنــــــــــــــوك وموؤ�س�ســـــــــات

م�سرفيـــــــــــة خارجيــــــة
املجمــــــــــــوع

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

200920082009200820092008

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

800ر484ر2735ر065ر11013ر299ر5525ر018ر69013ر721185ر46ح�سابات جارية  وحتت الطلب

626ر756ر99141ر486ر28645ر957ر69222ر381ر34030ر799ر29918ر105ر15ودائع ت�ستحق  خالل فرتة 3  اأ�سهر اأو اأقل

426ر241ر26447ر552ر39658ر256ر24428ر400ر03043ر985ر02018ر152ر15املجموع

- بلغت الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ل يتقا�سى البنك عليها فوائد 721ر46  دينار كما يف 31 كانون الأول 2009)690ر185 دينار كما فــي 

31 كانون الأول 2008(.

- بلغت الأر�سدة مقيدة ال�سحب 350ر106 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 )624ر929 دينـار كما يف 31 كانون  الأول 2008(.
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6  - ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

       اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــــون الأول 

20092008

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

000ر000709ر709�سهادات ايداع لدى بنوك خارجية

000ر000709ر709     

7 - موجودات مالية للمتاجرة 

       اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــــون الأول 

20092008

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

233ر951967ر615اأ�سهم �سركات مدرجة يف ال�سواق املالية

233ر951967ر615

8 - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

       اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 

20092008

دينـــــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــار

الأفراد)التجزئة(:

907ر973ر6761ر562ر1  ح�سابات جارية مدينة

607ر933ر08963ر354ر57  قرو�س وكمبيالت*

624ر656ر8272ر482ر2  بطاقات الئتمان

582ر839ر19826ر348ر25  القرو�س العقارية

ال�سركات:

  ال�سركات الكرى

536ر778ر49459ر792ر41  ح�سابات جارية مدينة

325ر065ر184190ر314ر177  قرو�س وكمبيالت *

  �سركات �سغرية ومتو�سطة

924ر485ر43726ر154ر18  ح�سابات جارية مدينة

710ر810ر87320ر873ر19  قرو�س وكمبيالت *

563ر284ر6372ر935ر11  القطاع العام

778ر828ر415394ر818ر355     املجموع                                                              

)289ر575ر11()338ر794ر14(   ينزل: خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة          

)889ر892ر14()638ر208ر15(          فوائد معلقة

600ر360ر439368ر815ر325     �سايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة

* �سافــي بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�سة مقدمًا البالغة 351ر973 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 )719ر066ر1 كما يف 31 كانون الأول 2008(.
- بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة مت�سمنة الفوائد املعلقة 324ر728ر47 ديناراأي ما ن�سبته 13/4% من ر�سيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة كما يف 31 

كانون الأول 2009  )726ر173ر33 دينــار اأي ما ن�سبته 8/4% من ر�سيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة كما فـــي 31 كانون الأول 2008 (.
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-   بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 686ر519ر32 دينار اأي ما ن�سبته 9/5% من ر�سيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة بعد تنزيل 

الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الأول 2009 )مقابل 418ر610ر18 دينار اأي ما ن�سبته 4/9% من ر�سيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 

كما يف 31 كانون الأول 2008 (.

- ل يوجد ت�سهيـــالت اإئتمانية ممنوحة للحكومــــة الأردنيــة  كما فــي 31 كانـــون الأول 2009 و31 كانون الأول 2008.

خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

فيما يلي احلركة على خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:

2009
الأفراد

القرو�س 

العقارية

ال�سركـــــــــــــات
احلكومة

 والقطاع العــــــــام
الإجمـــايل

ال�سركات 

الكربى

ال�سغرية 

واملتو�سطة

دينــــــــــــــاردينــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــــار

289ر575ر11-198ر895ر2481ر644ر0222ر821179ر856ر6الر�سيد يف بداية ال�سنة *

638ر923ر3-)154ر98(112ر912ر5-)320ر890ر1()املعاد( املقتطع خالل ال�سنة

)225ر90(----)225ر90(امل�ستخدم من املخ�س�س  خالل ال�سنة )الديون  امل�سطوبة(

خم�س�س ديون حمول حل�سابات نظامية) فروع فل�سطني ( 

خالل ال�سنة ** 

)893ر578(-)843ر139(--)050ر439(

)471ر35(--)471ر35(فرق تقييم خم�س�س الديون  بعمالت اأجنبية 

338ر794ر14-201ر657ر3601ر556ر0228ر755179ر401ر4     الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

645ر248ر13-737ر639ر2321ر069ر0227ر654179ر360ر4خم�س�س تدين الت�سهيالت غري العاملة

693ر145ر1-464ر12817ر487ر1-101ر41خم�س�س تدين الت�سهيالت حتت املراقبة

338ر794ر14-201ر657ر3601ر556ر0228ر755179ر401ر4     الر�سيد

* ي�سمل املخ�س�س املعاد لالإيرادات من ح�سابات الأفراد حوايل 2/11 مليون دينار ميثل ما مت رده لالإيرادات من فروع فل�سطني خالل العام 2009.

2008
الأفراد

القرو�س 

العقارية

احلكومةال�سركـــــــــــــات

 والقطاع 

العــــــــام

الإجمـــايل ال�سركات 

الكربى

ال�سغرية 

واملتو�سطة

دينــــــــــــــاردينــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــــار

005ر247ر85016ر98132ر470ر7572ر665ر0224ر395179ر898ر8الر�سيد يف بداية ال�سنة

-)850ر32()124ر108(247ر359-)273ر218() املعاد(  املقتطع خالل ال�سنة

)953ر201(-)172ر108(--)781ر93(امل�ستخدم من خم�س�س  خالل ال�سنة   )الديون  امل�سطوبة(

خم�س�س ديون حمول حل�سابات نظامية  ) فروع فل�سطني( 

خالل ال�سنة ** 

)178ر501ر4(-)141ر365()181ر390ر2(-)856ر745ر1(

415ر31-      654ر4255ر9-336ر16فرق تقييم خم�س�س الديون  بعمالت اأجنبية 

289ر575ر11-198ر895ر2481ر644ر0222ر821179ر856ر6     الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

590ر380ر01710ر840ر2311ر557ر0221ر320179ر804ر6خم�س�س تدين الت�سهيالت غري العاملة

699ر194ر1-181ر01755ر087ر1-501ر52خم�س�س تدين الت�سهيالت حتت املراقبة

289ر575ر11-198ر895ر2481ر644ر0222ر821179ر856ر6     الر�سيد

-   بلغت قيمة املخ�س�سات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�سويات اأو ت�سديد ديون وحولت اإزاء ديون اأخرى 677ر295ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 

)242ر083ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2008 (.
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الفوائد املعلقة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:  

2009
الأفراد

القــرو�س 

العقاريــــة

ال�سركـــــــــات

 احلكومة 

والقطاع العــــام

الإجمايل
ال�سركات 

الكربى

ال�سغرية 

واملتو�سطــة

دينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــار

889ر892ر14-588ر984ر9151ر292ر1172ر269182ر433ر10الر�سيد يف بداية ال�سنة

813ر277ر3-803ر039954ر050ر3441ر627185ر087ر1ي�ساف: الفوائد املعلقة خالل ال�سنة

)652ر262(-)321ر44()000ر40()692ر23()639ر154(ينزل: الفوائد املعادة لالإيرادات )اي�ساح رقـم 33(

)664ر432ر1(-)117ر95()734ر514()503ر21()310ر801(ينزل: فوائد معلقة مت  �سطبها

)748ر266ر1(-)776ر74()089ر111(-)883ر080ر1(ينزل: فوائد معلقة  حمولة حل�سابات نظامية ) فروع فل�سطني ( 

638ر208ر15-177ر725ر1312ر677ر2662ر064322ر484ر9     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

2008

الأفراد
القــرو�س 

العقاريــــة

ال�سركـــــــــات

احلكومة 

والقطاع 

العـــــــــام

ال�سركات 

الكربى

ال�سغرية 

واملتو�سطــة

دينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــار

104ر815ر35216ر25523ر541ر0231ر139ر7814ر693103ر007ر11الر�سيد يف بداية ال�سنة

985ر281ر4-764ر178933ر338ر5961ر447115ر894ر1ي�ساف: الفوائد املعلقة خالل ال�سنة

)801ر765(-)793ر46()101ر494()520ر14()387ر210(ينزل: الفوائد املعادة لالإيرادات)اي�ساح رقـم 33(

)115ر717()352ر23()320ر138()286ر115()740ر22()417ر417(ينزل: فوائد معلقة مت  �سطبها

)284ر721ر4(-)318ر305()899ر574ر2(-)067ر841ر1(ينزل: فوائد معلقة  حمولة حل�سابات نظامية ) فروع  فل�سطني( 

889ر892ر14-588ر984ر9151ر292ر1172ر269182ر433ر10     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

-   مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم )55/م2007/29 تاريخ 6 اأيار2007( متت املوافقة على اإدراج ديون غري عاملة مع ما يقابلها من فوائد معلقة وخم�س�سات 

341ر750ر17 دينار يف ح�سابات نظامية مع احتفاظ البنك بحقه القانوين مبتابعة ومطالبة املدينني بهذه الديون، وعليه فقد بلغ ر�سيد الديون غري  مببلغ 

2008( وهذه الديون  31 كانون الأول  2009)322ر487ر24 دينار كما يف  31 كانون الأول  044ر710ر22 دينار كمــا يف  العاملة املدرجة يف ح�سابات نظامية 

مغطاة بالكامل باملخ�س�سات والفوائد املعلقة.

-  مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية، مت خالل ال�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2009 ا�ستبعاد مبلغ 641ر845ر1 دينار اأردين من حمفظة الت�سهيالت 

الإئتمانية لفروع البنك يف فل�سطني ميثل ت�سهيالت متعرثة منذ اأكرث من )6( �سنوات وم�ستدرك لها خم�س�سات بالكامل �سمن خم�س�س التدين والفوائد 

املعلقة يف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة، وقد بلغت قيمة خم�س�س تدين هذه الت�سهيالت امل�ستبعدة 893ر578 دينار اأردين، وقيمة فوائدها املعلقة 748ر266ر1 

دينار اأردين، ويتم ت�سجيل ومراقبة هذه الت�سهيالت ب�سجالت خا�سة نظامية. علمًاً باأن ر�سيد الديون غري العاملة املدرجة يف ح�سابات نظامية 866ر398ر11 

دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 )462ر222ر9 دينار كما يف 31 كانون الأول 2008(.

 هذا ومت خالل العام 2009 �سطب ديون مــا يقارب5/5 مليون دينار مبوجب قرارات جمل�س الإدارة.
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9-   موجودات مالية متوفرة للبيع

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها اأ�سعار �سوقية:

691ر737ر2298ر152ر10  ا�سهم �سركات

194ر219ر1-  �سناديق ا�ستثمارية

885ر956ر2299ر152ر10     جمموع موجودات مالية متوفر لها اأ�سعار �سوقية

موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية:

705ر903ر3563ر537ر3  اأ�سهم �سركات *

625ر62588ر88  �سناديق ا�ستثمارية

330ر992ر9813ر625ر3     جمموع موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية

215ر949ر21013ر778ر13     جمموع املوجودات املالية املتوفرة للبيع

* ي�سمل هذا البند ا�ستثمارات يف بنك اجلزيرة ال�سوداين الأردين بقيمة 200ر724 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 م�سجلة باإ�سم اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة 
مبوجب اإتفاقية موقعة خالل العام 2006، وهنالك تعهد من ع�سو جمل�س الإدارة بالتنازل عن ملكية هذا ال�ستثمار ل�سالح البنك فور الطلب منه ذلك.

- ل يوجد موجودات مالية متوفرة للبيع مرهونة  كما يف 31 كانون الأول 2009 و31 كانون الأول 2008.

10 - موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينـــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية:

350ر762ر98016ر942ر8  اأذونات خزينة حكومية

328ر564ر00743ر129ر81  �سندات مالية حكومية وبكفالتها

739ر249ر35326ر435ر38  �سندات وا�سناد قر�س �سركات

444ر000ر8311ر632ر1  �سندات مالية اأخرى 

861ر576ر17187ر140ر130جمموع موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية

861ر576ر17187ر140ر130جمموع موجودات مالية حمتفظ بها  حتى تاريخ ال�ستحقاق 

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

حتليل ال�سندات:

861ر576ر17187ر140ر130   ذات معدل عائد ثابت

- ميتد ا�ستحقاق املوجودات املالية املحتفظ حتى تاريخ الإ�ستحقاق لغاية عام 2014 وعلى عدة دفعات ي�ستحق اآخرها بتاريخ 15 كانون الأول 2014ويبني اجلدول 

التايل ا�ستحقاقات هذه املوجودات.
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ت�ستحق املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق كما يف 31 كانون الأول 2009 كما يلي: 

لغاية �سهر
من �سهر اإىل 3 

اأ�سهر

اأكرث من 3 �سهور اإىل 

6 �سهور

اأكرث من 6 �سهور 

اإىل �سنة

اأكرث من �سنة اإىل 

3 �سنوات
املجموعاأكرث من 3 �سنوات

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

171ر140ر275130ر823ر67124ر585ر46266ر006ر89520ر447ر7607ر984ر1088ر292ر2

11 -  موجودات ثابتة - بال�سايف

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

مبانـــــــــــــيارا�ســــــــــي

معـــــــــــدات

واأجهزة

واأثاث

و�سائط نقل

دينــــــــــــــــار

 احلا�سب 

الآيل

املجمـــــــــوع

دينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

العام 2009

الكلفـــة:

795ر766ر91315ر121ر5614ر426463ر162ر3978ر291ر4981ر727ر1  الر�سيد يف بداية ال�سنة

874ر256ر1052ر211168ر779242ر414549ر365673ر623  اإ�سافات

389ر233-062ر327168ر65--  ا�ستبعادات

280ر790ر01817ر290ر7104ر878537ر646ر8118ر964ر8631ر350ر2     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

  ال�ستهالك املرتاكم:

723ر231ر0668ر145ر0953ر078227ر109ر4844ر750-  ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

847ر266ر6091ر674341ر64454ر920856ر13-  ا�ستهالك ال�سنة

532ر133-387ر14579ر54--  ا�ستبعادات

038ر365ر6759ر486ر3823ر577202ر911ر4044ر764-  ال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

464ر908---464ر908-دفعات على ح�ساب اإن�ساء مبنى البنك اجلديد

706ر333ر3439ر328803ر301335ر735ر8713ر108ر8632ر350ر2     �سايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة

العام 2008

الكلفـــة:

690ر405ر99614ر924ر8063ر726431ر129ر6647ر191ر4981ر727ر1  الر�سيد يف بداية ال�سنة

866ر512ر1431ر471205ر519134ر073ر7331ر99-  اإ�سافات

761ر226151ر7168ر819102ر40--  ا�ستبعادات

795ر766ر91315ر121ر5614ر426463ر162ر3978ر291ر4981ر727ر1     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

  ال�ستهالك املرتاكم:

438ر163ر8317ر840ر4662ر577185ر400ر5643ر736-  ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

581ر133ر4251ر675312ر56156ر920750ر13-  ا�ستهالك ال�سنة

296ر19065ر0468ر06015ر42--  ا�ستبعادات

723ر231ر0953.145.0668ر4844.109.078227ر750-  ال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

608ر172---608ر172-دفعات على ح�ساب ان�ساء مبنى البنك اجلديد

680ر707ر8477ر466976ر348236ر053ر5214ر498713ر727ر1     �سايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة

-  تت�سمن املوجودات الثابتة موجودات م�ستهلكة بالكامل بقيمة183ر462ر6 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 )117ر274ر6 دينار كما   يف 31 كانون الأول 2008(.
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12- موجودات غري ملمو�سة – بال�سايف

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

اأنظمة حا�ســــوب وبرامـــــــــج

20092008

دينـــــــــــــاردينــــــــــــــار

726ر888491ر590ر�سيد بداية ال�سنة

421ر152256ر115اإ�سافات

)259ر157()488ر188(الطفاء لل�سنة 

888ر552590ر517     ر�سيد نهاية ال�سنة

 يتم اطفاء اإنظمة والرامج عن مدى العمر النتاجي واملقدر بخم�س �سنوات.

13 -  موجودات اأخرى 

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

773ر047ر5522ر478ر2فوائد واإيرادات بر�سم القب�س

196ر724443ر419م�سروفات مدفوعة مقدمًا

331ر629ر4438ر903ر6ر�سيد اإعادة الهيكلة – �سايف )اي�ساح 22(

682ر504ر7644ر147ر6موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة *

056ر171ر3812ر742�سيكات بر�سم القب�س ) اأوراق م�سرتاة(

070ر54149ر118تاأمينات قابلة لالإ�سرتداد  

462ر915-معامالت يف الطريق بني الفروع

490ر667746ر526ر1مدينون واأر�سدة مدينة اخرى  - �سايف **

060ر507ر07219ر337ر18     املجموع

* يت�سمن هذا البند اأرا�سي وعقارات مباعة على دفعات بلغت كلفتها 269ر231ر1 دينار كمــا يف 31 كانون الأول 2009 يقابلها مبالغ مقبو�سة مببلغ 371ر617 
دينار اأدرجت �سمن بند مطلوبات اأخرى )912ر325ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2008 يقابلها مبالغ مقبو�سة مببلغ 142ر761 دينار( )اإي�ساح 20(. 

** مت توقيع اإتفاقية خالل العام 2009 بني البنك واثنني من عمالئه مت مبوجبها �سراء اأ�سهم من العمالء املذكورين بحوايل 4ر2 مليون دينار على اأن يقوم العمالء 
بتحمل كامل قيمة النخفا�س يف �سعر اأ�سهم خالل فرتة التعاقد وعليه فقد مت قيد قيمة النخفا�س والبالغة حوايل 2ر1 مليون دينار كذمة مدينة �سمن بند 

مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى. علمًا باأنه قد مت خالل الفرتة الالحقة تغطية معظم قيمة النخفا�س عن طريق ا�ستمالك اأ�سهم جديدة اأو قطع اأرا�سي وبذلك 

فلم يتم ر�سد اأية خم�س�سات اأزاءها كما يف 31 كانون الأول 2009.  

فيما يلي ملخ�س احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة:

20092008

دينـــــــــــاردينـــــــــــار

528ر657ر1083ر577ر4الر�سيد يف بداية ال�سنة

274ر274ر0001ر371ر2اإ�سافات ***

)694ر354()418ر743(ا�ستبعادات

108ر577ر6904ر204ر6املجموع

)426ر72()926ر56(خ�سارة التدين

682ر504ر7644ر147ر6الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

مبوجب قانون البنوك يتوجب بيع الأرا�سي والعقارات املاأخوذة اإ�ستيفاء لديون العمالء خالل �سنتني من تاريخ ا�ستمالكها.  
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*** ت�سمل الإ�سافات قطع اأرا�سي بحوايل 3ر2 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 اأحداها م�سجلة باإ�سم �سخ�س وقع على تعهد لدى كاتب العدل بالتنازل 
عنها ل�سالح البنك فور �سدور موافقة اجلهات املخت�سة  بهذا اخل�سو�س وثالثة قطع اأخرى م�سجلة باإ�سم عدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة قدموا تعهد للتنازل 

عنها فور الطلب منهم ذلك اأو وكالة دورية غري قابلة للعزل باإ�سم البنك.

14- ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 312008 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2009

املجمـــوعخــــارج اململكــــةداخــــل  اململكــــةاملجمـــوعخـــــارج اململكــــةداخــــل اململكــــة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

805ر468ر5401ر439ر2651ر89429ر511ر0511ر843163ر348ر1ح�سابات جارية  وحتت الطلب

094ر152ر42619ر674ر6682ر477ر45116ر110ر65318ر698ر7988ر411ر9ودائع لأجل

899ر620ر96620ر113ر9334ر506ر34516ر622ر70419ر861ر6418ر760ر10املجموع

15- ودائع عمالء 

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:  

31 كانـــــــــون الأول 2009

املجمـوعاحلكومة والقطاع العــــــــــام�سركات �سغرية ومتو�سطة�سركات كربىاأفـــــــــــــراد

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

382ر354ر48497ر191ر66610ر925ر12622ر546ر10611ر691ر52ح�سابات جارية وحتت الطلب

759ر452ر78924ر2918ر332-679ر111ر24ودائع التوفري

197ر528ر667321ر388ر39937ر729ر87646ر568ر25526ر841ر210ودائع لأجل وخا�سعة ل�سعار

338ر335ر940443ر588ر35647ر987ر00269ر115ر04038ر644ر287     املجموع

31 كانـــــــــون الأول 2008

�سركات كربىاأفــــــــــــــراد
�سركات �سغرية 

ومتو�سطة
املجمـوعاحلكومة والقطاع العام

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

116ر904ر26091ر711ر0058ر531ر51623ر201ر33511ر460ر48ح�سابات جارية وحتت الطلب

898ر081ر18020ر2687-450ر074ر20ودائع التوفري

954ر547ر461309ر222ر26336ر876ر32552ر840ر90512ر608ر207ودائع لأجل وخا�سعة ل�سعار

968ر533ر901421ر940ر53644ر407ر84176ر041ر69024ر143ر276     املجموع

 2009 الأول  كانون   31 يف  كما  الودائع  اإجمايل  من   %10/4 ن�سبته  ما  اأي  دينار  204ر272ر46  اململكة  داخل  الأردين  العام  والقطاع  احلكومة  ودائــع  بلغت   -

)807ر615ر43 دينار اأي ما ن�سبته 10/3% من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2008 (.

- بلغت الودائع التي ل يدفع عليها فوائد 258ر790ر98 دينار اأي ما ن�سبته 22/3% من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2009)176ر753ر93 دينار اأي ما 

ن�سبته 22/2% من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2008(.

-  بلغت الودائع املحجوزة )مقيدة ال�سحب( 563ر160ر9 دينار اأي ما ن�سبته 2/1% من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2009 )103ر317ر10 دينار اأي ما 

ن�سبته )2/5 %( من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2008(.

-  بلغت الودائع اجلامدة 348ر133ر8 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 )112ر573ر7 ديناركما يف 31 كانون الأول 2008 (.
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16 - تاأمينــات نقديـــة

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

483ر090ر34247ر761ر21تاأمينات مقابل ت�سهيالت مبا�سرة

720ر538ر21418ر515ر20تاأمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�سرة

589ر438711ر762تاأمينات التعامل بالهام�س

792ر340ر99466ر038ر43املجموع

17- اأموال مقرت�سة 

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون الأول 2009

�سعر فائدة القرتا�سال�سمانــــــــــــــــــــــــاتعدد الأق�ســـاط املبلـــــــغ

دينـــــــــار

ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن 

العقاري

000ر000ر10

ي�ستحق دفعة واحدة 

بتاريــــــــــــــخ 20 حزيران 

2010

ب�سمانة رهونات عقارية ل�سالح البنك ح�سل عليها 

البنك لقاء قرو�س �سكنية ممنوحة للعمالء

%8/30

 ال�سركة الأردنية لإعادة 

متويل الرهن العقاري

000ر000ر10

ي�ستحق دفعة واحدة 

بتاريــخ 7 �سباط 2011

ب�سمانة رهونات عقارية ل�سالح البنك ح�سل عليها 

البنك لقاء قرو�س �سكنية ممنوحة للعمالء

%7/90

000ر000ر20املجموع

31 كانون الأول 2008

�سعر فائدة القرتا�سال�سمانــــــــــــــــــــــــاتعدد الأق�ســـاط املبلـــــــغ

دينـــــــــار

 ال�سركة الأردنية لإعادة 

متويل الرهن العقاري

000ر000ر10

ي�ستحق دفعة واحدة 

بتاريــــــــــــــخ 20 حزيران 

2010

ب�سمانة رهونات عقارية ل�سالح البنك ح�سل عليها 

البنك لقاء قرو�س �سكنية ممنوحة للعمالء

%8/30

 ال�سركة الأردنية لإعادة 

متويل الرهن العقاري

000ر000ر10

ي�ستحق دفعة واحدة 

بتاريــخ 7 �سباط 2011

ب�سمانة رهونات عقارية ل�سالح البنك ح�سل عليها 

البنك لقاء قرو�س �سكنية ممنوحة للعمالء

%7/90

000ر000ر20املجموع

- ح�سل البنك بتاريخ 20 حزيران 2007 على قر�س من ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري مببلغ 10 مليون دينار وبن�سبة فائدة ثابتة 8/30 % �سنويًا 

قابلة للتجديد بناًء على طلب البنك وي�سدد دفعة واحدة بتاريخ 20 حزيران 2010.

- ح�سل البنك بتاريخ 7 �سباط 2008 على قر�س من ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري مببلغ 10 مليون دينار وبن�سبة فائدة ثابتة 7/90% �سنويًا قابلة 

للتجديد بناًء على طلب البنك وي�سدد دفعة واحدة بتاريخ 7 �سباط 2011.
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18- خم�س�سات متنوعة اأخرى

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ر�سيد بداية 

ال�سنـــــــــة

املكون خالل 

ال�سنــــــــة

امل�ستخــدم خالل 

ال�سنة
ر�سيد نهاية ال�سنــــــــــة

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــار

العام   2009

896ر000ر1)407ر485(408ر895111ر374ر1خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

000ر300)157ر26(157ر000101ر225خم�س�س الق�سايا املقامة �سد البنك

203ر93-503ر70046ر46خم�س�سات اأخرى 

099ر394ر1)564ر511(068ر595259ر646ر1     املجموع

العام   2008

895ر374ر1)356ر204(923ر328353ر225ر1خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

000ر225)510ر16(271ر239110ر131خم�س�س الق�سايا املقامة �سد البنك

700ر46--700ر46خم�س�سات اأخرى 

595ر646ر1)866ر220(194ر267464ر403ر1     املجموع

19-  �سريبة الدخل

اأ-  خم�س�س �سريبة الدخل

اإن احلركة على خم�س�س �سريبة الدخل هي كما يلي:

20092008

دينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

649ر499ر3591ر948ر2ر�سيد بداية ال�سنة

)901ر728()028ر121ر3(�سريبة دخل مدفوعة

-598ر36�سريبة دخل �سنوات �سابقة – فروع الأردن

-000ر204�سريبة دخل �سنوات �سابقة – فروع فل�سطني

611ر177ر9192ر428ر1�سريبة دخل م�ستحقة عن اأرباح ال�سنة 

359ر948ر8482ر496ر1ر�سيد نهاية ال�سنة

متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

20092008

دينــــاردينــــار

-)598ر36(�سريبة دخل �سنوات �سابقة – فروع الأردن

-)000ر204(�سريبة دخل �سنوات �سابقة – فروع فل�سطني

)611ر177ر2()919ر428ر1(�سريبة الدخل امل�ستحقة عن اأرباح ال�سنة

)611ر177ر2()517ر669ر1(املجموع

متت املوافقة من قبل دائرة �سريبة الدخل واملبيعات يف الأردن على التقديرات ال�سريبية وت�سوية ال�سرائب امل�ستحقة على البنك حتى نهاية عام  2008.

اأما فروع فل�سطني فقد مت ت�سوية الو�سع ال�سريبي حتى نهاية عام 2005 ويجري حاليًا العمل على ت�سوية الو�سع ال�سريبي لل�سنوات 2006 و2007 و2008. 

وبراأي الإدارة وامل�ست�سار ال�سريبي للبنك فاإنه لن يرتتب على البنك اأية مبالغ تزيد عن املبالغ املر�سودة يف القوائم املالية كما يف 31 كانون الأول 2009.
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ب - موجودات / مطلوبات �سريبية موؤجلة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

الر�سيد 

يف بدايـة  

ال�سنــــــــــــة

املبالـغ 

املحـــررة

املبالـــــغ

امل�سافــة

الر�سيـد فـــي

نهايـــة ال�سنة

ال�سريبــة 

املوؤجلــة

ال�سريبــة 

املوؤجلــة

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

موجودات �سريبية موؤجلة:

317ر310ر4903ر436ر8882ر551ر9168ر939236ر575ر9112ر890ر10   خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

825ر677829ر420444ر607ر1-237ر392ر6571ر999ر2   فوائد معلقة

349ر00225ر92617ر65556ر15513ر42629ر72  خ�سارة تدين عقارات 

650ر70055ر00047ر159--000ر159  خم�س�س ح�سابات ق�سايا معلقة 

573ر200413ر944355ر193ر9221ر01593ر037108ر208ر1  خم�س�س ر�سوم وم�ساريف ق�سائية معلقة 

069ر770463ر896293ر000ر4081ر407111ر895485ر374ر1  خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

750ر00078ر00090ر157300ر157101ر00026ر225  خم�س�س ق�سايا مقامة �سد البنك 

572ر691119ر637118ر003395ر54-634ر341  خم�س�سات متنوعة اخرى

105ر296ر5305ر803ر8383ر291ر06113ر909611ر616ر5604ر271ر17

مل يتم قيد املنافع ال�سريبية املوؤجلة يف �سجالت البنك، هذا ويف حال مت قيدها على ح�ساب الأرباح املدورة فاإنه ومبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين ل ميكن 

الت�سرف مببلغ يعادل قيمة املنافع ال�سريبية املوؤجلة اإل مبقدار ما يتحقق منها فعاًل.  

ج- ملخ�س ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي:

20092008

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

832ر515ر38211ر230ر7الربح املحا�سبي

)710ر602ر11()353ر817ر6(ينزل: ايرادات غري خا�سعة لل�سريبة *

327ر780ر5346ر565ر3ي�ساف: م�سروفات غريمقبولة �سريبيًا 

449ر693ر5636ر978ر3           الربح ال�سريبي 

35%35%فروع البنك – الأردن 

15%15%فروع البنك – فل�سطني 

*  ت�سمل خم�س�سات ديون مت تكوينها قبل عام 2000 �سبق واأن مت دفع ال�سريبة عنها عند   تكوينها وتعود حل�سابات مت �سطبها اأو حت�سيلها جزئيًا اأو كليًا خالل 
العام.  

- تبلغ ن�سبة �سريبة الدخل على البنوك يف الأردن 35% و15% يف فل�سطني، علمًاً باأنه وفقًاًً لقانون �سريبة الدخل اجلديد النافذ اإعتبارًا من بداية العام 2010 مت 

اإ�ستخدام ن�سبة 30% لإحت�ساب قيمة ال�سرائب املوؤجلة كما يف 31 كانون الأول 2009 )35% كما يف 31 كانون الأول 2008(.
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20- مطلوبات اأخرى

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

905ر405ر3542ر197ر2�سيكات مقبولة الدفع

496ر852ر4321ر441ر2فائدة م�ستحقة الدفع 

134ر360290ر224ر1تاأمينات وامانات خمتلفة

968ر61046ر43اأمانات ال�سناديق احلديدية

250ر93721ر22اأمانات اأرباح الأ�سهم 

217ر00756ر60اأمانات ال�سمان الإجتماعي

516ر81521ر17امانات �سريبة الدخل

018ر471615ر612م�سروفات م�ستحقة غري مدفوعة

-811ر450ر1معامالت يف الطريق بني الفروع 

331ر13244ر2حوالت واردة

335ر546101ر39ر�سوم البحث العلمي والتدريب املهني

335ر546101ر39ر�سوم ا�سافية للجامعات الأردنية

180ر549100ر65�سندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني

000ر00035ر35مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

142ر371761ر617مبالغ مقبو�سة على ح�ساب بيع ارا�سي وعقارات

900ر865984ر353ر1اأر�سدة دائنة اخرى

727ر437ر8067ر223ر10     

21- راأ�س املال  وعالوة الإ�سدار

-  يبلغ راأ�س املال املكتتب به ) املدفوع ( 750ر053ر73 دينار موزعًا على 750ر053ر73  �سهمًا قيمة ال�سهم الإ�سمية دينار واحد كما يف 31 كانون الأول 2009 

)000ر575ر69 دينار للعام 2008(.

-  تبلغ عالوة الإ�سدار698ر56 ديناركما يف 31 كانون الأول 2009 و2008.

- قررت الهيئة العامة يف اإجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 13 ني�سان 2009  املوافقة على زيادة راأ�س مال البنك مببلغ 750ر478ر3 دينار عن طريق ر�سملة 

جزء من الأرباح املدورة  لي�سبح راأ�س مال البنك امل�سرح به واملدفوع 750ر053ر73دينار. 

22- خطة اإعادة الهيكلة

قـررت الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها غري العادي بتاريخ 16 �سباط 2004 املوافقة على خطة اإعادة هيكلة البنك املعتمدة من البنك املركزي الأردين وجمل�س 

الوزراء واملت�سمنة ما يلي:

- اإطفاء ر�سيد خ�سم الإ�سدار و البالغ )5( مليون دينار يف اخل�سائر املرتاكمة.

- تخفي�س اخل�سائر املرتاكمة بر�سيد الت�سهيالت ال�ستثنائية املمنوحة من البنك املركزي الأردين بعد �سداد القيمة احلالية لتلك الت�سهيالت والبالغة ) 9( مليون 

دينار.

- تخفي�س اخل�سائر املرتاكمة بقيمة )30( مليون دينار عن طريق تخفي�س راأ�س املال.
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- تخفي�س اخل�سائر املرتاكمة بر�سيد الحتياطي الختياري واحتياطي التفرع اخلارجي.

- ر�سملة ما يقارب )17( مليون دينار من اخل�سائر املرتاكمة �سمن بند »ر�سيد اإعادة الهيكلة« ويتم اإطفاء هذا الر�سيد على مدى )10( �سنوات اإعتبارًا من العام  

.2004

- زيادة راأ�س مال البنك بقيمة )30( مليون دينار.

- اإيداع )21( مليون دينار يف البنك من قبل البنك املركزي الأردين بدون فائدة حتى نهاية عام 2008.

- ت�سديد الت�سهيالت ال�ستثنائية املمنوحة من البنك املركزي الأردين بالقيمة احلالية لها والبالغة )9( مليون دينار.

- بلغ الر�سيد املدين لإعادة الهيكلة 765ر258ر17 دينار بتاريخ 16 �سباط 2004 ومبوجب قرار جمل�س الإدارة تقرر اإطفاء املبلغ على مـدى 10 �سنـوات ابتـداًء مـن 

العـام 2004 ويبلـغ ر�سيــد اإعــادة الهيكلــة الوارد �سمن املوجودات الأخرى 443ر903ر6 ديناربعد الإطفاء كما يف 31 كانون الأول 2009 )331ر629ر8 دينار 

كما يف 31 كانون الأول 2008(.

اإن تفا�سيل ر�سيد اإعادة الهيكلة البالغ  765ر258ر17دينار هي كما يلي:

دينــــــــــــــــــار

932ر308ر74ر�سيد اخل�سائر املرتاكمة يف القوائم املالية املجمعة للبنك كما يف   31 كانون الأول 2002

957ر698ر1  خ�سائر الن�سف الأول من العام 2003 )القوائم املالية املجمعة(

889ر007ر76     جمموع اخل�سائر يف 30 حزيران 2003

000ر000ر5  اإطفاء خ�سم الإ�سدار

889ر007ر81    جمموع اخل�سائر املطفاأة

ينزل: املبالغ املطفاأة يف اخل�سائر املرتاكمة:

000ر000ر30           املحول من را�س املال )تخفي�س(

         فرق ت�سديد الت�سهيالت الإ�ستثنائية *

412ر275ر31            من البنك املركزي الأردين 

594ر179ر1        الحتياطي الختياري

118ر294ر1          احتياطي التفرع اخلارجي

124ر749ر63املجموع

765ر258ر17     ر�سيد اإعادة الهيكلة 

*  مت ت�سديد الت�سهيالت ال�ستثنائية للبنك املركزي البالغة 412ر275ر40 دينار بقيمتها احلالية البالغة 000ر000ر9 دينار.

23-  الحتياطيات 

  -   احتياطي قانوين:

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

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

- احتياطي خماطر م�سرفية عامة:

ميثل هذا البند اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة وفقًا لتعليمات البنك املركزي الأردين.
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- اإن الحتياطيات املقيد الت�سرف بها هي كما يلي:

اإ�سم الحتياطــي

2009

طبيعـة التقييد

دينـــــــــار

متطلبات القانون652ر723ر6احتياطي قانوين

متطلبات ال�سلطة الرقابية954ر843ر2احتياطي خماطر م�سرفية عامة

24- التغرياملرتاكم يف القيمة العادلة 

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينـــــاردينــــــــــــــار

)089ر705()595ر480(الر�سيد يف بداية ال�سنة 

)838ر412ر3()624ر116(ي�ساف: )خ�سائر( غري متحققة

505ر621ر3323ر076ر1ينزل: خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع منقولة لقائمة الدخل

827ر23615ر306ي�ساف: اأرباح متحققة منقولة لقائمة الدخل

)595ر480(349ر785     الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

25- اأرباح مدورة 

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي: 

20092008

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

237ر810ر00810ر063ر9الر�سيد يف بداية ال�سنة

)000ر325ر6()750ر478ر3(املحول لزيادة را�س املال

)500ر162ر3()750ر478ر3( اأرباح موزعة على امل�ساهمني

221ر338ر8659ر560ر5الربح لل�سنة  -  قائمة )ب(

)368ر185ر1()002ر741()املحول(اإىل الحتياطي القانوين

)582ر412(482ر587املحول من )اإىل( احتياطي خماطر م�سرفية عامة

008ر063ر8539ر512ر7     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

26 -  اأرباح مقرتح توزيعها

10% من راأ�س املال كاأ�سهم منحة جمانية على امل�ساهمني اأي ما يعادل 375ر305ر7 دينار وذلك بر�سملة مبلغ معادل من الأرباح   اأو�سى جمل�س الإدارة بتوزيع 

املدورة، علمًاً باأن ن�سبة التوزيع اأعاله خا�سعة ملوافقة البنك املركزي الأردين والهيئة العامة للم�ساهمني، يف حني مت خالل العام املا�سي توزيع ما ن�سبته 5% كاأ�سهم 

منحة جمانية و5% نقدًي من راأ�س املال يف حينه.
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27- الفوائــد الدائنـــة

     اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:  لالأفراد )التجزئة(:

877ر550207ر172    ح�سابات جارية مدينة

961ر327ر2345ر263ر5    قرو�س وكمبيالت

190ر515267ر230    بطاقات الئتمان

123ر040ر2152ر956ر1  القرو�س العقارية

  ال�سركات

    ال�سركات الكرى:

770ر600ر1656ر308ر4      ح�سابات جارية مدينة

137ر533ر73514ر909ر14      قرو�س وكمبيالت

  ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة:

952ر987ر2031ر790ر1    ح�سابات جارية مدينة

109ر604ر9881ر539ر1    قرو�س وكمبيالت

045ر609216ر639القطاع العام 

949ر593ر1512ر826اأر�سدة لدى بنوك مركزية

125ر713ر0441ر502اأر�سدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

846ر497ر3435ر221ر7موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

084ر590ر75242ر359ر39         املجموع

28- الفوائـــد املدينــــة

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينــــاردينــــار

728ر201ر1851ر538ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ودائع عمالء:

865ر105366ر200   ح�سابات جارية وحتت الطلب 

736ر597358ر380   ودائع توفري

838ر046ر20315ر182ر15   ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

171ر050ر9522ر780ر1تاأمينات نقدية

500ر563ر8061ر644ر1اأموال مقرت�سة

462ر932609ر835ر�سوم �سمان الودائع

300ر197ر78021ر562ر20     املجموع
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29- ايرادات العمولت 

       اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــار

167ر641ر1812ر302ر2   عمولت ت�سهيالت مبا�سرة

846ر453ر3393ر222ر3   عمولت ت�سهيالت غري مبا�سرة

013ر095ر5206ر524ر5     �سايف ايرادات العمولت

30- اأرباح عمالت اجنبية

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينــــــــــــاردينــــــــــــــار

122ر756503ر295ناجتة عن التداول 

606ر679656ر575ناجتة عن التقييم

728ر159ر4351ر871املجموع

31- )خ�سائر( موجودات مالية للمتاجرة 

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

املجمـــوععوائد توزيعات اأ�ســهم )خ�سائر( غري متحققةاأربــــــــاح متحققـــــــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار2009

)615ر340(167ر3)782ر343(-اأ�سهم �سركات

)615ر340(167ر3)782ر343(-    املجموع

2008

)437ر72(645ر19)079ر560(997ر467اأ�سهم �سركات

)437ر72(645ر19)079ر560(997ر467   املجموع

32-  )خ�سائر( موجودات مالية متوفرة للبيع

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

834ر53480ر180عوائد توزيعات ا�سهم �سركات

)986ر32(888ر837اأرباح )خ�سائر(  بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

)505ر621ر3()332ر076ر1()خ�سائر( تدين موجودات مالية متوفرة للبيع

)657ر573ر3()910ر57(     املجموع
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33- اإيرادات اأخرى

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

771ر603241ر273اإيراد بطاقات الئتمان

655ر28118ر22اإيجار ال�سناديق احلديدية

324ر0793ر2زيادة يف ال�سندوق

594ر7896ر4ايرادات ت�سوير وثائق

800ر45511ر10ايرادات خدمات التح�سيل

574ر5274ر8ايرادات ا�سدار ك�سف احل�ساب الفوري

913ر967114ر98ايرادات هاتف وتلك�س وبريد

801ر652765ر262فوائد معلقة معادة لالإيرادات )اإي�ساح 8(

328ر017ر5821ر717م�سرتدات ديون معدومة *

861ر191254ر298اأخرى متفرقة

555ر41756ر101اأرباح بيع عقارات م�ستملكة

836ر94417ر18عوائد عقارات م�ستملكة

029ر175255ر53بدل خدمات ا�ست�سارية**

392ر08563ر70عمولت خمتلفة 

433ر832ر7472ر942ر1     املجموع

* ميثل هذا البند الوفر يف خم�س�سات الديون غري العاملة املدرجة يف ح�سابات نظامية.

** ميثل هذا البند اأتعاب اإتفاقية ال�ست�سارة املوقعة مع بنك اجلزيرة ال�سوداين الأردين.

34- نفقات املوظفني

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينــــاردينــــار

257ر405ر6205ر464ر5رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

785ر780446ر479م�ساهمة البنك يف ال�سمان الجتماعي

809ر348214ر185م�ساهمة البنك يف �سندوق الدخار

786ر38037ر110مكافاأة نهاية خدمة مدفوعة

281ر393348ر483نفقات طبية

013ر052131ر74تدريب املوظفني

915ر31090ر70مياومات �سفر

079ر63623ر16تاأمني على حياة املوظفني 

997ر80721ر22األب�سة للم�ستخدمني 

-000ر10م�ساهمة البنك يف �سندوق التكافل الإجتماعي*

922ر719ر3266ر917ر6     املجموع

 * ميثل هذا البند ما مت دفعه من البنك مبوجب قرار جمل�س الإدارة م�ساهمة منه يف تغطية بع�س نفقات ال�سندوق.
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35- م�ساريف اأخرى 

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

459ر932498ر560اإيجارات 

926ر197305ر275قرطا�سية ومطبوعات

278ر598587ر589مياه وكهرباء وبريد وهاتف و�سويفت

388ر845204ر286م�ساريف ق�سائية واأتعاب حماماة

973ر840286ر288�سيانة وت�سليحات وم�ساريف ال�سيارات

890ر523216ر200م�ساريف التاأمني 

102ر092456ر586برامج و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل 

596ر170165ر109بدل تنقالت وبدل ح�سور جل�سات لأع�ساء جمل�س  الإدارة 

548ر347404ر217ر�سوم ورخ�س و�سرائب

001ر839919ر683اعالنات وا�سرتاكات

882ر666287ر203اأتعاب مهنية وا�ست�سارات

346ر724323ر360حوافز التح�سيل *

576ر058223ر156ترعات واكراميات

714ر257156ر188تنظيفات وخدمات

462ر423105ر114م�ساريف بطاقات الإئتمان

722ر937113ر96�سيافة

975ر10637ر28م�ساريف زيادة راأ�س املال 

335ر546101ر39ر�سوم اإ�سافية للجامعات الأردنية

335ر546101ر39ر�سوم دعم البحث العلمي والتدريب املهني

180ر549100ر65�سندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني

000ر00035ر35مكافاة اأع�ساء جمل�س الإدارة

-655ر13تدين عقارات م�ستملكة

172ر248138ر62اأجور �سحن النقد

391ر41749ر62متفرقة اأخرى

251ر819ر5155ر264ر5    املجموع 

* ميثل هذا البند حوافز حت�سيل ديون متعرثة مدفوعة مبوجب قرار جمل�س الإدارة لقاء متابعة وحت�سيل الديون املتعرثة.

36-  ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة

        يتم احت�ساب الربح لل�سهم الواحد بق�سمة الربح لل�سنة على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم كما يف نهاية ال�سنة املالية كما يلي:       

20092008

دينــــاردينــــار

221ر338ر8659ر560ر5 الربح لل�سنة – قائمة )ب(

750ر053ر75073ر053ر73املعدل املرجح لعدد الأ�سهم

128/-076/-ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة

 مت تعديل الربح لل�سهم الواحد لل�سنة ال�سابقة بعدد الأ�سهم املجانية املوزعة خالل العام 2009 متا�سيًا مع متطلبات املعايري الدولية للتقاريراملالية.
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37-  النقد وما يف حكمه

 اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20092008

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

574ر546ر32174ر288ر72نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل  ثالثة اأ�سهر

426ر241ر26447ر552ر58ي�ساف: اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

)899ر620ر20()345ر622ر19(ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

)624ر929()350ر106(ينزل: اأر�سدة مقيدة ال�سحب

477ر237ر890100ر111ر111املجموع

38- املعامالت مع اأطراف ذات عالقة 

يدخل البنك �سمن اأعماله الإعتيادية، يف معامالت مع كبار امل�ساهمني، اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا واملوؤ�س�سات التابعة لهم بالأ�سعار التجارية للفائدة 

والعمولة. جميع القرو�س وال�سلف مع الأطراف ذات عالقة منتجة وبدون خم�س�سات خل�سائر ائتمانية حمتملة.

ت�سمنت القوائم املالية الأر�سدة واملعامالت التالية مع الأطراف ذات العالقة: 

اأع�ساء جمل�س

الإدارة  واأطراف

    ذو �سلة بهم  

�سركات ممثلة

بع�سو جمل�س

اإدارة 

املوظفني

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

31 كانــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينـــــــــــاردينــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل 

450ر257ر50320ر661ر18-038ر021ر4652ر640ر16الودائع

101ر500ر11627ر284ر14115ر590984ر517ر38510ر782ر3ت�سهيالت مبا�سرة *

183ر897ر5122ر343ر1-166ر339ر3461ر4تاأمينات نقدية 

بنود خارج قائمة املركز املايل

750ر217ر2223ر711ر2-764ر185ر4582ر525كفالت 

940ر62--اعتمادات �سادرة

573ر466ر3354ر694ر12-106ر199ر22912ر495قبولت 

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

لل�سنة املنتهية يف31 كانون الأول 

20092008

دينــــاردينـــــارعنا�سر قائمة الدخل

618ر328ر1692ر659ر1-410ر610ر7591ر48فوائد وعمولت دائنة

175ر238277ر474-097ر14147ر427فوائد وعمولت مدينة

احلدود الدنيا واحلدود العليا بن�سب الفوائد والعمولت

-/8%8/25%الدائنة

5/85%-/6%املدينة

* ي�سمل هذا البند ت�سهيالت لحد اأع�ساء جمل�س الإدارة جتاوزت ن�سبة الرتكزات الئتمانية مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين، مت التفاق مع البنك على 
ترتيبات ل�سدادها خالل العام 2009، حيث قام الع�سو خالل العام 2009 بت�سديد الأق�ساط امل�ستحقة من هذه الت�سهيالت.
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رواتب ومكافاآت الإدارة التنفيذية العليا واحلوافز املدفوعة 

بلغت الرواتب واملكافاآت لالإدارة التنفيذية العليا للبنك ما جمموعه  378ر094ر1 دينار خالل  عام 2009 )706ر036ر1 دينار خالل عام 2008 (.

39-  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية:

الأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل:

ت�سمل هذه الأدوات املالية الأر�سدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنك املركزي، الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة، املوجودات املالية الأخرى وودائع العمالء، ودائع 

البنوك واملطلوبات املالية الأخرى.

ول يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية.

40- اإدارة املخاطر 

يواجه البنك يف م�سار اأعماله وعملياته جمموعة متنوعة من املخاطر التي تن�ساأ عن خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�سغيل وخماطر ال�سيولة وي�سعى 

البنك لإدارة هذه املخاطــر وحر�سا منه على تنمية حقوق امل�ساهمني واملحافظة على �سالمة الو�سع املايل للبنك.

ميتلك البنك دائرة م�ستقلة لإدارة املخاطر وهي تدار من قبل كادر موؤهل وذو خرة وت�ستمل دائرة اإدارة املخاطر على اق�سام خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق 

وامل�ساعدة  البنك  دوائر  تعمل من خالله خمتلف  لكي  املخاطر  لإدارة  اإطار فعال  اإيجاد  الدائرة هو  لهذه  الأوىل  املهمة  اأن  المتثال  الت�سغيل ومراقبة  وخماطر 

يف حتديد م�ستويات املخاطر املقبولة اخلا�سة باعمال تلك الدوائر وعلى م�ستوى البنك ككل. لقد مت بناء ا�سرتاتيجية اإدارة خماطر البنك على مفهوم وا�سح 

للمخاطر املختلفة واجراء التقييم الدقيق لتلك املخاطر واجراء عمليات القيا�س واملراقبة امل�ستمرة.

لقد �سممت �سيا�سات البنك التجاري الأردين لإدارة املخاطر لتحديد وتعريف وحتليل ومراقبة املخاطر وو�سع حدود للمخاطر والأدوات الرقابية املنا�سبة هذا 

ويتم مراجعة �سيا�سات واجراءات اإدارة املخاطر ب�سكل دوري وكلما تطلبت احلاجة لذلك وتعديلها وتعزيزها.

 قام البنك بت�سكيل جلنة لإدارة املخاطر يراأ�سها نائب رئي�س جمل�س الإدارة وهي م�سوؤولة عن املوافقة على الهيكل التنظيمي و�سيا�سات وتعليمات واجراءات ونظام 

التقارير اخلا�س بدائرة اإدارة املخاطر وكذلك ال�سراف على م�ستويات املخاطر املقبولة يف البنك والوقوف على املخاطر التي يتعر�س لها البنك وحتديد مدى 

كفاءة ادوات الرقابة عليها وطرق تقييم وقيا�س هذه املخاطر وكذلك مراجعة كافة التقارير ال�سادرة عن اإدارة املخاطر والجراءات الالزمة للحد من املخاطر 

والتعرف على مدى درجة الوعي لدى املوظفني بكافة اأنواع املخاطر التي يتعر�س لها البنك.

خماطر الئتمان

اأوًل: الإف�ساحات الو�سفية

تتمثل خماطر الئتمان يف خماطر حدوث اخل�سائر املالية التي قد تنجم عن تخلف اأو عجز الطرف الخر يف الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مبوجب عمليات التعاقد 

اإدارة خماطر الئتمان من خالل و�سع �سقوف ملبالغ الت�سهيالت  اأن�سطة القرا�س والتمويل يف البنك. يعمل البنك على  وتن�ساأ هذه املخاطر ب�سكل رئي�سي عن 

الئتمانية )فرد اأو موؤ�س�سة( وجمموع القرو�س والديون املمنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر الئتمان ويعمل با�ستمرار 

على تقييم الو�سع الئتماين للعمالء ا�سافة اإىل ح�سول البنك على �سمانات منا�سبة من العمالء كما يوجد لدى البنك �سيا�سات واجراءات �ساملة ملراقبة جميع 

هذه املخاطر.

اأ�ساليب تخفيف خماطر الإئتمان

- يتم مراقبة خماطر الئتمان و�سبطها وادارتها قبل املنح واثناءه وبعد املنح مبتابعة و�سع العمالء وتقييم اأو�ساعهم واحل�سول على �سمانات ا�سافية عند اللزوم 

واملراقبة امل�ستمرة لداء هوؤلء العمالء ويتم منح الئتمان من خالل جلان حمددة امل�سوؤولية وال�سالحية مقره من قبل جمل�س اإدارة البنك م�سبقا.
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- وفقًاً ملعيار بازل )2( لقيا�س خماطر الئتمان فاأنه يتم ا�ستخدام ا�ساليب تخفيف خماطر الئتمان ل�سدار املبلغ املرجح باأوزان املخاطر لنك�ساف خماطر 

لتخفيف  املعياري  ال�سلوب  الأردن ل�ستخدام  العاملة يف  البنوك  اإىل  تعليماته  الأردين  املركزي  البنك  ا�سدر  وقد  املال  را�س  كفاية  وذلك لغرا�س  الئتمان 

خماطر الئتمان بحيث يتم تخفي�س اإجمايل النك�ساف ملخاطر الئتمان ب�سكل فعال بالقيمة املحددة لل�سمان، وقد قام البنك املركزي الأردين بو�سع وحتديد 

ال�سمانات املالية املوؤهلة لتخفي�س خماطر الئتمان.

 يتم �سبط ومراقبة واإدارة خماطر الئتمان بالتعامل مع العمالء ذوي الو�سع الئتماين اجليد والتقييم الئتماين ال�سامل واحل�سول على �سمانات ا�سافية عند 

اللزوم بال�سافة اإىل ال�سمانات الرئي�سية وذلك للح�سول على ن�سبة التغطية املنا�سبة واملطلوبة واملراقبة امل�ستمرة لداء هوؤلء العمالء ف�سال عن ذلك ت�سكل 

ال�سقوف الئتمانية للمقرت�س الواحد اأو جمموعة العمالء وتقييم املقرت�س وحتليل املحفظة وال�سقوف الئتمانية والرتكزات الئتمانية وتوزيع املحفظة الئتمانية 

ح�سب القطاعات القت�سادية واملناطق اجلغرافية وعدم الرتكيز على قطاع معني اأو منطقة جغرافية معينة والتي متثل بع�سًا من الأدوات التي ي�ستخدمها البنك 

من اجل اإدارة املخاطر الئتمانية بفاعلية ت�سمل اتفاقيات القرو�س املرمة من قبل البنك ترتيبات التعوي�س املطبقة قانونًا بالن�سبة للقرو�س والودائع مما ميكن 

البنك جتميع خمتلف ح�سابات العميل لدى البنك وحتويل الأر�سدة الدائنة لتغطية املديونيات امل�ستحقة اأو جتميد الأر�سدة الدائنة اإىل حني قيام العميل بت�سوية 

التزاماته امل�ستحقة مع البنك.

 وتوؤكد �سيا�سات واجراءات وتعليمات الئتمان على �سرورة الف�سل التام ما بني الوظائف والواجبات وتعدد اجلهات �ساحبة ال�سالحية يف املوافقة على الت�سهيالت 

ادوات  الدقة من  بالغة  بيئة  توؤكد وجود  العنا�سر  الداخليني واخلارجيني كل هذه  املدققني  بوا�سطة  الدوري  والفح�س  ال�سالحية  لهذه  الئتمانية وو�سع حدود 

الرقابة والفح�س ملخاطر الئتمان داخل البنك.

 يقوم البنك بت�سنيف خماطر عمالئه اإىل ع�سرة انواع من املخاطر والتي تتما�سى مع التطبيقات املعرتف بها عامليًا منها �سبعة درجات للقرو�س العاملة وثالث 

لغري العاملة ويتم تقييم كل عميل على اأ�سا�س نظام ت�سنيف املديونية املطور داخليا والذي يقوم بتقومي املخاطر لعتبارات مالية ونوعية وتوؤدي هذه الت�سنيفات 

اإىل اجراء التقومي واملوافقة ويتم مراجعة هذه الت�سنيفات �سنويا اأو خالل فرتة اأقل عندما ي�ستدعي المر ذلك كما اأن هذه الت�سنيفات ت�سكل اأ�سا�سًا للرتكزات 

الئتمانية وتّعرف الإدارة على حالت الئتمان الرديئة. هذا ويلعب نظام الإنذار املبكر املعمول به يف البنك ومن خالل التقارير اليومية دورًا فعاًل ورئي�سيًا يف 

التعرف خالل مرحلة مبكرة جدًا وب�سكل يومي باأية بوادر تعرث قد تعرت�س حمفظة الت�سهيالت وتوؤدي لحقًا اإىل زيادة يف خماطر الئتمان. اإن الهدف الرئي�سي 

من نظام الإنذار املبكر هو الوقوف على اأية م�ساكل حمتملة احلدوث قد تعرت�س حمفظة الئتمان ب�سكل اأويل ومبا�سر ويف مراحل مبكرة جدًا بحيث ميكن توفري 

بدائل عديدة يف حينه ملعاجلة الو�سع قبل اأن يتعرث الئتمان، يعتر هذا الكت�ساف املبكر لبوادر تعرث الئتمان جزءًا من ثقافة الئتمان املعمول بها يف البنك واإحدى 

اأدوات الرقابة للحد من خماطر الئتمان.

 يوجد لدى البنك وحدة م�ستقلة للرقابة على الئتمان تتبع لإدارة املخاطر حيث ترتكز م�سوؤولياتها يف مراقبة مدى التقيد بال�سيا�سة الئتمانية وجداول �سالحيات 

املوافقة على الئتمان وتعليمات البنك املركزي الأردين ومدى اللتزام ب�سروط املوافقة الئتمانية وا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة والوقوف على تركزات العمالء 

وذوي ال�سلة بهم ورفع التقارير الالزمة حيالها اإىل اجلهات املخت�سة ومتابعة مدى التزام العمالء بال�سداد وت�سنيف ح�سابات العمالء وتعليق الفائدة عليها 

وحتديدا التي انطبقت عليها تعليمات البنك املركزي الأردين بعد توقف العمالء عن ال�سداد مدة )90( يوم فاأكرث.

كما يتم التحوط ملواجهة تعرث مديونيات العمالء واخل�سائر املتوقعة باخذ املخ�س�سات الالزمة لذلك وكذلك يتم الرقابة على خماطر الئتمان من خالل اإجراء 

تاأثريها على عمالء  ال�سوق ومدى  اإىل �سغوطات  اختبارات الإجهاد )Stress Testing( للمحفظة الئتمانية وحتديد مدى قابلية تعر�سها للخ�سارة ا�ستنادًا 

املواقف  اأ�سوء  الإعتبار  بعني  اآخذين  ل�سنياريوهات معينة  وفقًاً  الظروف  اأنواع  تقدمي معلومات عن  يتم  وبحيث  املختلفة  اعمالهم  الئتمانية وقطاعات  املحفظة 

املحتملة.
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ثانيًا: الإف�ساحات الكمية:

40/اأ  خماطر الئتمان 

1-   التعر�سات ملخاطر الئتمان ) بعد خم�س�س التدين والفوائد املعلقة  وقبل ال�سمانات وخمففات املخاطر الخرى(:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــون الأول

20092008

دينـــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل

777ر901ر04470ر944ر61اأر�سدة لدى بنوك مركزية

426ر241ر26447ر552ر58اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

000ر000709ر709اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

الت�سهيالت الئتمانية:

048ر274ر77351ر513ر47     لالأفراد ) التجزئة(

443ر478ر91026ر846ر24     القرو�س العقارية

     لل�سركات: 

698ر906ر187244ر873ر207          ال�سركات الكرى

)SMEs(  848ر416ر93243ر645ر33          ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

563ر284ر6372ر935ر11    القطاع العام 

861ر576ر17187ر140ر130املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

بنود خارج قائمة املركز املايل

644ر988ر72693ر309ر95كفالت

922ر053ر342170ر296ر103اعتمادات 

393ر899ر76214ر966ر4قبولت

057ر245ر58016ر406ر19�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة

680ر976ر328869ر140ر800الإجمايل

 تتوزع  التعر�سات الئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

31 كانون الأول 2009
الأفراد

القرو�س

 العقارية

ال�سركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

القطاع العـــام

البنوك 

واملوؤ�س�سات 

امل�سرفية 

الخــــــرى

املجمــــــوع

ال�سركات الكربى
ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطــــة

دينــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

728ر243ر13-000ر875ر1-728ر368ر11--متدنية املخاطر

987ر125ر308369ر205ر637121ر060ر22910ر284ر06330ر123ر061132ر246ر68923ر206ر52مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة)*(:

098ر575ر28--427ر990ر5692ر306ر42525ر67729ر248لغاية 30 يوم

610ر183ر4--266ر541487ر619ر6493ر55422ر54من 31 لغاية 60 يوم

684ر925ر46--087ر431ر0801ر509ر44-517ر985حتت املراقبة

غري عاملة:

599ر624ر3--816ر416461ر895ر0202ر34787ر180دون امل�ستوى

169ر104ر19--458ر262ر5562ر997ر63713ر518467ر376ر2م�سكوك فيها

556ر999ر24--720ر588ر8353ر212ر48014ر547ر5211ر650ر5هالكة

723ر023ر308477ر205ر637121ر935ر31011ر028ر67838ر106ر198219ر348ر59225ر399ر61املجموع

)638ر208ر15(--)177ر725ر2()131ر677ر2()266ر322()064ر484ر9(يطرح: فوائد معلقة

)338ر794ر14(--)201ر657ر1()360ر556ر8()022ر179()755ر401ر4(يطرح: خم�س�س   التدين

747ر020ر308447ر205ر637121ر935ر93211ر645ر18733ر873ر910207ر846ر77324ر513ر47ال�سايف
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الأفراد31 كانون الأول 2008
القرو�س 

العقارية

ال�سركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

القطاع

 العـــام

البنوك واملوؤ�س�سات 

امل�سرفية 

الخـــــــــــرى

املجمـــــــــــــــوع
ال�سركات 

الكربى

ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطــــــــة

دينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينـــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

251ر697ر36-563ر284ر2-688ر412ر34--متدنية املخاطر

152ر185ر203410ر852ر118-560ر023ر70141ر953ر596167ر411ر09225ر944ر56مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة)*(:

871ر877ر11--735ر914ر2131ر612ر0968ر82734ر316ر1لغاية 30 يوم

843ر521ر14--731ر937613ر806ر51013ر66549ر51من 31 لغاية 60 يوم

853ر624ر33--467ر558ر3983ر982ر28-988ر083ر1حتت املراقبة

غري عاملة:

696ر579ر6--025ر725345ر742ر0434ر90348ر443ر1دون امل�ستوى

759ر471ر1--842ر148309ر00472ر765625ر464م�سكوك فيها

271ر122ر25--740ر059ر2012ر680ر94013ر390754ر627ر8هالكة

982ر680ر203513ر852ر563118ر284ر6342ر296ر86147ر843ر583249ر839ر13826ر564ر68املجموع

)889ر892ر14(--)588ر984ر1()915ر292ر2  ()117ر182()269ر433ر10(يطرح: فوائد معلقة

)289ر575ر11(--)198ر895ر1()248ر644ر2()022ر179()821ر856ر6(يطرح: خم�س�س   التدين

804ر212ر203487ر852ر563118ر284ر8482ر416ر69843ر906ر444244ر478ر04826ر274ر51ال�سايف

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

31 كانون الأول 2009

القرو�س العقاريةالأفراد

ال�سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الإجمايلالقطاع العـــــــــام

ال�سمانات مقابل
ال�سركات الكبــــــرى

 املوؤ�س�سات

 ال�سغرية واملتو�سطة

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

728ر243ر00013ر875ر1-728ر368ر11--متدنية املخاطر

377ر006ر634187ر060ر17510ر485ر56136ر360ر19873ر348ر80925ر751ر41مقبولة املخاطر 

684ر925ر46-226ر121ر9411ر818ر44-517ر985حتت املراقبة

غري عاملة:

901ر080ر1-215ر808-209ر47766ر206      دون امل�ستوى

627ر162ر15-275ر117ر8161ر381ر80812ر728430ر232ر1      م�سكوك فيها

484ر253ر7-069ر659ر2802ر512194ر443ر6231ر956ر2      هالكة

801ر672ر634270ر935ر96011ر190ر727142.124.32642ر288ر15427ر133ر47املجموع

منها:

922ر106ر12-000ر110198ر499ر11-812ر409تاأمينات نقدية

610ر309--610ر309--كفالت بنكية مقبولة

659ر128ر212-432ر113ر66541ر796ر727100ر288ر83527ر929ر42عقارية

229ر109ر29-182ر662245ر688ر28-385ر175اأ�سهم متداولة

017ر692ر4-429ر279582ر830-309ر279ر3�سيارات واآليات

364ر362ر63412ر935ر91711ر51--813ر338اأخرى

801ر672ر634270ر935ر96011ر190ر32642ر124ر727142ر288ر15427ر133ر47املجموع
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31 كانون الأول 2008

القرو�س العقاريةالأفراد

ال�سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

القطاع 

العـــــــــام
الإجمايل

ال�سمانات مقابل
ال�سركات الكبــــــرى

املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

251ر697ر56336ر284ر2-688ر412ر34--متدنية املخاطر

014ر789ر184-015ر478ر29938ر814ر49776ر613ر20325ر883ر43مقبولة املخاطر 

273ر938ر33-162ر684ر5823ر438ر29-529ر815حتت املراقبة

غري عاملة:

476ر420ر3-264ر976477ر846ر7291ر50732ر063ر1      دون امل�ستوى

489ر631ر1-701ر875296ر23988ر674523ر722      م�سكوك فيها

931ر545ر8-842ر550ر2901ر118700ر681670ر624ر5      هالكة

434ر022ر563269ر284ر9842ر486ر71044ر301ر583143ر839ر59426ر109ر52املجموع

منها:

235ر788ر29-861ر317283ر562ر28-057ر942تاأمينات نقدية

462ر065ر1--462ر065ر1--كفالت بنكية مقبولة

338ر949ر195-292ر752ر61343ر402ر58379ر839ر85026ر954ر45عقارية

475ر125ر29--191ر791ر28-284ر334اأ�سهم متداولة

883ر636ر5-750ر73070ر687-403ر878ر4�سيارات واآليات

041ر457ر5637ر284ر0812ر397380ر792ر4--اأخرى

434ر022ر563269ر284ر9842ر486ر71044ر301ر583143ر839ر59426ر109ر52املجموع

4- الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:

البند املنطقة اجلغرافية
اإجمايلامريكااأفريقيا *اآ�سيا*اأوروبادول ال�سرق الأو�سطداخل اململكة

دينارديناردينارديناردينارديناردينار

044ر944ر61----883ر931ر16116ر012ر45اأر�سدة لدى بنوك مركزية

264ر552ر27458ر811ر0315ر79014ر090807ر388ر31226ر538ر76720ر992ر4اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

000ر709----000ر709-اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة:

592ر399ر61----991ر595ر6014ر803ر56    لالأفراد

198ر348ر25----348ر667ر8501ر680ر23    القرو�س العقارية

    لل�سركات:   

678ر106ر219----267ر411581ر525ر218       ال�سركات الكرى

)SMEs( 310ر028ر38----311ر999615ر412ر37       ال�سركات ال�سغرية  واملتو�سطة

637ر935ر11----637ر060ر00010ر875ر1    القطاع العام 

171ر140ر130-609ر340---562ر799ر129   املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 

894ر163ر274607ر811ر6405ر790354ر090807ر388ر74926ر699ر35155ر102ر518الإجمايل / عام 2009

842ر257ر102601ر983ر8851ر041680ر016ر8913ر761ر39221ر960ر53128ر855ر544الإجمايل / عام 2008

* باإ�ستثناء دول ال�سرق الأو�سط
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5 -  يبني اجلدول التايل الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب القطاع القت�سادي وكما يلي:

 

اأ�سهمزراعة عقاراتجتارة �سناعةمايل
خدمات 

النقل

ال�سياحة 

والفنادق 

واملطاعم

خدمات 

ومرافق 

عامة

اأفراد
حكومة 

وقطاع عام

اأغرا�س

 اخرى
املجمـــوع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

اأر�سدة لدى بنوك 

مركزية
044ر944ر61-----------044ر944ر61

اأر�سدة لدى بنوك 

وموؤ�س�سات م�سرفية
264ر552ر58-----------264ر552ر58

اإيداعات لدى بنوك 

وموؤ�س�سات م�سرفية
000ر709-----------000ر709

الت�سهيالت الئتمانية 

املبا�سرة 
415ر818ر568355ر293ر63727ر935ر59211ر399ر56461ر663ر70315ر330ر9847ر793ر8162ر255ر70111ر614ر19814ر348ر40925ر449ر346104ر862ر89759ر870ر13

املوجودات املالية 

املحتفظ بها حتى تاريخ 

ال�ستحقاق

171ر140ر130-987ر071ر90-------000ر108500ر076292ر276ر39

الإجمايل 31 كانون 

الأول 2009
894ر163ر568607ر293ر62427ر007ر592102ر399ر56461ر663ر70315ر330ر9847ر793ر8162ر255ر70111ر614ر19814ر348ر40925ر949ر454104ر154ر28160ر352ر174

الإجمايل 31 كانون 

الأول 2008
842ر257ر583601ر232ر69137ر796ر13862ر564ر44268ر770ر97248ر503ر1877ر842ر4222ر775ر8489ر868ر58215ر839ر24226ر142ر53470ر006ر20167ر915ر183

الديون املجدولة 

�سولية ومت ت�سنيفها 
ُ
خرجت من اإطار الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة اأ

ُ
نفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة واأ هي تلك الديون التي �سبق واأن �سُ

كديون حتت املراقبة، وقد بلغ اإجماليها 307ر594ر43 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 )192ر697ر4 دينار كما يف 31 كانون الأول 2008 (.

الديون املعاد هيكلتها 

يق�سد باأعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�سع الت�سهيالت الئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط اأو اإطالة عمر الت�سهيالت الئتمانية اأو تاأجيل بع�س الأق�ساط اأو متديد 

فرتة ال�سماح،... الخ، ومت ت�سنيفها كديون حتت املراقبة، ول يوجد ديون معاد هيكلتها كما فــــــي 31 كانون الأول 2009 )556ر408ر2 دينار كما يف 31 كانون 

الأول 2008(.

3 -   �سندات واأ�سناد واأذونات 

يو�سح اجلدول التايل ت�سنيفات ال�سندات والإ�سناد والأذونات ح�سب موؤ�س�سات الت�سنيف اخلارجية:

31 كانون الأول 2009

درجة الت�سنيف
�سمن املوجودات املالية املحتفظ بها 

حتى تاريخ ال�ستحقــــــــاق
الإجمايل

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

184ر068ر18440ر068ر40غري م�سنف

987ر071ر98790ر071ر90حكومية 

171ر140ر171130ر140ر130املجموع
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40/ب- خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق

اأ�سعار  ال�سرف،  اأ�سعار  الفائدة،  اأ�سعار  وتت�سمن  ال�سوق  املتوقعة احلا�سلة يف  التغريات غري  نتيجة  للخ�سارة  التعر�س  اأنها خماطر  ال�سوق على  تعرف خماطر 

ال�سندات، اأ�سعار ال�سلع.

تتم عملية الرقابة على خماطر ال�سوق املقبولة للبنك اإ�ستنادًا اإىل ال�سوابط املقرتحة من الإدارة العليا والقرارات ال�سادرة عن جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات 

واملقرة من جمل�س الإدارة.

خماطر اأ�سعار الفائدة يتم اإدارتها من قبل جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات ومب�ساركة دائرة اخلزينة حيث يتم التعامل مع اأثار التغيري الإجمايل لأ�سعار الفائدة 

على الو�سع املايل للبنك وب�سكل عام  ولإدارة هذا النوع  من املخاطر واحلد من اأثارها يقوم البنك باملواءمة ما بني اأجال املوجودات لتتوائم مع اأجال املطلوبات 

كما اأنه ي�سعى للتعامل من خالل عمليات التحوط بهدف تغطية مراكز مالية مقابلة بحيث تكون املح�سلة النهائية ملخاطر هذه التعامالت منخف�سة، اأما  خماطر 

اأ�سعار ال�سرف يتم مراقبتها عن طريق و�سع حدود �سقوف للتعامل اليومي، ولليلة واحدة بالعمالت الأجنبية واقفال مراكز التعامل اليومي بالإ�سافة اإىل و�سع 

حدود لإيقاف اخل�سارة للمتعاملني )Dealers( يف دائرة اخلزينة، هذا ويتم مراقبة تعامالت دائرة اخلزينة اليومية من خالل تقارير العمل اليومية والتحقق من 

مدى التقيد بال�سيا�سة ال�ستثمارية اخلا�سة بالبنك وعدم جتاوزها ومبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي الأردين.

يتبع البنك �سيا�سات مالية لإدارة املخاطر املختلفة �سمن ا�سرتاتيجية حمددة وهناك جلنة لإدارة املوجودات واملطلوبات يف البنك تتوىل رقابة و�سبط املخاطر 

واجراء التوزيع ال�سرتاتيجي المثل لكل من املوجودات واملطلوبات �سواء يف امليزانية العامة اأو خارجها، وت�سمل هذه املخاطر ما يلي:

1  - خماطر معدلت الفائدة التي قد تنجم عن احتمال تقلب مبلغ الأدوات املالية نتيجة تقلبات اأ�سعار الفوائد يف ال�سوق.

2  - خماطر اأ�سعار ال�سرف التي قد تنجم عن تقلبات اأ�سعار العمالت الأجنبية.

3  - خماطر ال�سوق التي قد حتدث عن تقلبات اأ�سعار الأ�سهم وال�سندات.

1- خماطر العمالت:

دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار2009

الأثر على الأرباح واخل�سائرالتغري يف �سعر �سرف العملة )%(العملــــــــــة

)985ر334(5يورو

978ر553جنيه اإ�سرتليني

)622ر127(5عمالت اأخرى

دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار2008  

الأثر على الأرباح واخل�سائرالتغري يف �سعر �سرف العملة )%(العملــــــــــة

605ر517يورو

953ر560جنيه اإ�سرتليني

109ر518عمالت اأخرى
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2- خماطر التغري باأ�سعار الأ�سهم:

دينـــــــار2009

الأثر على حقوق امل�ساهمنيالأثر على الأرباح واخل�سائرالتغري يف املوؤ�سر)%(املوؤ�سر

611ر798507ر530بور�سة عمان و�سوق فل�سطني  لالأوراق املالية

دينـــــــار    2008  

الأثر على حقوق امل�ساهمنيالأثر على الأرباح واخل�سائرالتغري يف املوؤ�سر)%(املوؤ�سر

844ر362497ر548بور�سة عمان و�سوق فل�سطني  لالأوراق املالية

فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

يتم الت�سنيف على اأ�سا�س فرتات اإعادة ت�سعري الفائدة اأو ال�ستحقاق اأيهما اأقرب:

اإن ح�سا�سية  اأ�سعار االفوائد كما يف 31كانون الأول 2009 هي كما يلي:

اأقـــل مـــن �سهـــر
مــن �سهــر اإىل
 3 �سهــــــــــــور

اأكرث مـن 3 
�سهـور

 اإىل 6 �سهــــور

اأكرث من 6 
�سهـور

حتى �سنـــة 
واحــدة

اأكرث مـن 
�سنــة 

حتــى 3 
�سنـــوات

اأكثــــــر
 مــــــــن

 3
�سنــــــــــــوات

عنا�سر بدون
فائــــــــــــــدة

املجمـــــــــــوع

دينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــار

املوجودات:

321ر288ر91772ر839ر39-----404ر448ر32  نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

264ر552ر72158ر46---288ر395838ر056ر86011ر610ر46اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية  

000ر709-----000ر709-ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

951ر951615ر615------  موجودات مالية متوفرة للمتاجرة   

439ر815ر325-392ر179ر9971ر094ر8071ر567ر42367ر986ر070200ر675ر75036ر311ر18  ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

210ر778ر21013ر778ر13------  موجودات مالية متوفرة للبيع   

171ر140ر130---609ر562340ر799ر129--  موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق  

706ر333ر7069ر333ر9------  موجودات ثابتة 

552ر552517ر517------  موجودات غري ملمو�سة

072ر337ر07218ر337ر18-----  موجودات اأخرى    

686ر087ر129630ر469ر39282ر179ر9971ر094ر4161ر908ر27367ر624ر465331ر440ر01448ر371ر97     جمموع املوجودات

املطلوبات:

345ر622ر19------345ر622ر19  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية   

338ر335ر258443ر790ر98--816ر349ر33922ر346ر01935ر430ر90657ر418ر229  ودائع عمالء   

994ر038ر62443ر977--714ر031ر0619ر193ر7076ر128ر8884ر707ر22  تاأمينات نقدية   

000ر000ر20----000ر000ر20--  مبالغ مقرت�سة

099ر394ر0991ر394ر1------  خم�س�سات متنوعة

848ر496ر8481ر496ر1------  خم�س�س �سريبة الدخل

806ر223ر80610ر223ر10------  مطلوبات اأخرى

430ر111ر635539ر882ر112--530ر381ر40031ر539ر72661ر558ر13961ر749ر271     جمموع املطلوبات 

256ر976ر90)227ر460ر30(392ر179ر9971ر094ر8861ر526ر87336ر084ر270)261ر118ر13()404ر331ر174(فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
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ح�سا�سية اأ�سعار الفوائد

العام 2008

اأقــــل مـــــن

�سهــــــــــــــــر

اأكرث من �سهر 

اإىل 3 �سهــــــور

اأكرث مـن 3 
�سهور

اإىل 6 �سهـــــــور

اأكرث مـن 6 
�سهـور

 اإىل �سنــــــة

اأكرث من �سنـة 
اإىل3 �سنـــــوات

3 �سنوات واأكرث
عنا�ســــــــــر

 بدون فائــــدة
املجمــــــــــوع

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

املوجـــــــــــــودات:

574ر546ر07481ر859ر39---000ر900ر25-500ر787ر15نقد واأر�سده لدى بنوك مركزية

426ر241ر69047ر185-----736ر055ر47اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

000ر709----000ر709--اإيداعات  لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

233ر233967ر967------موجودات مالية للمتاجرة

600ر360ر261368ر469ر3-985ر593ر156165ر580ر12175ر996ر67749ر137ر40049ر583ر24ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

215ر949ر21513ر949ر13------موجودات مالية متوفرة للبيع

861ر576ر87----861ر576ر87--موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق 

680ر707ر6807ر707ر7------موجودات ثابتة 

888ر888590ر590------موجودات غري ملمو�سة 

060ر507ر06019ر507ر19------موجودات اأخرى

537ر156ر101628ر236ر86-985ر593ر156165ر580ر98275ر181ر677164ر137ر63649ر426ر87جمموع املوجودات

املطلوبات :

899ر620ر20------899ر620ر20ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

968ر533ر176421ر753ر93--532ر758ر3386ر560ر2299ر161ر69346ر300ر265ودائع عمالء

792ر340ر62866ر414ر17-539ر928ر41522ر171ر5629ر878ر9016ر197ر7477ر749ر2تامينات نقدية

000ر000ر20----000ر000ر20--اأموال مقرت�سة

595ر646ر5951ر646ر1------خم�س�سات متنوعة اأخرى

359ر948ر3592ر948ر2------خم�س�س �سريبة الدخل 

727ر437ر7277ر437ر7------مطلوبات اأخرى

340ر528ر485540ر200ر123-539ر928ر94722ر929ر90015ر438ر13036ر359ر33953ر671ر288جمموع املطلوبات 

197ر628ر87)384ر964ر36(-446ر665ر209142ر650ر08259ر743ر127)453ر221ر4()703ر244ر201(فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية

زخرى�سيكلجنيه اإ�سرتلينييورودولر اأمريكي31 كانون الأول 2009
املجمـــــــــــوع

دينــــــــــــار

املوجـــودات

492ر512ر9-873ر855ر2-857ر762117ر538ر6نقد واأر�سده لدى بنوك مركزية

887ر429ر04553ر580190ر193ر6675ر472ر5541ر873ر04111ر700ر34اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 

000ر709----000ر709اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

643ر141ر21-645ر878ر1--998ر262ر19ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

525ر840ر2--810ر169ر1-715ر670ر1موجودات مالية متوفرة للبيع

717ر632---609ر108340ر292ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 

361ر206-819ر165--542ر40موجودات اأخرى

625ر472ر04588ر917190ر093ر47710ر642ر0202ر332ر16612ر214ر63اإجمايل املوجودات 

املطـلوبـات

841ر341ر9-762ر195ر1-961ر118116ر029ر8ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

747ر692ر58960ر174ر2422ر020ر6159ر497ر3101ر946ر99114ر053ر33ودائع عمـــالء 

236ر238ر12-560ر301386ر20665ر968ر1693ر818ر7تاأمينات نقدية 

188ر955-255ر59-688245ر895مطلوبات اأخــرى

633ر804ر3----633ر804ر3حقوق امل�ساهمني 

645ر032ر58987ر174ر8192ر661ر91610ر562ر7221ر031ر59919ر601ر53اإجمايل املطلوبـات 

980ر439ر1)544ر984ر1()902ر567(561ر079ر1)702ر699ر6(567ر612ر9�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

076ر894ر86437ر206829ر795640ر648479ر479ر5638ر464ر27 التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل

31 كانون الأول 2008

719ر989ر53398ر461209ر389ر1569ر552ر2552ر438ر3147ر400ر79اإجمايل املوجودات 

397ر080ر94-826ر236ر0899ر333ر1651ر086ر3177ر424ر76اإجمايل املطلوبـات 

980ر439ر5331ر635209ر067152ر219ر0901ر567352ر612ر9�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

512ر898ر00479ر812ر4261ر691541ر053ر9511ر465ر44018ر025ر58 التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل
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خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها، وللوقاية من هذه املخاطر تقوم الإدارة بتنويع م�سادر 

التمويل واإدارة املوجودات واملطلوبات ومواءمة اأجالها ح�سب �سلم ال�ستحقاق وقيام جلنة املوجودات واملطلوبات بتحليل اأجال ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات 

ومراقبتها ب�سكل �سهري، اإىل جانب مراقبة ال�سيولة النقدية اليومية والأ�سبوعية والحتفاظ بر�سيد كاٍف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول.

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة البنك على تاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها وذلك ب�سبب عدم قدرته احل�سول على التمويل الالزم اأو لعدم قدرته على 

ت�سييل موجوداته يف الوقت املنا�سب وب�سعر منا�سب.

اأخرى غري  احتياجات  واأية  للبنك  النقدي  التمويل  للوفاء مبتطلبات  الكايف  التمويل  توفري  ل�سمان  للبنك  والتمويل  ال�سيولة  باإدارة عمليات  اإدارة اخلزينة  تقوم 

متوقعة كما ويحتفظ البنك دائمًا مبا يعتره منا�سبًا من م�ستويات ال�سيولة وذلك لتلبية اأية عمليات �سحب ودائع و�سداد القرو�س والتمويل وذلك ملواكبة ال�سعوبات 

املحتملة التي قد تن�سا عن ال�سواق املحلية اأو القليمية اأو الأحداث اجلغرافية.

اإن عملية الرقابة على خماطر ال�سيولة ت�سمل كذلك التحليل املايل لبنود املركز املايل للبنك وقيا�س حجم الفجوة يف التدفقات النقدية املتوقعة واحلالية وكذلك 

توفري م�سادر احل�سول على النقدية وكذلك مراقبة تركز املودعني الأفراد والحتفاظ بقاعدة متويل متنوعة وم�ستقرة للودائع كما يتم تخفيف خماطر ال�سيولة 

بالتاأكد من التقيد بتعليمات البنك املركزي الأردين املتعلقة بال�سيولة وخا�سة حدود فرق �سلم ال�ستحقاق للفرتات الزمنية والتقيد اأي�سًا بالتعليمات التي تن�س 

علـــى الحتفاظ دوما مبوجودات �سائلة حدها الدنى )100%( من اإجمايل املوجودات املرجحة.

وفيما يلي �سيا�سات البنك لإدارة هذه املخاطر:

تتم الرقابة على اإدارة خماطر ال�سيولة يف البنك من خالل الرقابة على الن�سب التالية والواردة �سمن �سيا�سة اإدارة املوجودات واملطلوبات املعتمدة من قبل جمل�س 

الإدارة:

- ن�سبة ال�سيولة القانونية.

- ن�سبة ال�ستثمارات ال�سائلة اإىل املوجودات.

- ن�سبة ال�ستثمارات ال�سائلة اإىل ودائع العمالء.

- ن�سبة �سايف القرو�س والت�سهيالت اإىل ودائع العمالء.

- ن�سبة �سايف القرو�س والت�سهيالت اإىل حقوق امللكية.

وتتم الرقابة على فجوة ال�ستحقاق بني املوجودات واملطلوبات من خالل املوؤ�سرات التالية والتي مت حتديد �سقوف دنيا وعليا حتكمها:

- خالل فرتة 90 يوم.

- خالل الفرتة من 91-365يوم.

- الفجوة املرتاكمة اإىل حقوق امللكية.

- الفجوة املرتاكمة اإىل املوجودات.
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40/ج خماطر ال�سيولة

اأوًل:

ويلخ�س اجلدول ادناه توزيع املطلوبات )غري خم�سومة( على اأ�سا�س  الفرتة املتبقية لالإ�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية كما يف 31 كانون الأول 2009:

لغاية �سهر
مــن �سهــر اإىل

 3 �سهــــور

مـــن 3 �سهــــور

 اإىل 6 �سهــــور

من 6 �سهـور 

حتى �سنــة 

واحـــدة

مـن �سنــة 

حتـــى

 3 �سنــــوات

اأكثــــــر مـــــن

3 �سنــــــــــوات

بــــــــــدون

 ا�ستحقـــــاق
املجمـــــــــــوع

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

املطلوبات:

345ر622ر19------345ر622ر19  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية   

338ر335ر563443ر160ر9--816ر349ر33922ر346ر81435ر348ر80652ر129ر324  ودائع عمالء   

994ر038ر43---338ر009ر06110ر193ر7076ر128ر8884ر707ر22  تاأمينات نقدية   

000ر000ر20--000ر000ر10-000ر000ر10--اأموال مقرت�سة

099ر394ر1--099ر394ر1----خم�س�سات متنوعة اخرى

848ر496ر1----929ر67-919ر428ر1خم�س�س �سريبة الدخل

806ر223ر10--566ر672ر1-946ر350ر8952ر399685ر514ر5  مطلوبات اأخرى

430ر111ر563539ر160ر9-665ر066ر15413ر359ر27532ر958ر41653ر163ر35757ر403ر373     جمموع املطلوبات 

 جمموع املوجودات

 )ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة(
686ر087ر400630ر089ر16735ر147ر79433ر807ر44567ر338ر10789ر518ر807209ر747ر96646ر438ر148

ويلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري خم�سومة( على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية كما يف 31 كانون الأول 2008:

اأقـــل مـــن �سهـــر

مــن �سهــر 

اإىل

 3 �سهــــــور

مـــن 3 �سهـــور

 اإىل 6 

�سهـــور

من 6 �سهـور 

اإىل

 �سنـة واحـدة

مـن �سنــة اإىل

 3 �سنـــــــوات

 اأكثــــر

 مــــــــن

3 �سنــــــــوات

بـــــــــدون

 ا�ستحقـــــــاق
املجمـــــــــــوع

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

املطلوبات:

899ر620ر20------899ر620ر20ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية   

968ر533ر103421ر317ر10-100ر650ر31624ر688ر42710ر589ر68919ر639ر33358ر649ر297ودائع عمالء   

792ر340ر66          --853ر635ر34131ر654ر75612ر490ر3649ر939ر4788ر620ر3تاأمينات نقدية   

000ر000ر20--000ر000ر20----اأموال مقرت�سة

595ر646ر1          -322ر273247ر399ر1----خم�س�سات متنوعة اأخرى

359ر948ر2---467ر743-892ر204ر2-خم�س�س �سريبة الدخل 

727ر437ر9867ر74-512ر696ر2261ر200-666ر084ر3373ر381ر2مطلوبات اأخرى

340ر528ر089540ر392ر32210ر738247ر381ر35079ر286ر18324ر080ر61129ر868ر04772ر272ر324     جمموع املطلوبات 

جمموع املوجودات

)ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة( 

537ر156ر153628ر278ر94312ر251ر92131ر424ر801223ر465ر91288ر533ر52157ر960ر28670ر241ر144
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خماطر الت�سغيل

اأو الأحداث  الغ�س والختال�س  اأو ب�سبب  اأو نتيجة تعطل النظمة  الداخلية  الرقابة  اأو عدم كفاءة انظمة  الناجتة عن عجز  الت�سغيل يف اخل�سارة  تتمثل خماطر 

الجراءات  من  وجمموعة  التف�سيلية  الرقابية  الأدوات  من  متكاملة  رقابية  بيئة  خالل  من  الت�سغيل  خماطر  بــاإدارة  الأردين  التجاري  البنك  يقوم  اخلارجية. 

وال�سيا�سات وال�سالحيات وعمليات التفوي�س والف�سل يف الوظائف واملهام التي تغطي معظم اأن�سطة البنك بال�سافة اإىل وجود �سيا�سة خا�سة مبخاطر الت�سغيل 

حتدد الإطار العام ملخاطر الت�سغيل وطرق احلد منها والرقابة عليها وما هو مقبول من هذه املخاطر والدور املناط بوحدات العمل يف البنك.

يتم تقييم وحتديد خماطر الت�سغيل التي تواجه وحدات العمل واملالزمة لعملها اليومي من قبل امل�سوؤولني عن هذه الوحدات وبالتن�سيق مع دائرة اإدارة املخاطر 

يف البنك وو�سع ال�سوابط الرقابية للحد منها.

هذا وتتم عملية الرقابة واحلد من خماطر الت�سغيل يف البنك التجاري الأردين من خالل العديد من الأدوات الرقابية وهي:

.Control Risk Self Assessment (CRSA) التقييم الذاتي للمخاطر وعنا�سر الرقابة -

.Risk Based Audit التدقيق الداخلي امل�ستند اإىل املخاطر -

.Loss Data Registration ت�سجيل اخل�سائر الناجتة عن خماطر الت�سغيل -

.Risk Transfer حتويل املخاطر -

.Business Continuity Plan خطة ا�ستمرارية العمل -

وفقًا ملعيار بازل  )2( واخلا�س بقيا�س خماطر الت�سغيل فاإنه يتم ا�ستخدام اأ�سلوب املوؤ�سر ال�سا�سي لغرا�س احت�ساب كفاية راأ�س املال مت�سيًا مع تعليمات البنك 

املركزي الأردين حيث يتم احت�ساب راأ�س املال املطلوب ملواجهة خماطر الت�سغيل على اأ�سا�س جمع متو�سط اإجمايل الدخل لآخر ثالثة �سنوات م�سروبا بن�سبة ثابتة 

)الفا( وقد حددها البنك املركزي بـ )%15(.

خماطر ال�سمعة

تن�ساأ هذه املخاطر نتيجة الف�سل يف الت�سغيل ال�سليم للبنك مبا يتما�سى مع الأنظمة والقوانني اخلا�سة بذلك حيث اأن طبيعة الأن�سطة التي يوؤديها البنك تعتمد على 

ال�سمعة احل�سنة عن البنك لدى املودعني والعمالء. يقوم البنك بدرا�سة الأمور التي تلحق الأ�سرار ب�سمعة البنك واإ�سدار كافة التعليمات والأنظمة وال�سيا�سات 

والإجراءات الر�سادية للحد من تعر�س البنك ملخاطر ال�سمعة. اإن م�سوؤولية احلفاظ على �سمعة البنك تقع على عاتق كافة العاملني يف البنك و�سرورة التزامهم 

مبيثاق العمل املهني واأخالق املهنة.

املخاطر القانونية

ت�سمل املخاطر القانونية التي يواجهها البنك خماطر التعاقد واملخاطر الت�سريعية وخماطر الق�سايا املقامة على البنك. تقع م�سوؤولية اإدارة املخاطر القانونية 

على عاتق الدائرة القانونية يف البنك والتي تقوم بتحديد وتعريف وتقييم املخاطر القانونية التي يتعر�س لها البنك ورفع التقارير الالزمة حيالها اإىل الرئي�س 

التنفيذي/املدير العام. كما وتقوم الدائرة القانونية بالت�ساور الدائم والفعال مع امل�ست�سار القانوين للبنك فيما يتعلق بالدعاوى والق�سايا التي يكون البنك طرفًا 

فيها.
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ثانيًا: بنود خارج قائمة املركز املايل:

31 كانون الأول 2009

لغاية �سنة
من �سنة لغاية

5 �سنوات

اأكرث من

)5( �سنوات
املجموع

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

104ر263ر108-767ر337385ر877ر107الإعتمادات والقبولت

580ر406ر19--580ر406ر19ال�سقوف غري امل�ستغلة

726ر309ر95--726ر309ر95الكفالت

669ر500--669ر500التزامات عقود اليجارات الت�سغيلية

079ر480ر223-767ر312385ر094ر223     

31 كانون الأول 2008

لغاية �سنة
من �سنة لغاية

5 �سنوات

اأكرث من

)5( �سنوات
املجموع

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

315ر953ر184-892ر562ر4233ر390ر181الإعتمادات والقبولت

057ر245ر16--057ر245ر16ال�سقوف غري امل�ستغلة

644ر988ر93--644ر988ر93الكفالت

019ر527--019ر527التزامات عقود الإيجارات الت�سغيلية

035ر714ر295-892ر562ر1433ر151ر292     

41-  التحليل القطاعي

اأ  - معلومات قطاعات الأعمال الرئي�سية 

لأغرا�س ادارية مت توزيع اأن�سطة البنك اإىل ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سية:

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد: تتمثل مبعامالت الأفراد وت�سمل ودائع العمالء، قرو�س ا�ستهالكية، ت�سهيالت بطاقات الإئتمان وت�سهيالت احلوالت املالية.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات: تتمثل مبعامالت ال�سركات واملوؤ�س�سات وت�سمل القرو�س والت�سهيالت الإئتمانية والودائع واحل�سابات اجلارية.

اخلزينة: تتمثل بتوفري خدمات �سوق املال، املتاجرة واخلزينة، بالإ�سافة اإىل ذلك تقوم باإدارة العمليات التمويلية للبنك من خالل التعامل يف اأذونات اخلزينة، 

اأوراق مالية حكومية واإيداعات وخطابات قبول لدى البنوك اأخرى وذلك من خالل اخلزينة واخلدمات البنكية الإجمالية. 

 اإن هذه القطاعات هي الأ�سا�س الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات الأعمال الرئي�سية. 
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فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك موزعة ح�سب الأن�سطة:

اأخــــــــــرىاخلزينــــــــةاملوؤ�س�ســـــاتالأفراد
املجمــــــــــــــــــــــــوع

20092008

دينـــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

164ر031ر92949ر299ر47847ر519ر7171ر445ر4359ر668ر29930ر666ر5  اإجمايل الإيرادات

-)638ر923ر3(--)958ر813ر5(320ر890ر1وفر) خم�س�س( تدين الت�سهيالت الإئتمانية

-291ر376ر47843ر519ر7171ر445ر9 477ر854ر61924ر556ر7نتائج اأعمال القطاع

)332ر515ر37()909ر145ر36()129ر583ر15()780ر562ر20(--  م�ساريف غري موزعة

832ر515ر38211ر230ر7)651ر063ر14()063ر117ر11(477ر854ر61924ر556ر7  الربح قبل ال�سرائب 

)611ر177ر2()517ر669ر1()517ر669ر1(---  �سريبة الدخل

221ر338ر8659ر560ر5)168ر733ر15()063ر117ر11(477ر854ر61924ر556ر7     الربح لل�سنة

معلومات اأخرى

537ر156ر686628ر087ر630630ر188ر91728ر083ر366276ر301ر773278ر513ر47  موجودات قطاع الأعمال

340ر528ر430540ر111ر753539ر114ر78313ر384ر85440ر967ر040197ر644ر287  مطلوبات قطاع الأعمال

895ر941ر8831ر107ر8833ر107ر3---م�ساريف راأ�سمالية

731ر019ر2233ر181ر2233ر181ر3---الإ�ستهالكات والطفاءات

ب -  معلومات التوزيع اجلغرايف

ميار�س البنك ن�ساطاته ب�سكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية، وكذلك ميار�س البنك ن�ساطات دولية من خالل فروعه يف فل�سطني.

فيمـا يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ساريفه الراأ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف: 

املجمــــــــــــــــــــــوعخارج اململـــــــــــــــــــــــــكةداخل اململـــــــــــــــــــــــــكة

2009200820092008* 2009* 2008

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــاردينــــار

164ر031ر45449ر698ر55247ر563ر1482ر073ر7145ر518ر94847ر043ر45اإجمايل الإيرادات

537ر156ر686628ر087ر720630ر256ر87360ر146ر43171ر879ر592610ر928ر590جمموع املوجودات

895ر941ر8831ر107ر1113ر37290ر78433ر851ر5111ر074ر3امل�سروفات الراأ�سمالية

* �سايف بعد ا�ستبعاد املعامالت املتبادلة بني فروع الأردن وفروع فل�سطني.

42 -  اإدارة راأ�س املال:

هنالك عدة م�سميات لراأ�س املال منها راأ�س املال املدفوع وراأ�س املال التنظيمي وغريها.

    يتكون راأ�س املال التنظيمي من جزئني: 

-  راأ�س املال الأ�سا�سي والذي يتكون من راأ�س املال املكتتب به )املدفوع(، الإحتياطي القانوين، عالوة الإ�سدار والأرباح املدورة. وينزل من راأ�س املال الأ�سا�سي 

ر�سيد اإعادة هيكلة البنك والإ�ستثمارات يف روؤو�س اموال البنوك وال�سركات املالية الأخرى واملوجودات غري امللمو�سة. 

-  راأ�س املال الإ�سايف والذي يتكون من �سايف تقا�س اأثر تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم  )39( والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املتوفرة للبيع، 

احتياطي املخاطر امل�سرفية العامة والديون امل�ساندة.  

   -  يبلغ راأ�س مال البنك التجاري الأردين حوايل ) 73( مليون دينار والذي يتفق مع تعليمات البنك املركزي الأردين والتي تتطلب اأن ل يقل راأ�س املال املدفوع 

للبنك املرخ�س عن )40( مليون دينار.
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-  وتبلغ ن�سبة كفاية راأ�س املال للبنك التجاري الأردين 14/96% والتي تتفق مع تعليمات البنك املركزي الأردين التي تتطلب اأن ل تقل الن�سبة عن %12. 

-  ويقوم البنك باإقتطاع 10% من اأرباحه  ال�سافية �سنويًا حل�ساب الإحتياطي القانوين وفقًاًً لأحكام قانون البنوك بهذا اخل�سو�س وذلك تدعيمًا لراأ�س املال.

-  يقوم البنك مبراقبة ومراجعة الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للعمالء والإ�ستثمارات ب�سكل دوري ومقارنتها مع راأ�س املال والتاأكد من اأنه ل يوجد تعار�س بهذا 

اخل�سو�س مع تعليمات البنك املركزي الأردين والت�سريعات الأخرى ذات العالقة.

-   تهدف اإدارة البنــك من اإدارة راأ�س املال اإىل تنمية اأعمال البنك املختلفة ومبا يحقق اأعلى عائد للبنك.

-   تقوم اإدارة البنك بالإطالع على درا�سات التحليل املايل املعدة ب�سكل دوري واتخاذ القرارات املنا�سبة.

   والتي تتلخ�س مبا يلي:   

مقارنة الأداء الفعلي للبنك مع املوازنة التقديرية.  1 .

مقارنة الن�سب املالية املختلفة للعام احلايل مع الأعوام ال�سابقة وبيان اأ�سباب الإنخفا�س اأو الزيادة فيها.  2 .

. 3 مقارنة اأداء البنك مع البنوك املحلية الأخرى.

 د - م�سببات وم�سادر التغريات يف راأ�س املال التنظيمي للبنك خالل العام.

   يتمثل التغري يف راأ�س املال التنظيمي للبنك خالل العام من الزيادة يف راأ�س املال والإحتياطي القانوين واحتياطي املخاطر امل�سرفية العامة والأرباح املدورة ويبني 

جدول كفاية راأ�س املال الوارد ادناه  يف البند ) هـ ( هذه الزيادة.

هـ - يبني اجلدول التايل املبلغ الذي يعتربه البنك كراأ�س املال ون�سبة كفاية راأ�س املال:

31 كانـــــــــــــــــــــــــــون  الأول

2009      2008

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

اأ- بنود راأ�س املال الأ�سا�سي:

000ر575ر75069ر053ر73- راأ�س املال املكتتب به )املدفوع(

650ر982ر6525ر723ر6  الإحتياطي القانوين

698ر69856ر56- عالوة الإ�سدار

008ر063ر8539ر512ر7- الأرباح املدورة 

يطرح:

)331ر629ر8()443ر903ر6(ر�سيد اإعادة هيكلة البنك

)207ر161ر1()285ر441ر1(اإ�ستثمارات يف روؤو�س اأموال البنوك وال�سركات املالية الأخرى 

)888ر590()552ر517(موجودات غري ملمو�سة

180ر817ر67370ر484ر78     جمموع راأ�س املال الأ�سا�سي )اأ(

ب - راأ�س املال الإ�سايف:

)595ر480(942ر431�سايف تقا�س اثر تطبيق املعيار )39( والتغرياملرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املتوفرة للبيع 

436ر431ر9543ر843ر2احتياطي خماطر م�سرفية عامة 

841ر950ر8962ر275ر3جمموع راأ�س املال الإ�سايف )ب(

021ر768ر56973ر760ر81جمموع راأ�س املال الأ�سا�سي وراأ�س املال الإ�سايف

يطرح:

)207ر161ر1()285ر441ر1(ا�ستثمارات يف روؤو�س اموال البنوك وال�سركات املالية الأخرى

814ر606ر28472ر319ر80جمموع راأ�س املال التنظيمي

016ر592ر443556ر104ر524جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

 13/04%     15/32%ن�سبة كفاية راأ�س املال)%(

12/72%    14/97%ن�سبة راأ�س املال ال�سا�سي)%( 
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43-  حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات:

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًاً للفرتة املتوقعة ل�سرتدادها اأو ت�سويتها:

31 كانون الأول 2009

املجموعاأكرث من �سنةلغاية �سنة

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

املوجودات:

321ر288ر72-321ر288ر72نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

264ر552ر58-264ر552ر58اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

000ر709-000ر709اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات  م�سرفية

951ر951615ر615-موجودات مالية للمتاجرة

439ر815ر389325ر274ر0502ر541ر323ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - بال�سايف

210ر778ر21013ر 778ر13-موجودات مالية متوفرة للبيع

171ر140ر946130ر408ر22591ر731ر38موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 

706ر333ر7069ر333ر9-موجودات ثابتة – بال�سايف 

552ر552517ر517-موجودات غري ملمو�سة – بال�سايف  

072ر337ر10718ر971ر96510ر365ر7موجودات اأخرى 

686ر087ر861630ر899ر825128ر187ر501جمموع املوجودات

املطلوبات:

345ر622ر19-345ر622ر19ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 15

338ر335ر563443ر160ر7759ر174ر434ودائع عمالء 16

994ر038ر43-994ر038ر43تاأمينات نقدية

000ر000ر00020ر000ر00010ر000ر10اموال مقرت�سة

099ر394ر0991ر394ر1-خم�س�سات متنوعة اأخرى

848ر496ر1-848ر496ر1خم�س�س �سريبة الدخل

806ر223ر56610ر672ر2401ر551ر8مطلوبات اأخرى

430ر111ر228539ر227ر20222ر884ر516جمموع املطلوبات

256ر976ر63390ر672ر106)377ر696ر15(ال�سايف
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31 كانون الول 2008

املجموعاأكرث من �سنةلغاية �سنة

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

املوجودات:

574ر546ر57481ر546ر81نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

426ر241ر47-426ر241ر47اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات

  م�سرفية

000ر709-000ر709

233ر233967ر967-موجودات مالية للمتاجرة

600ر360ر145368ر124ر455168ر236ر200ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة – بال�سايف 

215ر949ر21513ر949ر13-موجودات مالية متوفرة للبيع

861ر576ر08387ر708ر77850ر868ر36موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 

680ر707ر6807ر707ر7-موجودات ثابتة – بال�سايف  

888ر888590ر590-موجودات غري ملمو�سة – بال�سايف 

060ر507ر10219ر023ر9588ر483ر11موجودات اأخرى 

537ر156ر346628ر070ر191250ر086ر378جمموع املوجودات

املطلوبات:

899ر620ر57720ر322931ر689ر19ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية   

968ر533ر203421ر967ر76534ر566ر386ودائع عمالء

792ر340ر85366ر635ر93931ر704ر34تاأمينات نقدية

000ر000ر00020ر000ر20-اأموال مقرت�سة

595ر646ر5951ر646ر1-خم�س�سات متنوعة اأخرى

359ر948ر2-359ر948ر2خم�س�س �سريبة الدخل

727ر437ر4987ر771ر2291ر666ر5مطلوبات اأخرى

340ر528ر726540ر952ر61490ر575ر449جمموع املطلوبات

197ر628ر62087ر117ر159)423ر489ر71(ال�سايف
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44 -  م�ستويات القيمة العادلة

يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ا�ستنادًا اإىل طريقة التقييم، حيث يتم تعريف امل�ستويات املختلفة على النحو التايل:

  امل�ستوى 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( لأ�سول اأو التزامات متطابقة يف اأ�سواق ن�سطة.

  امل�ستوى 2: معلومات غري ال�سعر املعلن املت�سمن يف امل�ستوى 1 الذي يتم ر�سده لالأ�سل اأو اللتزام، �سواء ب�سورة مبا�سرة )مثل الأ�سعار( اأو غري مبا�سرة )اأي 

م�ستقة من الأ�سعار(.

  امل�ستوى 3: معلومات عن الأ�سل اأو اللتزام ل ت�ستند اإىل تلك املر�سودة من ال�سوق )معلومات غري ظاهرة(.

31 كانون الأول 2009
الإجمايلامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

موجودات اأدوات مالية:

951ر615--951ر615موجودات مالية للمتاجرة

210ر778ر13-981ر625ر2293ر152ر10موجودات مالية متوفرة للبيع

171ر140ر130-171ر140ر130-موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

332ر534ر144-152ر766ر180133ر768ر10 جمموع موجودات مالية

45- ارتباطات والتزامات حمتملة 

اأ -  ارتباطات والتزامات ائتمانية:

20092008

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

922ر053ر342170ر296ر103اعتمادات

393ر899ر76214ر966ر4قبولت

كفالت:

787ر588ر46027ر761ر31  -  دفع

703ر029ر57729ر413ر31  -  ح�سن تنفيذ

154ر370ر68937ر134ر32  -  اأخرى

057ر245ر58016ر406ر19�سقوف ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة

016ر187ر410295ر979ر222   املجمــــــوع

ب -   عقود اإيجار ت�سغيلية وتبلغ 669ر500 دينار وهي العقود ال�سنوية لإيجارات مباين فروع البنك كما يف 31 كانون الأول 2009 

)019ر527 دينار كما يف 31 كانون الأول 2008(.

جـ -  قامت اإدارة البنك خالل العام 2009 بالتعاقد مع اأحد املقاولني لتنفيذ اأعمال الهيكل مل�سروع مبنى الإدارة العامة اجلديد 

بحوايل 2/3 مليون دينار، علمًاً باأن الكلفة الإجمالية املتوقعة لإكتمال امل�سروع تقدر بحوايل 8 مليون دينار.

46-  الق�سايا املقامة على البنك

هناك ق�سايا مقامة على البنك لإبطال مطالبات البنك على الغري ولفك رهونات عقارية وللمطالبة بتعوي�س نتيجة اإجراء احلجز التحفظي على اأموال املدينني 

يبلغ جمموع الق�سايا 281ر316ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2009 )993ر174ر1 دينـــار كمــــا فـــــي 31 كانون الأول 2008(، ويف راأي الإدارة وحمامي البنك 

فاإنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن املخ�س�س املاأخوذ يف القوائم املالية والبالغ 000ر300 دينار كما فــي 31 كانون الأول 2009.
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47 - معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 

47- اأ املعايري املتعلقة بالعر�س والإف�ساح

تــم اتباع املعايري اجلديدة واملعدلة التالية خالل الفرتة احلالية يف اإعداد القوائم املالية، يف حني مت اإدراج تفا�سيل املعايري والتف�سريات املتبعة والتي مل توؤثر على 

القوائم املالية يف اجلزء 47- ب اأدناه.

معيار املحا�سبة الدويل )معدل 2007( عر�س القوائم املالية.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( )2007( ت�سمن تعديالت بامل�سطلحات )مبا يف ذلك اإعادة 

�سياغة عناوين القوائم املالية( وتعديـالت ب�سكل وم�سمون القوائم املالية.

حت�سني الإف�ساحات حول الأدوات املالية )تعديالت على معيار التقارير 

املالية الدويل رقم )7( الأدوات املالية: الإف�ساحات(. 

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )7( واملتعلق بزيادة الإف�ساحات املطلوبة حول 

قيا�س القيمة العادلة وخماطر ال�سيولة.  ولقد ارتاأت اإدارة البنك اأن ل تقوم بالإف�ساح عن املعلومات 

املقارنة لهذه الإف�ساحات يف ال�سنة احلالية وفقًاًً لالإعفاءات النتقالية املقدمة بهذه التعديالت.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )8( هو معيار اإف�ساح اأدى اإىل اإعادة حتديد قطاعات البنك.معيار التقارير املالية الدويل رقم )8( القطاعات الت�سغيلية.

47- ب معايري وتف�سريات متبعة ولي�س لها تاأثري على القوائم املالية

تــم اتبـاع املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اإعداد هذه القوائم املالية، والتي مل توؤثر ب�سكل جوهري على املبالغ الواردة يف هذه القوائم املالية والتي 

بدورها قد يكون لها تاأثري على املعاجلة املحا�سبية فيما يتعلق باملعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية.

حت�سني الإف�ساحات حول الأدوات املالية )تعديالت ملعيار التقارير املالية الدويل رقم )7( 

الأدوات املالية: الإف�ساحات(.

التعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )7( اأدى اإىل زيادة 

الإف�ساحات املطلوبة بخ�سو�س قيا�س القيمة العادلة وخماطر ال�سيولة.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )8( القطاعات الت�سغيلية.

معيار التقارير املايل الدويل رقم )8( هو عبارة عن معيار اإف�ساح يتطلب 

اعادة حتديد قطاعات البنك املمكن تقدمي تقارير حولها بناءًا على القطاعات 

امل�ستخدمة من قبل �سانع القرار لتخ�سي�س امل�سادر وتقييم الداء.  )مل يكن 

هنالك تاأثري جوهري لهذا املعيار على الإف�ساحات ال�سابقة والنتائج املقدم 

تقارير حولها او املركز املايل للبنك، حيث ان القطاعات الت�سغيلية املقدم 

تقارير حولها �سابقًا مت اإعدادها وفقًاً ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم 

14 )القطاعات الت�سغيلية( هي م�ستخدمة اي�سًا من قبل الإدارة لتوزيع املوارد 

للقطاعات وتقييم اأداءها(.

معيار التقارير املالية الدويل للمن�ساآت ال�سغرية ومتو�سطة احلجم.

اإن هذا املعيار متوفر للتطبيق فورًا اإل انه يتوجب اأخذ قرار حول تبنيه من قبل 

ال�سلطات الرقابية يف املناطق املطبق بها.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )2( دفعات عن طريق اأ�سهم – ظروف 

ال�ستثمار واللغاء. 

تو�سح التعديالت تعريف ظروف ال�ستثمار لغايات معيار التقارير املالية 

الدويل رقم )2(، تقدمي مفهوم الظروف " غري امل�ستثمر " وتو�سح املعاجلة 

املحا�سبة لالإلغاءات.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )23( )كما عدل يف 2007( تكاليف القرتا�س 

جاء التعديل الرئي�سي على هذا املعيار لإزالة خيار اعتبار تكاليف القرتا�س 

على انها م�سروف عند تكبدها.  مل يوؤدي هذا التعديل على تغيري يف اإعداد 

القوائم املالية وذلك كون اأن ال�سيا�سة املحا�سبة املتبعة يف البنك هي ر�سملة 

تكاليف القرتا�س املتكبدة على املوجودات التي تنطبق عليها ال�سروط.
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تعديالت على معيار املحا�سبة الدولية )32( الأدوات املالية: العر�س ومعيار املحا�سبة الدويل 

رقم )1( عر�س القوائم املالية – الأدوات املالية القابل ت�سنيفها واللتزامات النا�سئة عن 

الت�سفية.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( معايري ت�سنيف الدين /

حقوق امللكية عن طريق ال�سماح لبع�س الأدوات املالية القابل ت�سنيفها والأدوات 

)اأومكونات اأدوات ال�ستثمارات( التي تفر�س على البنك اإلتزام للت�سليم اإىل 

طرف اآخر ح�سة من �سايف اأ�سول البنك لدى الت�سفية وت�سنيفها �سمن حقوق 

امللكية وذلك يف حال انطباق بع�س ال�سروط املحددة عليها.

التف�سري رقم )13( برامج ولء العميل.

يقدم التف�سري اإر�ساد حول كيفية حما�سبة املن�ساآت بخ�سو�س برامج ولء 

العميل من خالل تخ�سي�س ايرادات املبيعات كجائزة م�ستقبلية حمتملة 

متعلقة باملبيعات.

التف�سري رقم )15( اتفاقيات ان�ساء عقارات.

اإ�ستعرا�س التف�سري كيفية حتديد املن�ساآت فيما اإذا كانت اإتفاقية ان�ساء العقار 

هي �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم )11( " عقود الن�ساءات " 

اأو معيار املحا�سبة الدويل رقم )18( " اليرادات " ومتى يتوجب حتقيق 

اليرادات من ان�ساءات العقارات.

التف�سري رقم )16( حتوطات �سايف ال�ستثمار يف العملة الأجنبية.

يقدم التف�سري ار�ساد حول املتطلبات التف�سيلية لتحوط �سايف ال�ستثمار وفقًاً 

لتحديدات معينة ملحا�سبة التحوط.

التف�سري رقم )18( حتويالت املوجودات من الزبائن )مت اتباعها �سابقًا بتاريخ حتويالت 

املوجودات من العمالء امل�ستلمة بتاريخ اأول متوز 2009 وما بعد(.

اإ�ستعرا�س التف�سري املعاجلة املحا�سبية للجهة امل�ستلمة للممتلكات واملعدات 

واللت املحولة من قبل " الزبائن " ويتلخ�س باأنه عندما يحقق بند املمتلكات 

واملعدات واللت تعريف الأ�سل من وجهة نظر امل�ستلم، فاإنه يتوجب على 

امل�ستلم قيد الأ�سل بقيمته العادلة بتاريخ التحويل وحتقيق اليرادات وفقًاً 

ملعيار املحا�سبة الدويل )18( " الإيرادات ".

تعديالت حول معايري التقارير املالية الدولية )2008(.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولــي رقم )3(، )5(، معيار املحا�سبــة 

الدولــي رقم )1(، )16(، )19(، )20(، )27(، )28(، )29(، )31(، 

)36(، )38(، )39(، )40( و)41( الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية منذ 

�سهر اأيار ولغاية ت�سرين الأول 2008 حول معايري التقارير املالية الدولية 

ومعظمها �سارية املفعول لل�سنوات منذ اأول كانون الثاين 2009 وما بعد. 

47-ج  املعايري والتف�سريات ال�سادرة وغري املتبناه بعد

كانت التف�سريات واملعايري اجلديدة والتف�سريات التالية �سادرة وغري �سارية املفعول بعد كما بتاريخ املوافقة على هذه القوائم املالية: 

معايري جديدة وتعديالت على املعايري القائمة:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )1( )معدل( تطبيق معايري التقارير املالية الدولية لأول مرة 

ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )27( )معدل( قوائم مالية منف�سلة وجممعة – تعديل يتعلق 

بتكلفة ال�ستثمار يف ال�سركة التابعة، اأو من�ساأة ذات �سيطرة م�سرتكة اأو �سركة حليفة. 

�سارية املفعول لل�سنوات منذ بداية اأول متوز 2009 وما بعد اأول متوز 2009

معيار التقارير املالية الدويل رقم )3( )معدل( - اإندماج العمال – ن�سخة �ساملة حول تطبيق 

اأ�سلوب ال�سراء والتعديالت الناجتة لكل من معيار املحا�سبة الدويل رقم )27(: القوائم املالية 

املوحدة واملنف�سلة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28(: ال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة ومعيار 

املحا�سبة الدويل رقم )31(: احل�س�س يف امل�ساريع امل�سرتكة.

اأول متوز 2009

معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( )معدل( الأدوات املالية: الإعرتاف والقيا�س – تعديالت 

تتعلق بالبنود املوؤهلة للتحوط )مثل التحوط حول خطر الت�سخم والتحوط باخليارات(.

اأول متوز 2009
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معيار التقارير املالية الدويل رقم )1( )معدل( اتباع املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة 

مرة. لأول  املعايري  ملتبعني  ال�سافية  العفاءات  حول  اأول كانون الثاين 2010– تعديالت 

معيار التقارير املالية الدويل رقم )2( )معدل( الدفعات القائمة على الأ�سهم – تعديل يتعلق 

بدفعات البنك النقدية القائمة على الأ�سهم للبنك.

اأول كانون الثاين 2010

معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( )معدل( الأدوات املالية: العر�س – تعديالت تتعلق 

بت�سنيف حقوق ال�سدار.

اأول �سباط 2010

معيار املحا�سبة الدويل رقم )24( اإي�ساحات اأطرف ذات عالقة – تعديل على متطلبات 

الإف�ساح للمن�ساآت امل�سيطر عليها، اأو امل�سيطر عليها بال�سرتاك اأو املوؤثر عليها ب�سكل جوهري 

من قبل احلكومة.

اأول كانون الثاين 2011

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( الأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�س )مق�سود من 

ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )7((.

اأول كانون الثاين 2013

تعديالت ملعايري التقارير املالية الدويل رقم )2(، )5( و)8(، ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 

)1(، )7(، )17(، )18(، )28(، )36(، )38( و)39( ناجتة عن التح�سينات ال�سنوية منذ 

�سهر ني�سان 2009.

معظمها �ساري املفعول لل�سنوات املالية منذ اأول كانون الثاين 2010 وما بعد 

ذلك

تف�سريات جديدة وتعديالت للتف�سريات:

�سارية املفعول لل�سنوات منذ وما بعد 

اأول متوز 2009تعديل التف�سري رقم )17(: توزيع املوجودات غري النقدية للمالكني.  

اأول متوز 2010التف�سري رقم )19(: اإطفاء اللتزامات املالية باأدوات حقوق ملكية.

تعديالت للتف�سري رقم )14(: معيار املحا�سبة الدويل رقم )19(: حد الأ�سل ذو املنفعة 

املعرفـــة، احلد الأدنى ملتطلبات التحويل وتفاعالتها. 

اأول كانون الثاين 2011

اأول متوز 2009 التعديل للتف�سري رقم )16(: حتوطات �سايف ال�ستثمار يف عملية اأجنبية.

تعديل للتف�سري رقم )9( )معدل(: اإعادة تقييم امل�ستقات املت�سمنة واملتعلقة بتقيم امل�ستقات 

املت�سمنة يف حال اإعادة ت�سنيف ا�سل مايل من خالل فئة " القيمة العادلة من خالل الأرباح 

واخل�سائر ".

املعايري  اأن حتدث هذه  دون  منها  كل  �سريان  تاريخ  عند  املالية  القوائم  اإعداد  اأعاله يف  املبينة  والتف�سريات  املعايري  من  كل  تطبيق  يتم  اأن  البنك  اإدارة  تتوقع 

والتف�سريات اأي اأثر جوهري على القوائم املالية با�ستثناء ما يرد اأدناه:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( الأدوات املالية

يوؤدي تطبيق الن�سخة احلالية من معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( يف اإتباع اأ�س�س خمتلفة لت�سنيف الأدوات املالية، بحيث تت�سمن متطلبات هذا املعيار 

اأ�سلوب متنا�سق لت�سنيف الأدوات املاليــة وت�ستبدل الفئات املتعددة من الأدوات املالية ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )39(.  كما يت�سمن معيار التقارير املالية 

الدويل رقم )9( على اأ�سلوب اإختبار تدين واحد بحيث يتم ا�ستبدال اأ�ساليب اإختبار التدين املتعددة املوجودة حاليًا يف معيار املحا�سبة الدويل رقم )39(.

48-  اأرقام املقارنة

مت اإعادة ت�سنيف بع�س ارقام املقارنة لعام 2008 لتتنا�سب مع ت�سنيف ارقام العام 2009، ومل ينتج عنها اأي تعديل لنتائج اأعمال ال�سنة ال�سابقة.



بيانات الإف�ساح
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البنود الواجب الإف�ساح عنها يف التقرير ال�سنوي طبقًا لتعليمات الإف�ساح واملعايري املحا�سبية ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية:

( مليون دينار، وميار�س البنك جميع الأعمال  يبلغ راأ�س املال امل�ستثمر ل�سركة البنك التجاري الأردين )73.053.750. 1

امل�سرفية، من خالل �سبكة فروعه البالغ عددها )27( فرعًا يف الأردن و ) 3 ( فروع يف فل�سطني.

. وبلغ عدد موظفي البنك )520( موظفًا يف عام 2009. 2

فروع الأردن

عدد املوظفنيالفرع

257الإدارة العامة

14الفرع الرئي�سي

7املجمع التجاري

8جبل عمان

6جبل احل�سني

8العبديل

8�سارع مكة

8بيادر وادي ال�سري

8ال�سويفية

7عمان

8الوحدات

8القوي�سمه

7ماركا

4حطني

8�سويلح

7الفحي�س

8�سارع  و�سفي التل

6اأبو ن�سري

7ال�سلط

5معدي

7الزرقاء

6مادبا

11العقبة

7الكرك

11اإربد

8الرمثا

6�سارع اأيدون

18عقود وحمامني ومتدربني

473املجموع

فروع فل�سطني

عدد املوظفنيالفرع

24الإدارة اإقليمية

9نابل�س

8طولكرم

7رام اهلل

48املجموع

بيانات الإف�ساح
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ل توجد �سركات تابعة ل�سركة البنك التجاري الأردين. 3 .

نبذه تعريفية عن اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك: 4 .

ال�سيد مي�سيل فائق اإبراهيم ال�سايغ – رئي�س جمل�س الإدارة: ولد عام 1946، وتخرج عام 1971•  وقد نال �سهادة البكالوريو�س   يف الإدارة العامة 

والعلوم ال�سيا�سية/ واإدارة الأعمال، وهو رئي�س ملجموعة ال�سايغ التي تتكون من العديد من ال�سركات املنت�سرة يف )10( دول عربية وعدد من الدول الآ�سيوية 

والأوروبية ومنها على �سبيل املثال:

- �سركة م�سانع الدهانات الوطنية / الأردن، دولة الإمارات العربية املتحدة، م�سر، فل�سطني، ال�سودان، كازاخ�ستان، قطر. 

- رئي�س جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة ال�سوداين/ ال�سودان.

- رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العربية لل�سناعات الكهربائية.

- رئي�س هيئة املديرين لل�سركة املميزة لتجارة وتوزيع امل�ستقات النفطية والطاقة.

- رئي�س هيئة املديرين ملوؤ�س�سة فل�سطني الدولية لالأبحاث واخلدمات.

- �سركة الكيماويات الوطنية / هولندا.

- �سركة ال�سرق الأو�سط للطالء املميز / �سلطنة ُعمان. 

-  ع�سو جمل�س اإدارة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي.

- ع�سو جمل�س اإدارة عمون لال�ستثمارات الدولية املتعددة.

- ع�سو يف جمل�س اأمناء جائزة امللك عبداهلل الثاين للعمل احلر والريادة.

-  ع�سو جمل�س اأمناء جمعية ال�سوؤون الدولية.

- ع�سو جمل�س و رئي�س فخري لعدة �سركات اأخرى.

وقد نال بكالوريو�س تاريخ، عمل يف وزارة   •1972 1949، وتخرج عام  ولد عام  – نائب رئي�س جمل�س الإدارة:  ال�سيد اأمين هزاع بركات املجايل 

اخلارجية، ويف عام 1993 مت تعيينه رئي�سًا للت�سريفات امللكية، ويف عام 1999 نائبًا لرئي�س الوزراء و�سمت اإلية وزارة ال�سباب والريا�سة، ومن ثم �سمت اإلية 

وزارة الإعالم، ويف عام 2002 اأ�سبح ع�سو جمل�س اإدارة البنك التجاري الأردين واأعيد انتخابه عام 2004 لي�سغل من�سب نائب الرئي�س. وهو ع�سو جمل�س 

اإدارة يف كل من:

- �سركة الإمناء العربية للتجارة وال�ستثمارات العاملية.

- ال�سركة الأوىل للتمويل.

- �سركة القد�س لل�سناعات اخلر�سانية.

- ال�سركة الدولية لأعمال خدمة التوا�سل. 

- ال�سركة الأوىل للتاأمني.

، وقد نال عدة    •1938 – الرئي�س التنفيذي / املدير العام: ولد عام  – ع�سو جمل�س اإدارة  "حممد جواد" فوؤاد عبد الهادي حديد  الدكتور 

2003، وقد عمل مدير عام ونائب رئي�س جمل�س  الإدارة / املوؤ�س�سة  �سهادات اأكادميية ومهنية اآخرها زمالة موؤ�س�سة قياديي الأعمال الدولية / نيويورك عام 

العربية امل�سرفية ) الأردن ( من عام 1990 لغاية عام 2000 ومن ثم وزيرًا للتخطيط الأردين لغاية عام 2001 ومن ثم رئي�س هيئة ال�ستثمار / موؤ�س�سة ال�سمان 

الجتماعي لغاية عام 2003 ومن ثم الرئي�س التنفيذي/املدير العام/البنك التجاري الأردين من عام 2004 ولغاية الآن. وهو ع�سو جمل�س اإدارة يف كل من:

- ال�سركة الأوىل للتمويل.

- ال�سركة الأوىل للتاأمني.

- �سركة حديد الأردن.
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ال�سيد مروان �سالح "حممد جمعه" جمعه ) ممثاًل لـ املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي ( – ع�سو جمل�س اإدارة  لغاية 2009/12/21•  وذلك 

تاريخ �سدور الإرادة امللكية ال�سامية بتعينه وزيرًا لالت�سالت وتكنولوجيا املعلومات:ولد عام 1967 وقد نال ماج�ستري يف الإدارة من جامعة نورث كارولينا يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، و�سهادتي بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال والقت�ساد.   له دور فعال ون�سط يف خدمـة قطاع تكنولوجيا املعلومات منذ عام 1990. 

بعد اإنهاء درا�ساته العليا ان�سم اإىل �سركة املجموعة املثالية IDEAL GROUP املوزع املعتمد لأجهزة  COMPAQ و APPLE يف الأردن ثم تدرج ليرتا�س 

من�سب نائب رئي�س املجموعة املثالية. كما �سغل من�سب مدير عام �سركة NETS اأول مزود للريد الإلكرتوين وثاين مزود خلدمات الإنرتنت يف اململكة، بعد 

�ستة �سنوات اندجمت �سركة NETS ومزود اأخر للخدمة – �سركة FIRSTNET- مع �سركة الت�سالت البحرينية التي حتتل موقع الريادة اإقليميًا والتي نتج 

عنها ال�سركة البحرينية الأردنية للتقنية والت�سالت ) بتلكو – الأردن (، وله ع�سويات فيما يلي:

- رئي�س هيئة املديرين جلمعية �سركات تقنية املعلومات يف الأردن "اإنتاج".

- ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية.

- موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار.

ال�سيد اأمين حممود ك�ساب ) ممثاًل لـ املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي ( – ع�سو جمل�س اإدارة: ولد عام 1964•  وقد نال ماج�ستري يف اإدارة 

اأعمال من جامعة نيويورك/ الوليات املتحدة الأمريكية، و�سهادة بكالوريو�س هند�سة كمبيوتر من جامعة لندن/ اململكة املتحدة. عمل عدة منا�سب يف �سالح 

اجلو امللكي يف جمال الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات ومن ثم م�ساعد املدير العام يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / مدير مركز املعلومات. كما 

يرتاأ�س وع�سوًا يف عدة جلان واأق�سام يف املوؤ�س�سة منها:

- رئي�سًا للجان عطاءات يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان/ القوات امل�سلحة.

- رئي�سًا للجان تطوير وحو�سبة عدة م�ساريع كبرية.

- رئي�س جلنة املوارد الب�سرية.

- رئي�س اللجنة التوجيهية العليا لقانون ال�سمان اجلديد.

- اإن�ساء مركز املعلومات والدرا�سات الكتوارية.

- ع�سو اللجنة التوجيهية العليا للخطة الإ�سرتاتيجية.

- تطبيق املعايري املقايي�س العاملية يف جمال حماية املعلومات.

- تطبيق معايري التدقيق العاملية وبالتعاون مع �سركاء عامليني.  

ال�سيد حممد �سميح عبد الرحمن بركات – ع�سو جمل�س اإدارة: ولد عام 1936، وتخرج عام 1956•  وقد نال دبلوم هند�سة كهربائية عام عمل مدير 

عام و�سريك يف �سركة مقاولت كهربائية يف دولة الكويت ملدة )30( عامًا، وقد اأ�س�س اأول م�سنع ملعدات الإنارة الكهربائية يف دول اخلليج، ورئي�س جمل�س 

اإدارة ال�سركة العربية الدولية للتنمية الزراعية منذ عام 1987 لغاية تاريخه، ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الدوائية املتطورة منذ عام 1994 لغاية 

عام 2006. وهو رئي�س هيئة املديرين يف كل من ال�سركات التالية:

-  ال�سركة العربية الدولية للتنمية الزراعية.

 - املجموعة الهند�سية املتطورة.

-  �سركة الكرمل العقارية والتي متتلك فندق توليدو.

-  �سركة الأ�سدقاء للو�ساطة وال�ستثمارات املالية.

- �سركة مزارع الركات احلديثة.

ال�سيد فائق مي�سيل فائق ال�سايغ – ع�سو جمل�س اإدارة: ولد عام 1976، وتخرج عام 1999•  وقد نال بكالوريو�س هند�سة �سناعية وهو مدير دائرة 

دعم القرارات لنظم املعلومات يف جمموعة ال�سايغ ومدير عام �سركة �سايغ اإخوان لل�سناعات الهند�سية وع�سو جمل�س اإدارة يف جمموعة ال�سايغ. 

- ل يوجد له ع�سويات يف ال�سركات الأخرى.
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نبذة تعريفية عن اأع�ساء الإدارة التنفيذية العليا:  5 .

الآن�سة غادة حممد فرحان الفرحان  –  نائب املدير العام: ولدت بتاريخ 1959/11/26، حا�سلة على ماج�ستري اإدارة الأعمال عام 1995 وقد عملت م�ساعد 

2004، ومن ثم نائب املدير العام للبنك التجاري الأردين لغاية  مدير دائرة امل�ساريع يف الوحدة ال�ستثمارية / املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي لغاية عام 

تاريخه، ومتثل البنك يف ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري.

الدكتور حممد �سبحي حممد الأ�سدي – م�ساعد املدير العام العمليات والتكنولوجيا: ولد بتاريخ  1956/8/20 حا�سل على دكتوراة يف نظم املعلومات الإدارية 

عام 2001، عمل كم�ساعد املدير العام / املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية لغاية عام 2001 ومن ثم مدير اإداري ومايل �سلطة منطقة العقبة القت�سادية لغاية عام 2003.

ال�سيد رامي حديد – م�ساعد املدير العام ت�سهيالت ال�سركات: ولد بتاريخ 1969/2/28، حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال واملحا�سبة من الوليات 

 Ernst & له خرة يف جمال تدقيق احل�سابات والعمل امل�سريف. حيث عمل لدى مدققي احل�سابات .)CPA( املتحدة ويحمل �سهادة التاأهيل املحا�سبي الأمريكي

Young / عمان. وعمل يف عدة بنوك منها بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / نيويورك وبنك BNP Paribas  / البحرين يف ت�سهيالت ال�سركات. و�ساهم يف 

تاأ�سي�س فرع جتاري لبنك الإ�سكان / البحرين كما عمل كم�ساعد املدير العام لت�سهيالت ال�سركات لدى بنك املال الأردين.

ال�سيد اأندريه جري�س اأندراو�س الديك – م�ساعد املدير العام للخزينة والعالقات اخلارجية: ولد بتاريخ 1951/4/6، حا�سل على �سهادة املحا�سبة عام 

1976، ثم عمل يف بنك امل�سرق – لبنان  مديرًا للخزينة وال�ستثمار.  

ال�سيد عامر عبد الوهاب العالوي – م�ساعد املدير العام التخطيط والفروع: ولد بتاريخ 1966/5/7،  حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة واملاج�ستري 

يف الأ�سواق العاملية عام 1988، عمل يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل لغاية عام 2003، كما مت تكليفه للعمل كم�سرف تنفيذي على تاأ�سي�س بنك اجلزيرة ال�سوداين 

الأردين / اخلرطوم بالإ�سافة اإىل العمل كاأمني �سر جمل�س بنك اجلزيرة ال�سوداين الأردين. وميثل البنك يف ع�سوية �سركة بيت ال�ستثمار للخدمات املالية.

 زياد اأحمد يو�سف الرفاتي – م�ساعد املدير العام للمالية: ولد بتاريخ 1965/10/29 حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من اجلامعة الأردنية 

عام 1988، ثم �سهادة التاأهيل املحا�سبي الأمريكي )CPA( عام 1998، عمل يف بنك الإمناء ال�سناعي يف دوائر املالية والتدقيق الداخلي منذ عام 1990 حتى تاريخ 

2003 ومن ثم مدير تدقيق يف البنك التجاري الأردين حتى تاريخ 2003/8/26 وميثل البنك يف ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة احتاد امل�ستثمرون العرب للتطوير العقاري 

وي�سغل اأي�سًا من�سب رئي�س جلنة التدقيق يف ال�سركة، وكما ميثل البنك يف ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة الإمناء العربية للتجارة وال�ستثمارات العاملية.

%( فاأكرث:   اأ�سماء كبار مالكي الأ�سهم والتي ت�سكل ملكيتهم ما ن�سبته )5. 6

اإ�سم امل�ساهم
2009    2008

ن�سبة امل�ساهمة يف راأ�س املالر�سيد الأ�سهم اململوكةن�سبة امل�ساهمة يف راأ�س املالر�سيد الأ�سهم اململوكة

23.98%17.523.24923.9816.688.809املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

23.31%17.033.93523.3116.222.796نا�سر حممد نا�سر ال�سالح

14.20%10.520.90014.409.934.019�سركة الأردن الأوىل لال�ستثمار

8.64%6.311.8448.646.011.280اإبراهيم فايق اإبراهيم ال�سايغ

8.64%6.311.8448.646.011.280�سليم فايق اإبراهيم ال�سايغ

8.40%6.173.0418.445.879.087مي�سيل فايق اإبراهيم ال�سايغ

اإن اأ�سعار اإغالق الأوراق املالية امل�سدرة من قبل البنك خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية كانت كما يلي: 7 .

ال�سنة
�سعر الإغالق

فل�س/دينار

20053.580

20062.100

20072.680

20082.270

20091.620
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الو�سع التناف�سي واحل�سة ال�سوقية للبنك: 8 .

ح�ستنا ال�سوقية 2008ح�ستنا ال�سوقية 2009البيــان

2.60%2.03%ودائع العمالء

3.11%2.54%اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

2.56%2.43%حقوق امل�ساهمني

2.13%1.94%اإجمايل املوجودات

% ( فاأكرث من الإيرادات. ل يوجد اعتماد على عمالء رئي�سيني حمليًا وخارجيًا ي�سكلون )10. 9

ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات تتمتع بها �سركة البنك التجاري الأردين اأو اأي من منتجاتها البنكية مبوجب القوانني  10 .

والأنظمة اأو غريها. ول يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�سل عليها البنك.

ل يوجد اأي قرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته  11 .

التناف�سية. 

ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على البنك. 12 .

توزيع املوظفني ح�سب املوؤهل العلمي:  13 .

العـددالعـدد

ن�سبة%جمموعن�سبة%اإناثن�سبة%ذكوراملوؤهل العلمي

20.580020.38دكتوراة

226.47105.55326.15ماج�ستري

20.580020.38دبلوم عايل

17551.159653.327152.11بكالوريو�س

4412.944122.778516.34دبلوم �سنتني

00126.66122.3دبلوم �سنة

205.881810387.3توجيهي ناجح

7522.0531.667815اأقل من توجيهي

340100180100520100املجموع

حر�سنا يف دائرة املوارد الب�سرية على مدار عام 2009  للعمل على  تطبيق �سيا�سة توظيف فعالة ت�سمن انتقاء اأف�سل املوارد الب�سرية لرفدها اإىل طاقم العمل لدينا 

ودجمها مع كوادر البنك  مع الحتفاظ  بالعنا�سر من ذوي اخلرة والكفاءة كما بذلنا يف الوقت ذاته اأق�سى اجلهود يف تدريب اجليل التايل من املوظفني الذين 

�ست�سند اإليهم املهام الإ�سرافية وح�سب خطط الإحالل الوظيفي.

فقد كانت للتدريب تاأثري وا�سح على اأداء موظفينا  حيث مت الرتكيز على  التدريب امليداين ملوظفي الفروع من خالل الرامج املتخ�س�سة والتي عقدت داخليًا وعلى 

يد املدربني املوؤهلني من داخل البنك وخارجه، ونفذت يف مركز التدريب الداخلي التابع للبنك والتي بلغ عددها 51 دورة ا�ستفاد مـنها 495 موظف وموظفة، وكذلك 

امل�ساركة الفعالة بالرامج التدريبية التي نفذها معهد الدرا�سات امل�سرفية والتي بلغ عددها 55 دورة، ومت اأي�سًا م�ساركة 185 من موظفينا يف برامج حملية نفذتها كل 

من الأكادميية العربية للعلوم امل�سرفية واحتاد امل�سارف العربية وغريهم من املراكز املميزة واملراكز املتخ�س�سة بتطوير مهارات موظفي خدمة العمالء. 
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هذا بالإ�سافة اإىل الرامج التدريبية املكثفة يتم اإيفاد عدد من موظفينا  لرامج املاجـ�ستري على نفقة البنك، كما قمنا بتقدمي منحتني لأبناء املوظفني الناجحني 

بالثانوية العامة عن عام 2010/2009 وقمنا بتوزيع  128 طالب وطالبة من خريجي اجلامعات الأردنية على فروعنا لتدريبهم.

ملخ�س عدد الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية والندوات خارج الأردن- للفرتة من 2009/1/1 – 2009/12/31

اإناثذكورعدد امل�ساركنيعدد الدوراتالبيان

55906228معهد الدرا�سات امل�سرفية

51495296199الدورات التدريبية الداخلية ) مركز التدريب (

6018512362معاهد تدريب )دورات، موؤمترات، الندوات( داخل الأردن 

9981الدورات التدريبية خارج الأردن

4660املوؤمترات والندوات خارج الأردن/ الإدارة العليا

179785495290املجموع

ل يوجد اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية ول تدخل �سمن ن�ساط البنك الرئي�سي. 14 .

ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح واخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�سايف حقوق امل�ساهمني لالأعوام 2005 – 2009. 15 )بالدينار(: 

20052006200720082009البيان

07410.682.70012.420.1549.338.2215،560،865ر015ر13�سايف الربح )اخل�سارة(

6.957.5007،305،375-00011.500.000ر500ر7الأرباح املوزعة

56875.508.46881.227.98287.628.19790،976،256ر853ر66�سايف حقوق امل�ساهمني

ــ5.750.0003.162.5003.478.750ــتوزيع اأرباح نقدية                

ــ5%5%10%ــن�سبة التوزيع النقدي

7.500.0005.750.0006.325.0003.478.7507،301،375توزيع اأ�سهم جمانية

10%5%10%10%15%ن�سبة توزيع الأ�سهم املجانية

اإن مقدار املبالغ التي تلقاها املدقق مقابل اأتعاب التدقيق ومقابل اأتعاب خدمات اأخرى �ساملة �سريبة املبيعات ) 87536. 16 ( 

دينار.
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الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة و اأ�سخا�س الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية واأقاربهم ، وال�سركات  17 .

امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم:  

اأ- اأع�ساء جمل�س الإدارة

الإ�سم

عدد الأوراق املالية اململوكةعدد الأوراق املالية

20092008ال�سركات امل�سيطر عليها20092008

مي�سيل فائق اإبراهيم ال�سايغ

رئي�س جمل�س الإدارة
6،173،0415،879،087

Sayegh Bros B V
�سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية

131،496

176،715

125.235

168.300

اأمين هزاع بركات املجايل

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
--ل يوجد �سركات م�سيطر عليها229،439202،288

حديد عبدالهادي  جواد" فوؤاد  "حممد 
ع�سو جمل�س اإدارة

--ل يوجد �سركات م�سيطر عليها32،78331،222

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

 وميثلها مبقعدين:

اأمين حممود ك�ساب

مروان �سالح "حممد جمعة" جمعة

--ل يوجد �سركات م�سيطر عليها17،523،24916،688،809

بركات �سميح" عبدالرحمن   "حممد 
ع�سو جمل�س اإدارة

--ل يوجد �سركات م�سيطر عليها212،034192،500

Sayegh Bros B V
ع�سو جمل�س اإدارة

--ل يوجد �سركات م�سيطر عليها131،496125،235

* جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة يحملون اجلن�سية الأردنية با�ستثناء Sayegh Bros B V  / هولندية اجلن�سية.

ب – الإدارة العليا التنفيذية-

غادة حممد فرحان الفرحان / نائب املدير العام

حممد �سبحي حممد الأ�سدي/ م�ساعد املدير العام العمليات والتكنولوجيا

اأندريه جري�س اأندراو�س الديك/ م�ساعد املدير العام للخزينة والعالقات اخلارجية

زياد اأحمد يو�سف  الرفاتي / م�ساعد املدير العام للمالية

رامي حديد / م�ساعد املدير العام ت�سهيالت ال�سركات

عامر عبدالوهاب العالوي / م�ساعد املدير العام التخطيط والفروع

11.557

10.755

-

1.460

-

-

11.007

10.243

-

1.391

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جـ - الأقارب

نازي توفيق القبطي/ زوجة رئي�س جمل�س الإدارة

�سامر "حممد جواد" فوؤاد حديد

�سهى اأحمد عبداحلميد �سالح / زوجة م�ساعد املدير العام للمالية

الأبناء الق�سر لأع�ساء جمل�س الإدارة و اأ�سخا�س الإدارة العليا

138.801

9.376

1.460

-

132.192

8.930

1.391

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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بلغت الرواتب واملكافاآت واحلوافز املدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك ما جمموعه )1.094.378. 18 ( 

دينار اأردين خالل عام 2009.

اإ�سم الع�سو
 بدل تنقالت اأع�ساء 

جمل�س الإدارة

بدل تنقالت 

اأع�ساء جلان 

املجل�س

مكافاأة اأع�ساء 

جمل�س الإدارة 

ال�سنوية

اأخرى
م�ساريف 

�سفر
املجموع

12.0001.0005.00007.11325.113ال�سيد اأمين املجايل

12.0001.4005.0000018.400ال�سيد حممد �سميح بركات

24.0002.20010.00010.000046.200املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

12.0004005.000021317.613ال�سيد مي�سيل ال�سايغ

12.00005.00001.01418.014ال�سيد جواد حديد

12.00005.0000017.000ال�سيد فائق ال�سايغ

84.0005.00035.00010.0008.340142.340املجموع

املجموعاملكافاآت الرواتب رواتب ومزايا الإدارة التنفيذية العليا

236.150110.000346.150ال�سيد جواد حديد

79.140079.140الآن�سة غادة الفرحان

72.300072.300ال�سيد حممد الأ�سدي

74.325074.325ال�سيد غازي عد�س

17.953017.953ال�سيد رامي جواد حديد

50.700050.700ال�سيد اأندرية الديك

41.700041.700ال�سيد زياد الرفاتي

41.643041.643ال�سيد عامر العالوي

613.911110.000723.911املجموع

املجموعاملبلغ

228.127228.127مكافاأة ال�سيد اأمين املجايل

926.038115.00035.00010.0008.3401.094.378الإجمايل

بلغت قيمة التربعات والإعانات لعام 2009 مبلغ ) 124.241. 19 ( دينار جلهات علمية واجتماعية وتعليمية وثقافية وريا�سية.

ل يوجد عقود وم�ساريع وارتباطات عقدها البنك مع رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء املجل�س. 20 .

يف جمال م�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي فقد مت تقدمي الدعم لبع�س املوؤ�س�سات البيئية، واملوؤ�س�سات  21 .

الجتماعية التي تعمل يف خدمة املجتمع املحلي.

يقر جمل�س اإدارة البنك التجاري الأردين وح�سب علمه واعتقاده بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية  22 .

البنك خالل عام 2010.
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يقر جمل�س اإدارة البنك التجاري الأردين مب�سوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابي فّعال يف البنك. 23 .

ع�سو جمل�س اإدارة / الرئي�س التنفيذي/ املدير العام   ع�سـو جملـ�س نائب رئي�س املجل�س      رئي�س املجل�س   

 مي�سـيل ال�سايـغ      اأميـن املجالـي                            " حممد جواد " حديـد               " حممد �سميح " بركات

                                    ع�سو جمل�س مبقعدين                 ع�سو جمل�س

                                                             Sayegh Bros B V              املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي                           

            ميثلها اأمين ك�ساب  ومروان جمعة                                        ميثلها فائق ال�سايغ

 

. 24 يقر رئي�س جمل�س اإدارة البنك التجاري الأردين ومديره العام ومديره املايل ب�سحة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف 

هذا التقرير. 

رئي�س جمل�س الإدارة                    الرئي�س التنفيذي/ املدير العام                     املــدير املـايل                        

مي�سيل ال�سايغ                                " حممد جواد " حديـد                  زيـاد الرفاتي             

                                                                             





احلاكمية املوؤ�س�سية
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 Overview مقدمة

انطالقًا من حر�س البنك التجاري الأردين على املحافظة على �سالمة 

اأو�ساعه وكذلك احرتامًا ل�سالمة اجلهاز امل�سريف الأردين ككل والذي 

هو اأحد اأع�سائه والتزامًا باملعايري الدولية للممار�سات امل�سرفية ال�سليمة 

يدرك البنك اأن ذلك يقت�سي اللتزام باأف�سل املعايري يف التحكم املوؤ�س�سي 

التي تتطلب اأن تتم اإدارة البنك مبوؤ�س�سية وامتثال للقوانني  والت�سريعات 

والتعليمات  ال�سيا�سات  تطبيق  وكذلك  الرقابية  اجلهات  عن  ال�سادرة 

والإجراءات ال�سادرة عن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

اإن التحكم املوؤ�س�سي اجليد ير�سخ العالقة ما بني امل�ساهمني وجمل�س الإدارة 

املودعني،  )البنوك،  بالبنك  العالقة  ذات  واجلــهــات  التنفيذية  والإدارة 

طائلة  حتت  التنفيذية  الإدارة  من  كل  ي�سع  وكذلك  الرقابية(  ال�سلطات 

امل�ساءلة اأمام جمل�س الإدارة من جهة وجمل�س الإدارة جتاه املالكني واجلهات 

ذات العالقة من جهة اأخرى.

هذا وللتاأكيد على الهوية اخلا�سة بالبنك التجاري الأردين مت و�سع �سيا�سة 

الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ا�ستقاللية  على  توؤكد  املوؤ�س�سي  للتحكم  به  خا�سة 

ومبا  البنك  يف  التنفيذية  الدوائر  كافة  على  لالإ�سراف  الفاعلة  ومقدرتهم 

املوؤ�س�سي  التحكم  والدولية يف  املحلية  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  مع  يتوافق 

وا�ستنادا اإىل:

• التحكم املوؤ�س�سي كتيب اإر�سادات لأع�ساء جمال�س اإدارات البنوك �سادر 
عن البنك املركزي الأردين 2004 

 Bank Directors Handbook of corporate Governance

central Bank of Jordan ( 2004).

• مبادئ التحكم املوؤ�س�سي ال�سادرة عن دول منظمة التعاون القت�سادي 
والتنمية) 2004(.

 The Organization for Economic Co-operation and
 Development (OECD) principles of Corporate Governance

(2004).

التحكم  مبادئ  لتح�سني   )  •2( ــازل  ب جلنة  عن  ال�سادرة  التو�سيات 

املوؤ�س�سي يف البنوك )�سبتمر 1999 وفراير 2006(.

 Enhancing Corporate Governance for Banking
 Organization, Basel Committee on Banking Supervision,
September 1999 and February 2006.

• دليل احلاكمية املوؤ�س�سية للبنوك يف الأردن ال�سادر عن البنك املركزي 
الأردين )2007(.

 Corporate Governance Code for Banks in Jordan –
Central Bank of Jordan (2007).

تعريف التحكم املوؤ�س�سي

التنفيذية  والإدارة  البنك  اإدارة  جمل�س  بــني  مــا  الــعــالقــات  جمموعة  هــو 

وامل�ساهمني واجلهات الأخرى التي لها اهتمام بالبنك، وهي تبني الآلية التي 

تو�سح من خاللها اأهداف املوؤ�س�سة والو�سائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة 

من  لكل  توفر  التي  هي  اجليدة  املوؤ�س�سية  احلاكمية  فاإن  بالتايل  حتقيقها. 

الأهداف  اإىل  للو�سول  املنا�سبة  احلوافز  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س 

التي ت�سب يف  م�سلحة املوؤ�س�سة، وت�سهل اإيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتايل 

ت�ساعد املوؤ�س�سة على ا�ستغالل مواردها بكفاءة.

ارتباطات التحكم املوؤ�س�سي 

عوامل داخلية:

البنك  واإدارة  الإدارة  وجمل�س  امل�ساهمني  بني  التعامل  فاعلية  يف  وتتمثل 

املوؤ�س�سي  التحكم  وجــود  وي�سهل  العالقة  ذات  الأخــرى  واجلهات  التنفيذية 

اجليد يف قدرة  البنك على التعريف باأهدافه والو�سول اإليها من خالل قيام 

على  واملوافقة  بالبنك  اخلا�سة  والغايات  الأهــداف  بتحديد  الإدارة  جمل�س 

ال�سرتاتيجيات املعدة من الإدارة التنفيذية للبنك للو�سول اإىل الأهداف التي 

ي�سعى البنك لتحقيقها.

عوامل خارجية:

وتت�سمن العوامل اخلارجية  ما يلي:

• اللتزام بالقوانني والت�سريعات والتعليمات التي حتمي حقوق امل�ساهمني 
واجلهات الأخرى ذات العالقة كاملودعني والدائنني الآخرين للبنك.

• توافر البيئة الرقابية املنا�سبة التي توؤمنها اجلهات الرقابية.
• توافر البنية التحتية لأ�سواق راأ�س املال والتي تزيد من قدرة امل�ساهمني 

على م�ساءلة اإدارة البنك.

يف  بدقة  املالية  البيانات  بعر�س  املتعلقة  املحا�سبية  باملعايري  • اللتزام 
الوقت املنا�سب واإتباع منهجية الإف�ساح.

املركزي  والبنك  املــايل  كال�سوق  البنك  اأداء  يتابع  ثالث  طرف  • وجــود 
وموؤ�س�سات الت�سنيف الدولية واجلمعيات املهنية والتجارية وغريها.

الأطراف  حقوق  تو�سح  مالئمة  ورقابية  وت�سريعية  قانونية  بيئة  • توافر 
ذات العالقة يف البنك.

اإن التحكم املوؤ�س�سي يتطلب توفري البيئة الداخلية واخلارجية معًا، علمًا 

احلالتني  كلتا  ويف  الأخرى  توافر  بال�سرورة  يعني  ل  احدهما  توافر  باأن 

املوؤ�س�سي  التحكم  لتحقيق  الإر�سادية  املبادئ  التالية حتتل  العنا�سر  فاإن 

اجليد:

احلاكمية املوؤ�س�سية
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العدالة: 1 .

واأخذ  بعدالة  العالقة  ذات  واجلهات  امل�ساهمني  �سغار  معاملة  يتم  بحيث 

م�ساحلهم بعني العتبار.

ال�سفافية: 2 .

يقوم البنك  بالإف�ساح للجهات ذات العالقة عن املعلومات املالية والتنظيمية 

ومكافاآت الإدارة التنفيذية ب�سكل ميكن امل�ساهمني واملودعني من تقييم اأداء 

وال�سادرة مبقت�سى  الأردين  املركزي  البنك  تعليمات  يتوافق مع  البنك ومبا 

قانون البنوك كما اإن البنك على دراية بالتغريات التي تطراأ على املمار�سات 

كما  املالية،  املوؤ�س�سات  من  املطلوبة  ال�سفافية  ونطاق  املايل  لالإبالغ  الدولية 

ويلتزم البنك بتوفري معلومات ذات نوعية جيدة حول كافة ن�ساطاته للجهات 

الرقابية وامل�ساهمني واملودعني والبنوك الأخرى وعامة النا�س ب�سكل عام من 

خالل خمتلف اأنواع التقارير والتوا�سل.

امل�ساءلة: 3 .

للم�ساءلة  تعر�سها  عند  ا�ستف�سار  اأي  على  بالإجابة  التنفيذية  الإدارة  تلتزم 

من قبل جمل�س الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ اخلطط وتطبيق ال�سيا�سات املقررة 

منه بهدف �سمان احلفاظ على موجودات البنك وعلى �سالمة و�سعه املايل، 

للم�ساءلة من قبل  التعر�س  باأن يبدي اجلاهزية عند  الإدارة  ويلتزم جمل�س 

امل�ساهمني واجلهات الأخرى املخّولة بذلك.

امل�سوؤولية: 4 .

 يحّدد الهيكل التنظيمي للبنك واملوافق عليه من قبل جمل�س الإدارة خطوط 

من  عليها  املوافق  ال�سالحيات  جداول  اإن  كما  امل�سوؤوليات  وحدود  الت�سال 

جمل�س الإدارة اأي�سًا تبني وتو�سح حدود امل�سوؤولية.

الإدارة  اأن  حني  يف  التنفيذية  الإدارة  على  بالرقابة  الإدارة  جمل�س  يقوم 

التنفيذية م�سئولة عن الأعمال اليومية للبنك. 

اأهمية التحكم املوؤ�س�سي للبنك

من  الأردين  التجاري  البنك  �سمنه  ومن  الأردين  امل�سريف  القطاع  اإن  1 .

للرقابة  عامليًا  القطاع  هذا  ويخ�سع  الأردين  القت�ساد  مكونات  اأهــم 

واملراجعة كما اأنه ي�ستخدم �سبكات الأمان املايل للحكومة وبالتايل فاإنه 

من ال�سروري اأن يتوفر لدينا يف البنك نظام حتكم موؤ�س�سي قوي.

الآخرين  اأمــوال  من  تاأتي  قد  البنك  اإىل  الداخلة  الأمــوال  م�سادر  اإن  2 .

فاإن  الأردين  املال  �سوق  املناف�سة يف  �سدة  ويف ظل  املودعني  وبالأخ�س 

وجود حتكم موؤ�س�سي �سليم لدينا �سيعظم ح�سة البنك يف ال�سوق.

من اأجل املحافظة على �سالمة ومتانة الو�سع املايل للبنك فاإن اأع�ساء  3 .

جمل�س الإدارة �سيلعبون دورا فعاًل ومهمًا يف التحكم املوؤ�س�سي للبنك من 

خالل دورهم الرقابي.

واملخاطر  العوائد  بني  باملوائمة  ي�سمح  اإدارة خماطر جيد  نظام  توفري  4 .

خالل  ومن  واإ�سرتاتيجيته  البنك  و�سع  بها  ي�سمح  التي  احلدود  �سمن 

هذا  ويف  الإداريــة  امل�ستويات  كافة  على  والتعليمات  للقوانني  المتثال 

الإطار مت تاأ�سي�س دائرة اإدارة املخاطر لتعزيز التحكم املوؤ�س�سي.

بني  للربط  اآلية  توفري  خالل  من  البنك  اأداء  يعزز  املوؤ�س�سي  التحكم  5 .

م�سالح امل�ساهمني واجلهات الأخرى ذات العالقة وبني البنك.

معايري جمل�س الإدارة

م�سوؤوليات جمل�س الإدارة 1 .

فاإن  العالقة  ذات  والت�سريعات  والقوانني  للبنك  الأ�سا�سي  النظام  مبوجب 

جمل�س الإدارة يقوم مبمار�سة م�سوؤولياته والتي  تت�سمن ما يلي كما ن�س عليها 

قانون ال�سركات )املواد 152- 154(:

اأ0 حتديد الأهداف واملوافقة على اخلطط الإ�سرتاتيجية التي تلتزم الإدارة 

التنفيذية بالبنك  العمل مبقت�ساها.

بكفاءة  البنك  �ــســوؤون  اإدارة  على  الــقــادرة  التنفيذية  الإدارة  اختيار  ب- 

وفعالية.

ت- اعتماد ال�سيا�سة الئتمانية و�سيا�سة ال�ستثمار يف البنك مع حتديد اأ�س�س 

كافة  على  املجل�س  يوافق  كما  ال�ستثمار  واأ�س�س  الئتمان  منح  و�سروط 

ال�سيا�سات الأخرى الالزمة لتنفيذ اأعمال البنك.

املتبعة  الإجـــراءات  �سحة  من  والتاأكد  البنك  �سيا�سات  تنفيذ  مراقبة  ث- 

لتحقيق ذلك.

ج- يقوم بالتاأكد من عدم حتقيق اأي ع�سو من جمل�س الإدارة اأو يف الإدارة 

التنفيذية اأو موظفي البنك لأي منفعة ذاتية على ح�ساب م�سلحة البنك.

دقة  من  الإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  التدقيق  جلنة  خــالل  من  التاأكد  ح- 

املعلومات التي يتم تزويد ال�سلطات الرقابية بها.

والرقابية  احلكومية  ال�سلطات  عن  ال�سادرة  الت�سريعية  للقوانني  المتثال  خ- 

والتاأكد من قيام جميع موظفي البنك على كافة امل�ستويات الإدارية بالمتثال 

لها.

د- اعتماد التعليمات والأنظمة الداخلية للبنك وحتديد ال�سالحيات واملهام 

وو�سائل الت�سال بني كافة امل�ستويات الإدارية والتي تكفل حتقيق الرقابة 

الإدارية واملالية على اأعمال البنك.
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موظفي  كافة  على  وتعميمها  الأخــالق  وميثاق  �سيا�سات  توفر  من  التاأكد  ذ- 

البنك.

ومدير  املــايل  املدير  مثل  التنفيذيني  املــدراء  بع�س  تعيني  على  املوافقة  ر- 

التدقيق الداخلي والتاأكد من توفر اخلرات واملهارات املطلوبة لديهم.

يف  التنفيذيني  للمدراء   Succession plans اإحــالل  خطط  اأقـــرار  ز- 

البنك وبحيث تت�سمن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�ساغلي هذه 

الوظائف.

املوؤهالت الواجب توفرها يف اأع�ساء جمل�س الإدارة 2 .

ي�سغل  فيمن  توفرها  الواجب  ال�سروط  على  املادة )22(  البنوك  قانون  ن�س 

رئا�سة اأو ع�سوية جمل�س اإدارة البنك من حيث العمل وال�سخ�سية ومتطلبات 

املالءة املالية مع �سرورة توافر اخلرات واملوؤهالت واملوا�سفات التالية لدى 

اأع�ساء جمل�س الإدارة يف البنك:

اأ- اخلربات واملوؤهالت:

اتخاذ  يف  وامل�ساركة  الأمــور  على  احلكم  يف  ال�ستقاللية  على  • القدرة  
القرارات ال�سليمة.

• املعرفة بالبيانات املالية وفهم معقول للن�سب املالية امل�ستخدمة لقيا�س 
الأداء.

• خرات اأو مهارات معقولة يف جمالت املحا�سبة اأو التمويل اأو البنوك اأو 
اأي خرات م�سرفية اأخرى.

تكري�س  مع  امل�ساهمة  �سروط  وا�ستيفاء  البنك  اأعمال  بتعلم  • اللتزام 
الوقت واجلهد الكافيني للبنك.

• ال�ستعداد لال�ستقالة من ع�سوية جمل�س الإدارة يف حال وجود اأي تغيري 
يف امل�سوؤوليات املهنية.

• الفهم والدراية لأف�سل املمار�سات الدولية يف جمال الإدارة وتطبيقها يف 
بيئات الأعمال �سريعة التطور.

• القدرة على التعامل مع الأزمات واإدارتها على املدى الق�سري والطويل.
• اخلرة يف جمال الأ�سواق العاملية.

• ال�سخ�سية القيادية القادرة على منح ال�سالحيات وحتفيز املوظفني.
• القدرة على التوجيه ال�سرتاتيجي والروؤية امل�ستقبلية الوا�سحة.

ب- الهتمام والولء

يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة يف البنك بامل�سوؤوليات والهتمام والولء التالية:

1. ال�سدق:

عالقة الع�سو بالبنك عالقة �سادقة ويقوم كاأي موظف اآخر بالت�سريح عن اأي 

معلومات ذات اأهمية قبل اإجراء اأي �سفقة اأو تعامل جتاري مع البنك.

2. الولء:

يف حال ت�سارب امل�سالح بني الع�سو والبنك يتم اإعطاء ع�سو املجل�س الذي 

له عالقة  لو مل يكن  له  التي كانت �ستعطى  ال�سروط  نف�س  البنك  يتعامل مع 

فاإن  لذلك  وحتقيقًا  للبنك.  بالن�سبة  عادلة  العملية  تكون  اأن  مبعنى  بالبنك 

ع�سو املجل�س يقوم مبمار�سة  دوره باأمانة وي�سع م�سلحة البنك ن�سب عينيه/ 

يتجنب ت�سارب امل�سالح اأو ا�ستغالل من�سبه اأو معلومات البنك لتحقيق ماآرب 

�سخ�سية/ اإطالع جمل�س الإدارة على اأي ت�سارب حمتمل يف امل�سالح وعدم 

الت�سويت على اأي قرارات تتعلق بهذا املو�سوع.

3. الهتمام:

الواجبات املن�سو�س عليها  القيام بجميع  الإدارة على  يحر�س ع�سو جمل�س 

املعلومات  كافة  على  للح�سول  وي�سعى  املرعية  والأنظمة  القوانني  مبوجب 

ال�سرورية للتاأكد من اأن جميع القرارات املتخذة هي يف �سالح البنك.

ولتحقيق الهتمام املن�سود فاإن ع�سو جمل�س الإدارة على اإطالع وفهم لأعمال 

اجتماعات  بح�سور  يقوم  حيث  يخدمها/  التي  والقطاعات  والأ�سواق  البنك 

يتعلق  فيما  وخا�سة  جيد  ب�سكل  لها  امل�سبق  والتح�سري  الإدارة  جمل�س 

باأمانة  اإليه  املوكلة  بواجباته  القيام  اتخاذها/كذلك  �سيتم  التي  بالقرارات 

والبحث عن وجود موؤ�سرات حتذيرية ومتابعة كافة الق�سايا  ذات الأهمية مع 

اإدارة البنك/واحل�سول على امل�سورة املو�سوعية اإذا اقت�ست احلاجة/والتقيد 

باأحكام القوانني املختلفة املتعلقة مبجل�س الإدارة.

ج. ال�ستقاللية:

ميار�س جمل�س الإدارة قيادة فعالة م�ستقلة عن اإدارة البنك من خالل  1 .

اأقل عدد ممكن  اإىل  املجل�س  التنفيذيني داخل  الأع�ساء  تخفي�س عدد 

)ل يزيد عن ع�سوين( كما اأن جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة 

ل ت�سم اأي اأع�ساء تنفيذيني.

اإن  اأهم العالقات التي قد توؤثر على ا�ستقاللية الع�سو يف البنك)وجود تعار�س 

بني ع�سويات جمال�س الإدارة/وجــود عالقة ا�ست�سارية مع جهات لها عالقة 

بالبنك/وجود عالقة جتارية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بني الع�سو والبنك/اأي 

عالقة جديدة مع البنك ن�ساأت وتطورت نتيجة لع�سويته يف جمل�س الإدارة.

البنك عن ثالثة  الإدارة يف  امل�ستقلني يف جمل�س  الأع�ساء  يقل عدد  ل  2 .

اأع�ساء من الأع�ساء غري التنفيذيني.
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خطيًا  بالإف�ساح  يقوم  فاإنه  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ا�ستقاللية  ل�سمان  3 .

وب�سكل منتظم عن اأي م�سلحة �سخ�سية يف اأي تعامل اأو تعاقد مع البنك 

له اأو لزوجه اأو قريب له حتى الدرجة الثالثة اإذا كان لأي منهم م�سلحة 

موؤثرة يف �سركة يتعلق بها ذلك التعامل اأو التعاقد. هذا ول ي�سارك الع�سو 

اأو التعاقد/ويتم تقييم درجة  اأي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل  يف 

تاأثري اأن�سطة الع�سو الأخرى على ا�ستقالليته كع�سو جمل�س اإدارة بنك.

هذا ويعرف البنك الع�سو امل�ستقل على اأنه الع�سو )�سواًء ب�سفته 

ال�سخ�سية اأو ممثاًل ل�سخ�س اإعتباري( الذي ل يربطه بالبنك اأي 

عالقة اأخرى غري ع�سويته يف جمل�س الإدارة الأمر الذي يجعل 

حكمه على الأمور ل يتاأثر باأي اعتبارات اأو اأمور خارجية( 

ويت�سمن احلد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها يف الع�سو امل�ستقل ما يلي:

اأن ل يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة  1 .

لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�س.

اأن ل تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية. 2 .

يتقا�ساه  با�ستثناء ما  اأو مبلغ مايل  اأي راتب  البنك  يتقا�سى من  اأن ل  3 .

لقاء ع�سويته يف املجل�س.

البنك  معها  يتعامل  ل�سركة  مالكًا  اأو  اإدارة  جمل�س  ع�سو  يكون  ل  اأن  4 .

با�ستثناء التعامالت  التي تن�ساأ ب�سبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة 

التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى اأن حتكمها ذات ال�سروط التي تخ�سع 

لها التعامالت املماثلة مع اأي طر ف اآخر ودون اأي �سروط تف�سيلية.

ال�سنوات  خالل  لديه  موظفًا  اأو  اخلارجي  للمدقق  �سريكًا  يكون  ل  اأن  5 .

الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�س.

اأن ل ت�سكل م�ساهمته م�سلحة موؤثرة يف راأ�سمال البنك اأو يكون حليفًا  6 .

مل�ساهم اآخر.

د. الطالع واملعرفة:

يتوفر يف ع�سو جمل�س الإدارة يف البنك الطالع واملعرفة من حيث فهم معقول 

ودراية للعمليات امل�سرفية واملخاطر التي تواجه البنك اإ�سافة اإىل البيانات 

املالية التي تعك�س و�سع البنك املايل/ ودراية بالقوانني والت�سريعات والتعليمات 

يف  امل�ستجدة  للموا�سيع  ومتابعة  البنك/والطالع  فيها  يتقيد  اأن  يجب  التي 

املنبثقة  واللجان  الإدارة   جمل�س  اجتماعات  املالية/ح�سور  اخلدمات  قطاع 

للبنك  التنفيذية  الإدارة  من  املقدمة  والتو�سيات  التقارير  ومراجعة  عنه 

واملدقق الداخلي واملدقق اخلارجي وال�سلطات الرقابية.

هـ. ميثاق �سلوكيات العمل:

البنك  يف  العمل  �سلوكيات  ميثاق  الإدارة  جمل�س  وا�سدر  اعتمد  لقد 

وتقوم الإدارة التنفيذية للبنك بالتاأكد من تعميمه على كافة امل�ستويات 

احلريف  بالتطبيق  والتزامهم  لهم  املوظفني  وفهم  للبنك  ـــة  الإداري

ملحتوياته.

دور رئي�س املجل�س )الرئي�س(

وبني  للبنك  التنفيذية  والإدارة  املجل�س  بناءة بني كل من  اإقامة عالقة  1 .

الأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء غري التنفيذيني.

خالل اجتماعات املجل�س- ت�سجع على النقد البناء حول  خلق ثقافة – . 2

الأع�ساء، كما  النظر بني  تباين يف وجهات  التي يوجد حولها  الق�سايا 

ت�سجع على النقا�سات والت�سويت على تلك الق�سايا.

الوقت  ويف  املجل�س  اأع�ساء  اإىل  الكافية  املعلومات  و�سول  من  التاأكد  3 .

املنا�سب.

التاأكد من و�سول املعلومات الكافية اإىل امل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب. 4 .

التاأكد من توفر معايري عالية من احلاكمية املوؤ�س�سية لدى البنك. 5 .

الإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سبي  بني  ما  بالف�سل  البنك  ويقوم  هذا 

واملدير العام.

توليفة جمل�س الإدارة

يبلغ عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة يف البنك )7•  اأع�ساء( يتمتعون باخلرة 

العملية واملهنية واملهارات املتخ�س�سة وي�سم املجل�س اأع�ساء تنفيذيني 

واآخرين غري تنفيذيني.

• يتم الف�سل بني رئا�سة املجل�س ووظيفة املدير العام.
• ل يقل عدد الأع�ساء امل�ستقلني عن ثالث اأع�ساء على الأقل.

العمل يف  اللجان ملتابعة ومراقبة  العديد من  الإدارة  • ينبثق عن جمل�س 
البنك ورفع التقارير ب�ساأنها اإىل جمل�س الإدارة ويقوم املجل�س بتحديد 

م�سوؤوليات ومهام و�سالحيات لهذه اللجان عند ت�سكيلها.

امل�ساهمني ودورهم يف احلكم املوؤ�س�سي

اإن ال�سيادة القانونية وال�سلطة العليا هي للم�ساهمني الذين يجتمعون من 

خالل اجلمعية العامة للنظر واملداولة يف �سوؤون البنك. اإن اهتمام امل�ساهمني 

اإىل  ذلك  يتعدى  بل  الأربــاح  وقب�س  الأ�سهم  اأ�سعار  متابعة  يتوقف عند  ل 

متابعة اأداء البنك من خالل البيانات املالية والت�سال امل�ستمر مع اإدارة 

العمومية  اجلمعيات  وكذلك ح�سور  امل�ستجدات  اآخر  على  للوقوف  البنك 

وال�سرتاك بالت�سويت يف اتخاذ القرارات ومناق�سة اأع�ساء جمل�س الإدارة 

يلعبون  امل�ساهمني  اأن  ونتائجه.  البنك  باأعمال  املتعلقة  عن كافة اجلوانب 

دورا رقابيا مهما يف متابعة اأداء اأع�ساء جمل�س الإدارة ويف احل�سول على 

اأية معلومات متكنهم من ممار�سة حقهم على اأكمل وجه.
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اجتماعات جمل�س الإدارة

بتخ�سي�س وقت كاف لال�سطالع مب�سوؤولياتهم مبا يف ذلك  الأع�ساء  يقوم 

التح�سري امل�سبق لجتماعات جمل�س الإدارة بحيث ل تقل عن )6( اجتماعات 

رئي�س  ويقوم  ح�سورها  على  واحلر�س  واملوؤقتة  الدائمة  واللجان  ال�سنة  يف 

جم�س الإدارة بالت�ساور مع الأع�ساء الآخرين والرئي�س التنفيذي عند اإعداد 

وير�سل  الإدارة  جمل�س  على  عر�سها  �سيتم  التي  باملو�سوعات  حمدد  جدول 

كايف،  بوقت  الجتماع  قبل  لالأع�ساء  بامل�ستندات  م�سحوبا  الأعمال  جدول 

حما�سر  يف  عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  تدوين  ويتم 

ر�سمية تت�سمن الأعمال التي قام بها املجل�س والقرارات املتخذة من قبله 

القانوين  الإثبات  تعتر  املحا�سر  وهذه  عنه  املنبثقة  اللجان  قبل  ومن 

لالإجراءات التي قام بها املجل�س اأو جلانه وتدوين لالأحداث التي جرت 

خالل الجتماعات منعا حلدوث اأي التبا�س ويحر�س البنك على مراعاة 

الدقة عند كتابة هذه املحا�سر مع ت�سجيل دقيق لأية عمليات ت�سويت 

متت خالل الجتماعات واإرفاق اأي م�ستندات اأو الإ�سارة اإىل اأي وثائق 

مت الرجوع اإليها خالل الجتماعات.

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وتعوي�ساتهم

هذه  وتــكــون  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاآت  طريقة  البنك  نظام  يحدد 

التعوي�سات واملكافاآت على �سكل بدل ح�سور اأو بدل تنقالت عن اجلل�سات اأو 

مزايا عينية اأو ن�سبة معينة من الأرباح.

تعار�س امل�سالح يف جمل�س الإدارة

م�سلحة  اأي  الإدارة  جمل�س  لع�سو  يكون  ل  اأن  على  البنك  يحر�س 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب البنك 

واإذا ادعت ال�سرورة لذلك يكون الأمر مرهونًا برتخي�س من اجلمعية 

بطريق  تتم  التي  الأعمال  ذلك  من  وت�ستثنى  �سنة  كل  يجدد  العامة 

العر�س  �ساحب  الإدارة  جمل�س  ع�سو  كــان  اإذا  العامة  املناق�سات 

الأف�سل. كما يحر�س ع�سو جمل�س الإدارة على تبليغ املجل�س مبا له من 

م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب البنك ويثبت 

هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع،على اأن ل يقوم الع�سو ذي امل�سلحة 

ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن. ويبلغ 

الأعمال  عن  انعقادها  عند  العامة  اجلمعية  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

�سخ�سية  م�سلحة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  لأحد  يكون  التي  والعقود 

كما  القانوين،  املحا�سب  من  خا�س  تقرير  التبليغ  بهذا  ويرفق  فيها، 

�سانه  من  عمل  اأي  يف  ي�سرتك  ل  اأن  الإدارة  جمل�س  ع�سو   ويحر�س 

مناف�سة البنك.

اختيار الإدارات ودورها الرقابي

1. اختيار الإدارة:

يوافق  من   اأن  )25(على  املادة  البنوك  قانون  اإىل  وا�ستنادًا  البنك  يحر�س 

العليا  التنفيذية  الإدارة  اأو يف  للبنك  الإدارة على تعيينه مديرًا عامًا  جمل�س 

على اأن تتحقق فيه ال�سروط التالية )علمًا باأنه يحق للبنك املركزي العرتا�س 

على التعيني(:

• اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
• اأن ل يكون ع�سوًا يف جمل�س اإدارة بنك اآخر اإل اإذا كان البنك بنكًا تابعًا 

للبنك املعني فيه.

• اأن يكون متفرغًا لإدارة اأعمال البنك.
• اأن يتمتع بالكفاءة واخلرة امل�سرفية التي تتطلبها اأعمال البنك.

2. دور الإدارة الرقابي:

تقوم الإدارة التنفيذية للبنك ومن خالل دوائر واإدارات البنك املختلفة تزويد 

احلاجة  وعند  دوريــًا  التالية  واملعلومات  والبيانات  بالتقارير  الإدارة  جمل�س 

اإليها ل�سمان قيام جمل�س الإدارة بدوره الرقابي على عمليات البنك وتقييم 

بكفاءة  املخاطر  هذه  اإدارة  على  العمل  اأجل  من  واملتوقعة  احلالية  املخاطر 

وفاعلية:

اأ- البيانات املالية وقوائم التدفقات النقدية مقارنة بالأعوام ال�سابقة.

الفر�سيات  فيها  مبا  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  واجتــاه  مب�ستوى  تقرير  ب- 

الرئي�سية لهذه املخاطر وحجمها باملقارنة مع احلدود املقررة ون�سبة كفاية 

راأ�س املال.

ت- توزيعات حمفظة الئتمان من حيث:

• احلجم وتكوين املحفظة.
• الرتكزات الئتمانية.

• الديون املتعرثة وامل�ستحقة واملخ�س�سات املحجوزة مقابلها.
• مدى كفاية املخ�س�سات املقتطعة مقابل املحفظة الئتمانية.

• نتائج الأداء املتعلقة بالأهداف احلالية واملتوقعة.
باحلدود  التقيد  ومدى  ال�سوق(  املال،  راأ�س  )ال�سيولة،  • تقارير خماطر 

املقررة لهذه املخاطر.

• تقرير  بالنك�سافات وراأ�س املال القت�سادي املحت�سب لكل منها.
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املقارنات  مع  التقديرية  باملوازنات  اللتزام  مدى  عن  الإدارة  • تقارير 
بالنتائج الفعلية واأ�سباب النحرافات.

اأداء البنك  • تقارير باملعلومات عن ال�سوق واملناف�سني مع تقرير مقارنة 
باأداء البنوك امل�سابهة.

• حما�سر اجتماعات جلنة الإدارة.
• اأهم املقالت املن�سورة حول البنك والبيئة املناف�سة بالإ�سافة اإىل تقارير 

املحللني املاليني اإن وجدت.

• تقارير م�سح اآراء العمالء واملوظفني.

3. الت�سالت اخلارجية:

بالبنك  العالقة  ذات  الأطــــراف  بتزويد  البنك  يف  الإدارة  جمل�س  يــقــوم 

الإدارة  جمل�س  مراقبة  من  ليتمكنوا  املنا�سب  الوقت  يف  الدقيقة  باملعلومات 

والإدارة التنفيذية وم�سائلتهم حول اأ�سلوب اإدارة موجودات البنك، ويتم ذلك 

من خالل التقارير املطلوبة من قبل البنك املركزي الأردين والتقارير املالية 

الدورية للم�ساهمني ومن خالل الإف�ساح  عما يلي وح�سب �سيا�سة الإف�ساح 

ال�سارية املفعول:

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية. 1 .

. 2 الهيكل التنظيمي الأ�سا�سي )خط �سري العمل + الهيكل القانوين(.

احلوافز واملكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. 3 .

طبيعة العمليات وحجمها مع ال�سركات احلليفة واجلهات ذات العالقة  4 .

بالبنك.

تعريف املخاطر الرئي�سية يف البنك و�سيا�سة اإدارة املخاطر. 5 .

التخطيط ور�سم ال�سيا�سات

1. التخطيط:

العامة  ال�سرتاتيجيات  ر�سم  الإدارة  جمل�س  اإىل  املوكلة  املهام  اأهم  من  اإن 

اخلطط  على  واملوافقة  امل�ساركة  خالل  من  العمل  �سيا�سات  واعتماد  للبنك 

ال�سرتاتيجية طويلة الأمد وخطة العمل ال�سنوية واملوازنات التقديرية وعليه 

فاإن جمل�س الإدارة ومن خالل عنا�سر التخطيط يقوم مبا يلي:

• توفري اآلية للتخطيط وخطط عمل منا�سبة والتاأكد من تنفيذها ومراقبة 
نتائجها.

• قيا�س مدى حتقيق البنك لأهدافه وغاياته من خالل تطوير اأنظمة البنك.
• حتديد نقاط القوة وال�سعف والفر�س املتاحة والتحديات التي تواجه البنك.

• التاأكد من وجود فريق عمل اإداري منا�سب.
• التحقق من التزام الإدارة بن�سب كفاية راأ�س املال ون�سب ال�سيولة وتوفر 
م�سادر اأموال متاحة مبا فيها راأ�س املال ب�سكل ي�سمن حتقيق اأهداف 

وغايات البنك املر�سومة.

2. ال�سيا�سات:

ملا كان جمل�س الإدارة امل�سئول الأول عن اإدارة خماطر البنك فاإنه  يتوفر لدى 

التالية والتي تغطي كافة الأن�سطة امل�سرفية للبنك وتقوم  البنك ال�سيا�سات 

مراجعتها  على  والعمل  ال�سيا�سات  هذه  وجود  من  بالتاأكد  التنفيذية  الإدارة 

دوريا مع العمل على اإ�سدار ال�سيا�سات غري املتوفرة:

اأ-�سيا�سة الئتمان.

ب- ال�سيا�سة ال�ستثمارية.

ج- �سيا�سة اإدارة م�سادر الأموال/ واإدارة املوجودات واملطلوبات.

هـ - ميثاق �سلوكيات العمل لدى البنك التجاري الأردين.

و- �سيا�سات اأخرى:

• �سيا�سة المتثال.
• �سيا�سة اإدارة املخاطر.

• �سيا�سة مكافحة غ�سيل الأموال.
• �سيا�سة اإعرف عميلك.

التدقيق وال�سبط الداخلي:

1- اأنظمة ال�سبط الداخلي:

ملا كان جمل�س الإدارة من مهامه املراقبة على اأعمال الإدارة التنفيذية العليا 

بهدف التحقق من فعالية وكفاءة العمليات وم�سداقية التقارير املالية ومدى 

المتثال للقوانني والت�سريعات والتعليمات النافذة تلتزم الإدارة العليا بتطبيق 

املبادئ الأ�سا�سية التالية لأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية التي �سدرت عن 

البنك املركزي الأردين حتت رقم )6066/10( بتاريخ 2007/6/10:

• توفري بيئة رقابية يعك�سها وجود هيكل تنظيمي يو�سح خطوط الت�سال 
وامل�سوؤوليات.

• العمل على اإن�ساء اإدارة م�ستقلة للمخاطر معززة بوجود �سيا�سة املخاطر 
من اجل حتديد املخاطر التي تواجه البنك وتقييمها وحتديد راأ�س املال 

القت�سادي الالزم ملواجهتها.

بني  الف�سل  فيها  مبا  امل�سوؤوليات  بني  والف�سل  رقابية  �سوابط  • توفري 
م�سوؤوليات "متخذي املخاطر"  و "مراقبي املخاطر".
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  •Four eyes( عيون  الأربــع  و�سيا�سة  الثنائية  الرقابة  مببداأ  اللتزام 

policy( عند و�سع ال�سوابط الرقابية.

• توفري اإجراءات عمل ت�سمن و�سول املعلومات ملتخذي القرار يف الوقت 
املنا�سب ومبا ي�سمن �سرعة تفعيل خطة الطوارئ اإذا لزم الأمر.

• اإعادة مراجعة نظام ال�سبط والرقابة الداخلي املوافق عليه من جمل�س 
الإدارة ب�سكل دوري من قبل كل من املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي 

والأنظمة  القوانني  مــع  ان�سجامه  مــن  والــتــاأكــد  كفايته  مــدى  لتقييم 

والتعليمات النافذة.

• اللتزام با�ستقاللية دوائر واإدارات املخاطر والتدقيق الداخلي.
الو�سع  اإظهار  على  القادرة  واملحا�سبية  املالية  النظم  بتوفري  • اللتزام 
القرارات  لتخاذ  ال�سرورية  املعلومات  وتوفر  للبنك  احلقيقي  املــايل 

ومبا ميكن من اإعداد البيانات املالية الدورية وال�سنوية ومبا ين�سجم مع 

.)IFRS( املعايري الدولية للتقارير املالية

من  والتكنولوجيا  املعلومات  لإدارة  وال�سالمة  الفاعلية  بتوفري  • اللتزام 
خالل اإيجاد اأنظمة �سبط ورقابة داخلية فاعلة.

• اللتزام بتوفري متطلبات الأمن وال�سالم واحلماية الالزمة للبنك.

2- التدقيق الداخلي:

على  البنك  اإدارة  وي�ساعد  للمعلومات  هامًا  الداخلي م�سدرًا  التدقيق  يعتر 

حتديد املخاطر واإدارتها بكفاءة من اأجل ذلك يلتزم البنك مبا يلي:

• يتم رفع تقارير املدقق الداخلي مبا�سرة اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن 
جمل�س الإدارة والتي تكون م�سئولة عن تقييم اأدائه.

• يقوم املدقق الداخلي وجلنة التدقيق مبراجعة تقارير املدقق اخلارجي 
وتقارير البنك املركزي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ساأنها.

• التعاون والت�ساور ما بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي بهدف رفع 
كفاءة اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.

• ل يقوم البنك بتكليف موظفي التدقيق الداخلي باأية مهام اأو م�سوؤوليات 
تنفيذية.

التدقيق. اإن مهام التدقيق الداخلي تقوم على اأ�سا�س مبداأ املخاطر – • 

اأن  من  البنك)التاأكد  املايل يف  الإبالغ  • امل�سوؤولية عن مراجعة عمليات 
تتوفر  والعمليات  والإداريــة  املالية  بالأمور  املتعلقة  الرئي�سية  املعلومات 

فيها الدقة والعتمادية والتوقيت املنا�سب(.

والإجراءات  والتعليمات  ال�سيا�سات  كافة  بتطبيق  اللتزام  من  • التاأكد 
الداخلية للبنك وال�سادرة عن اجلهات الرقابية واملعايري والإجراءات 

والقوانني الدولية ذات العالقة.   

3- جلنة التدقيق:

مبوجب قانون البنوك املادة )33، 32( فقد انبثق عن جمل�س الإدارة " جلنة 

التدقيق " ومت اإ�سدار قرار ت�سكيلها وحتديد مهامها، وحتدد اأف�سل املمار�سات 

الدولية املوا�سفات التالية يف اأع�سائها:

الأع�ساء  غري  من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  اأع�ساء   )  •3( من  تتكون 

التنفيذيني.

• تتوفر يف اأع�سائها املعرفة والفهم الكافيني للمعايري واملبادئ املحا�سبية 
الدولية.

• تتوفر لدى الأع�ساء خرة م�سرفية عامة.
• املعرفة التامة بتعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية.

4- التدقيق اخلارجي:

• تنتخب الهيئة العامة مدقق احل�سابات اخلارجي املرخ�س للقيام مبهام 
املعتمدة  الدولية  التدقيق  ملعايري  وفقًا  البنك  على  اخلارجي  التدقيق 

ومتطلبات واأ�سول املهنة والت�سريعات النافذة.

قابلة  واحــدة  �سنة  ملــدة  واجباته  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  • ميار�س 
تدقيق  مكتب  يف  امل�سوؤول  ال�سريك  دوران  تطبيق  مراعاة  مع  للتجديد 

احل�سابات كل )7( �سنوات ومبا يتفق مع )املعايري الدولية(.

بن�سخة من تقريره  الداخلي  التدقيق  بتزويد جلنة  • يقوم املدقق اخلارجي 
ويجتمع معها مرة واحدة على الأقل �سنويا ودون ح�سور الإدارة التنفيذية.

• يقوم املدقق اخلارجي بح�سور اجتماع الهيئة العامة للبنك.
الدولية  للمعايري  وفقًا  البنك  ح�سابات  بتدقيق  اخلارجي  املدقق  • يقوم 
واملالية  الداريـــة  النظمة  وفح�س  عليها  املتعارف  املهنية  والقواعد 

من  والتاكد  فعاليتها  من  للتاكد  الداخلية  والرقابة  ال�سبط  وانظمة 

م�سداقية وعدالة البيانات املالية ال�سادرة عن انظمة البنك املحا�سبية 

واملعلوماتية بال�سافة اإىل التبليغ عن اأية خمالفة للقانون اأو اأي اأمور مالية 

اأو اإدارية ذات اأثر �سلبي على اأو�ساع البنك اإىل اجلهات املخت�سة.

5- اإدارة املخاطر

التنفيذي/   الرئي�س  اإىل  تقاريرها  البنك  يف  املخاطر  اإدارة  دائــرة  ترفع  اأ- 

فيكون  اليومية  للعمليات  بالن�سبة  اأما  املخاطر،  اإدارة  وجلنة  العام  املدير 

ارتباطها مع الرئي�س التنفيذي/ املدير العام.

ب- تت�سمن م�سوؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:

ال�سوق،  خماطر  الئــتــمــان،  خماطر  فيها  مبــا  املخاطر  جميع  • حتليل 
خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.
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• تطوير منهجيات القيا�س وال�سبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.
حالت  وت�سجيل  التقارير،  ورفع  واملوافقات،  للمخاطر،  ال�سقوف  • و�سع 

ال�ستثناءات عن �سيا�سة اإدارة املخاطر.

• تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة 
املخاطر )Risk Profile ( يف البنك. 

• توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ل�ستخدامها لأغرا�س الإف�ساح 
والن�سر للجمهور.

)هذا وتقوم بع�س اللجان مثل جلان الئتمان، واإدارة املوجودات واملطلوبات / 

اخلزينة، جلان ال�ستثمار مب�ساعدة دائرة اإدارة املخاطر يف القيام مبهامها 

وفق ال�سالحيات املحددة لهذه اللجان(.

املخاطر  اإدارة  دائــرة  عن  معلومات  للبنك  ال�سنوي  التقرير  ويت�سمن  هذا 

بخ�سو�س هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي تطراأ عليها.

Compliance 6- المتثال

مت اإن�ساء وحدة المتثال يف البنك وهي وحدة م�ستقلة كما مت رفدها بكوادر 

مدربة هذا وتقوم وحدة المتثال باإعداد منهجية فعالة ل�سمان امتثال البنك 

بجميع القوانني والت�سريعات النافذة واأي اإر�سادات واأدلة ذات عالقة. ويقوم 

وتعميمها  ويكون  المتثال  اإدارة  وم�سوؤوليات  بتوثيق مهام، �سالحيات  البنك 

داخل البنك وعلى كافة العاملني، كما ويعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة المتثال 

ويكون اإعدادها وتطويرها والتاأكد من تطبيقها يف البنك من �سالحيات اإدارة 

المتثال بالإ�سافة اإىل قيام وحدة المتثال برفع تقاريرها حول نتائج اأعمالها 

الإدارة  اإىل  منها  ون�سخة  البنك  يف  الإدارة  جمل�س  اإىل  لالمتثال  ومراقبتها 

التنفيذية.

جلان جمل�س الإدارة

جلنة التدقيق

اأ- مت ت�سكيل جلنة التدقيق بقرار من جمل�س اإدارة البنك  وتتكون من رئي�س 

بهم  املنوط  غري  الأع�ساء  بني  من  البنك  اإدارة  جمل�س  ينتخبهم  وع�سوين 

واملوؤهالت  واملهنية  العملية  باخلرة  ويتمتعون  البنك  داخل  تنفيذية  اأعمال 

الالزمة ومن بني الأع�ساء هناك )3( اأع�ساء م�ستقلني، وت�ستمر اللجنة يف 

البنك  اللجنة يف  وتتوىل  الإدارة،  ا�ستمرار ع�سوية جمل�س  مدة  عملها طيلة 

ممار�سة املهام وال�سالحيات التالية:

خدماتهم  اإنهاء  اأو  للتعيني  احل�سابات  مدققي  ال�سادة  برت�سيح  التو�سية  1 .

والتاأكد من ا�ستيفائهم لل�سروط املطلوبة يف تعليمات هيئة الأوراق املالية.

مراجعة اأتعاب مدققي احل�سابات والتو�سية بتحديد قيمتها العادلة يف  2 .

�سوء نطاق التدقيق املطلوب منهم.

الداخلي  التدقيق  اإدارة  اإنهاء خدمات كبار موظفي  اأو  بتعيني  التو�سية  3 .

�سبل تطويره، مع  والنظر يف  الداخلي  التدقيق  تقييم عمل  العموم  ويف 

لتكري�س  الرئي�سية  الداخلي  التدقيق  لعنا�سر  الــالزم  الدعم  اإظهار 

ا�ستقالليتهم والعناية باأو�ساعهم الوظيفية.

مدققي  مع  الت�ساور  بعد  للبنك  ال�سنوية  الداخلي  التدقيق  خطة  اإقرار  4 .

التن�سيق  ي�سمن  مبا  املطلوب  التدقيق  ونطاق  طبيعة  على  احل�سابات 

من  اخلارجي  املدقق  ومراجعات  الداخلي  التدقيق  ن�ساط  بني  الــالزم 

اجل تغطية وا�سعة لتدقيق اأن�سطة البنك ودوائره وفروعه باأقل اإزدواجية 

ممكنة.

املوافقة على اأي خروج عن خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية اأو اأي تعديل  5 .

اأو تاأجيل فيها.

فح�س ومتابعة تقارير اإدارة التدقيق الداخلي ومدققي ح�سابات البنك  6 .

التي  الأخــرى  التدقيق  تقارير  من  خالفه  اأو  املركزي  البنك  ومفت�سي 

ومالحظاتها  نتائجها  على  والوقوف  لآخر  وقت  من  البنك  لها  يخ�سع 

وتو�سياتها مع النظر يف ردود الإدارة على كل منها واتخاذ الإجراءات 

املنا�سبة ب�سان كل ذلك.

م�سدرها(  كان  ــًا  )اأي للتدقيق  هامة  مالحظات  اأيــة  تنفيذ  متابعة  7 .

املنا�سبة  الت�سويبية  الإجــراءات  من  والتاأكد  و�سريعة  فعالة  ب�سورة 

دون تاأخري.

باأنظمة  املتعلقة  احل�سابات  مدققي  ال�سادة  مالحظات  كتب  درا�سة  8 .

وي�سمل ذلك  عليها  البنك  اأجوبة  ومراجعة  �سواها  اأو  الداخلية  الرقابة 

فيها  يرد  ما  لتقييم  احل�سابات  مدققي  مع  البنك  مرا�سالت  مراجعة 

واإبداء املالحظات والتو�سيات ب�ساأنها.

على  عر�سها  قبل  للبنك  وال�سنوية  املرحلية  املالية  البيانات  مراجعة  9 .

باأية خالفات قد تن�ساأ بني الإدارة  جمل�س الإدارة مع العناية بالأخ�س 

ومدققي احل�سابات عند عملية اإعداد البيانات املالية اأو نتائجها وكذلك 

املخ�س�سات  كفاية  ب�ساأن  املركزي  البنك  تعليمات  تنفيذ  من  التحقق 

حمافظ  وخم�س�سات  حت�سيلها  يف  امل�سكوك  الديون  ملقابلة  املاأخوذة 

املقرتح  اأو  العاملة  غري  البنك  ديون  يف  الــراأي  واإبــداء  املالية،  الأوراق 

اعتبارها ديونًا هالكة.

بعملية  تتعلق  هامة  اأخــرى  م�سائل  اأو  جوهرية  تعديالت  اأية  يف  النظر  10 .

التدقيق اأو املبادئ  املحا�سبية املعمول بها يف البنك عند اإعداد البيانات 

البنك  بتعليمات  البيانات  هذه  التزام  اإىل  والطمئنان  ال�سنوية  املالية 

الأخرى  القانونية  واملتطلبات  املالية  الأوراق  وهيئة  الأردين  املركزي 

واملعايري املحا�سبية املعمول بها.

النظر بالت�ساور مع ال�سادة مدققي احل�سابات )اإن لزم الأمر( يف مدى  11 .

ومدى  ومالئمتها  ودقتها  البنك  يف  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  مالئمة 
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املالية  البيانات  الإف�ساح عن  كفايتها يف  وبالأخ�س مدى  بها  اللتزام 

ال�سنوية للبنك ب�سورة �سحيحة و�سادقة ومتفقة مع القواعد املحا�سبية 

املعمول بها.

رقابة مدى �سمولية التدقيق اخلارجي لأعمال البنك. 12 .

الجتماع الدوري مع املدقق الداخلي واخلارجي وم�سوؤويل المتثال مرة  13 .

واحدة على الأقل �سنويا واإذا ما تطلب الأمر ذلك.

لها  تخ�سع  التي  والأوامــر  والأنظمة  بالقوانني  التام  التقيد  من  التاأكد  14 .

اأعمال البنك.

اإبداء الراأي يف غري ذلك من امل�سائل التي يعر�سها املجل�س على اللجنة  15 .

من وقت لأخر.

مبختلف  املتعرثة  بالديون  �سنوية  ربع  تف�سيلية  بيانات  اللجنة  ترفع  16 .

ت�سنيفاتها املعتمدة يف لئحة الت�سهيالت الئتمانية ويتوجب اأن ت�سمل 

هذه البيانات الديون التي يتم جدولتها اأو اإجراء ت�سويات ب�ساأنها.

ترفع للجنة بيانات ربع �سنوية بالتح�سيالت العينية والنقدية للقرو�س  17 .

املتعرثة وتاأثريها على ح�ساب الأرباح واخل�سائر.

تعمل اللجنة حتت اإ�سراف جمل�س الإدارة وترفع اإليه تقاريرها وحما�سر  18 .

اجتماعاتها وتو�سياتها بنتائج ممار�ستها ملهامها.

يقوم رئي�س اللجنة بح�سور الجتماع ال�سنوي للهيئة العامة للبنك. 19 .

ب- تعمل اللجنة حتت اإ�سراف جمل�س الإدارة وترفع اإليه تقاريرها وتو�سياتها 

بنتائج ممار�ستها ملهامها.

• جتتمع جلنة التدقيق بدعوة من رئي�سها وبحيث ل يقل عدد اجتماعاتها عن 
)4( مرات �سنويًا اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك اأو بناًء على قرار جمل�س 

اجتماعها  ويكون  الآخرين،  بناًء على طلب من ع�سويها  اأو  البنك  اإدارة 

قانونيا بح�سور ع�سوين على الأقل، وتتخذ تو�سياتها بالأغلبية.

• مدير اإدارة التدقيق مقررًا للجنة.
• يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�سور اجتماعات اللجنة 

ولها اأن تدعو اأي �سخ�س لال�ستئنا�س براأيه بخ�سو�س م�سالة معينة.

جلنة املخاطر

اأ- مت ت�سكيل جلنة املخاطر بقرار من جمل�س اإدارة البنك وتتكون من رئي�س 

وع�سوين ينتخبهم جمل�س اإدارة البنك من بني الأع�ساء – م�ستقلني- غري 

املنوط بهم اأعمال تنفيذية داخل البنك ويكون نائب  رئي�س جمل�س 

اإدارة البنك هو رئي�س اللجنة، وت�ستمر اللجنة يف عملها طيلة مدة ا�ستمرار 

وال�سالحيات  املــهــام  ممار�سة  اللجنة  وتــتــوىل  الإدارة،  جمل�س  ع�سوية 

التالية:

املدقق  وتقارير  املركزي  البنك  تقارير  الواردة يف  املالحظات  مراجعة  1 .

املتخذة  الإجــراءات  ومتابعة  البنك  يف  املخاطر  اإدارة  ب�سان  اخلارجي 

ب�ساأنها.

درا�سة خطة اإدارة املخاطر ال�سنوية. 2 .

املوافقة على الهيكل التنظيمي لدائرة اإدارة املخاطر. 3 .

ونظام  املخاطر  اإدارة  واإجـــراءات  وتعليمات  �سيا�سات  على  املوافقة  4 .

التقارير اخلا�س بها ومراجعتها ب�سكل دوري وحتديد مدى كفاءتها.

املوافقة والإ�سراف على م�ستويات املخاطر املقبولة يف البنك ومراجعتها  5 .

ب�سكل دوري.

التعرف والوقوف على املخاطر التي يتعر�س لها البنك وحتديد ومتابعة  6 .

املخاطر  هذه  وقيا�س  تقييم  وطــرق  عليها  الرقابة  اأدوات  كفاءة  مدى 

واحلد منها والعمل على تطوير هذه الأدوات.

تقييم مدى كفاءة اأنظمة الرقابة يف البنك للتاأكد من قيام جميع دوائر  7 .

البنك بتطبيقها ب�سكل تام.

واتخاذ  املخاطر  اإدارة  دائــرة  عن  ال�سادرة  التقارير  كافة  مراجعة  8 .

الإجراءات الالزمة للحد من املخاطر التي ميكن اأن يتعر�س لها البنك 

ورفع التو�سيات ب�ساأنها اإىل جمل�س اإدارة البنك.

عن  املنبثقة  املخاطر  اإدارة  جلنة  عن  ال�سادرة  التقارير  على  الطالع  9 .

الإدارة التنفيذية.

الوقوف على مدى رفع درجة وعي املوظفني بكافة اأنواع املخاطر وخا�سة  10 .

فيما يتعلق بقرارات جلنة بازل )2(.

اأية مهام اأخرى تتعلق باإدارة املخاطر يف البنك. 11 .

ب- تعمل اللجنة حتت اإ�سراف جمل�س الإدارة وترفع اإليه تقاريرها وتو�سياتها 

بنتائج ممار�ستها ملهامها.

جتتمع جلنة املخاطر بدعوة من رئي�سها مرتني على الأقل اأو كلما دعت  1 .

احلاجة اإىل ذلك اأو بناء على قرار جمل�س اإدارة البنك اأو بناء على طلب 

قانونيًا بح�سور ع�سوين على  ويكون اجتماعها  الآخرين،  من ع�سويها 

الأقل، وتتخذ تو�سياتها بالأغلبية.

مدير اإدارة  املخاطر مقررًا للجنة. 2 .

يدعى مدير اإدارة املخاطر يف البنك حل�سور اجتماعات اللجنة ولها اأن  3 .

تدعو اأي �سخ�س لال�ستئنا�س براأيه بخ�سو�س م�ساألة معينة.
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جلنة التخطيط ال�سرتاتيجي وال�ستثمار:

من  اأع�ساء  اأربعة  من  وتتكون  الإدارة،  جمل�س  من  بقرار  اللجنة  ت�سكيل  مت 

جمل�س الإدارة يكون احدهم رئي�سا لها بقرار من جمل�س الإدارة، كما يكون 

وكلما  دورية  ب�سفة  اللجنة  الإدارة. وجتتمع  تعييه من جمل�س  يتم  لها مقرر 

دعت احلاجة لذلك، وتتخذ قراراتها / تو�سياتها باأكرثية اثنني من الأع�ساء 

اأول  وتو�سياتها  تقاريرها  وتقدم  اللجنة  رئي�س  بينهما  يكون  اأن  الأقل  وعلى 

باأول ملجل�س الإدارة، ول يجوز اأن تقل اجتماعاتها عن اجتماعني �سنويًا. هذا 

وتتلخ�س مهام اللجنة فيما يلي:

الإ�سرتاتيجية  التوجهات  ب�سان  مبقرتحاتها  الإدارة  ملجل�س  التو�سية  1 .

ال�ستثمار  ومناخ  القت�سادية  الظروف  �سوء  يف  البنك  يف  املنا�سبة 

وظروف التناف�س امل�سريف والعوامل املحيطة بتطوراته.

حتديد مواطن ال�سعف والقوة يف البنك مع مقارنة موؤ�سرات ذلك مع  2 .

اإزالــة مواطن  ب�سان  يلزم  ما  وعمل  الأردن  العاملة يف  الأخــرى  البنوك 

ال�سعف وتعزيز مواطن القوة.

اإبالغ املدير العام بالتوجهات واخلطط والقرارات الإ�سرتاتيجية ملجل�س  3 .

العمل  ملراكز  التنفيذية  والإجــــراءات  اخلطط  بو�سع  ليقوم  الإدارة 

املختلفة يف البنك وتعتمد تلك التوجهات الإ�سرتاتيجية يف اإعداد خطط 

العمل ال�سنوية وامليزانيات.

مراجعة اقرتاحات املدير العام بخ�سو�س ا�سرتاتيجيات العمل ملناق�ستها  4 .

وتهيئة التو�سيات الالزمة ب�ساأنها ملجل�س الإدارة.

مراجعة امليزانيات التقديرية ال�سنوية للبنك والبت فيها متهيدًا لعر�سها  5 .

على جمل�س الإدارة.

/افتتاح/  باإغالق  تتعلق  التي  والتو�سيات  والتقارير  الدرا�سات  مراجعة  6 .

تو�سعة/ تقلي�س فروع و�سوًل اإىل التو�سيات الالزمة منها ملجل�س الإدارة.

اأهداف  لتحقيق  الالزمني  امل�ست�سارين  بتعيني  الإدارة  ملجل�س  التو�سية  7 .

العمل �سواء كان ذلك على اأ�سا�س تعيني موؤقت اأم دائم ح�سب احتياجات 

البنك.

واأدواته  ال�ستثمار  و�سيا�سات  باإ�سرتاتيجية  الإدارة  ملجل�س  التن�سيب  8 .

ل�سقوف  العليا  واحلــدود  للتحويل  القابلة  الأجنبية  والعمالت  بالدينار 

ال�ستثمار املختلفة.

املوافقة على اتفاقيات التعامل و�سقوفه مع البنوك املرا�سلة. 9 .

ا�ستثمارية  اأدوات  اأي  اإدخــال  على  باملوافقة  الإدارة  ملجل�س  التن�سيب  10 .

جديدة يود البنك التعامل بها.

ال�ستثمار  بخ�سو�س  التنفيذية  الإدارة  من  اقرتاحات  اأيــة  يف  النظر  11 .

واأدواته.

املوافقة على الفجوة ال�ستثمارية بني اآجال ا�ستحقاق املوجودات واآجال  12 .

الفجوة  لتلك  بها  امل�سموح  العليا  احلدود  وحتديد  املطلوبات  ا�ستحقاق 

مبوجب تن�سيبات من الإدارة التنفيذية.

املوافقات املطلوبة ل�سراء اأية اأ�سهم يف ال�سوق املالية. 13 .

املوافقة على �سراء اأي �سهم يف ال�سوق الثانوية مبا يزيد عن مائة األف  14 .

دينار اأردين يف تاريخ ال�سراء.

�سقوف  �سمن  البنكية  التجمعات  قرو�س  يف  امل�ساركة  على  املوافقة  15 .

يحددها جمل�س الإدارة.

امل�ساركة يف اإقرار ال�سيا�سة الئتمانية للبنك واأية تعديالت عليها. 16 .

ال�سيولة  كفاية  ومراقبة  واملطلوبات  املــوجــودات  اإدارة  �سيا�سة  اإقــرار  17 .

وكفاية راأ�س املال.

التاأكد من مراعاة البنك لتعليمات البنك املركزي وقانون البنوك فيما  18 .

يتعلق بال�ستثمارات امل�سموح بها حل�ساب البنك اأو حل�ساب الغري.

رفع التقارير ملجل�س الإدارة مرة كل ربع �سنة اأو كلما لزم الأمر بخ�سو�س  19 .

الأو�ساع ال�ستثمارية يف البنك بالتن�سيق مع جلنة التدقيق التابعة ملجل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية.

والتي من  العام  املدير  املوظفني من خالل  اقرتاحات من  اأية  مراجعة  20 .

موؤ�سر  الإيراد وحت�سني  زيادة  اأو  التكلفة  تخفي�س  على  تعمل  اأن  �سانها 

اأ�سحاب  اأ�سماء  اإىل  ي�سري  اأن  العام  املدير  على  ويتوجب  الكفاءة. 

اللجنة  وتقوم  للجنة  القرتاحات  هذه  مبثل  التو�سية  عند  القرتاحات 

بدرا�سة القرتاحات متهيدا لتقدميها ملجل�س الإدارة اإذا مت قبولها.

مراجعة اأية اقرتاحات من الإدارة التنفيذية ومن اأي موظف ب�سان تقدمي  21 .

عامة مبا  ب�سورة  العمل  اأداء  اأو حت�سني يف  منتجات م�سرفية جديدة 

ينعك�س ايجابيًا على اإيرادات البنك وخدماته جلمهور املتعاملني معه.

مبقارنة  التقديرية  وامليزانيات  ال�سنوية  العمل  خطط  اأداء  مراجعة  22 .

الجنازات الفعلية بالأهداف التقديرية وتقييم اأ�سباب النحراف  عن 

الأهداف املر�سومة.

عدم  اللجنة  راأت  اإذا  اإل  اللجنة  اجتماعات  حل�سور  العام  املدير  يدعى  23 .

املنا�سب  ومن  للبحث.  املعرو�سة  املو�سوعات  �سوء  يف  لذلك  ال�سرورة 

حتديد مواعيد اجتماعات اللجنة بالتن�سيق مع رئي�سها اأو حني يطلب ذلك 

على اأن يتم اإخطار املدير العام بتلك املواعيد من خالل مقرر اللجنة.

وجداول  لجتماعها  الدعوات  اإعــداد  عن  م�سئول  اللجنة  مقرر  يكون  24 .

ح�سب  تو�سياتها  تنفيذ  ومتابعة  الجتماعات  حما�سر  واإعداد  اأعمالها 

موافقات جمل�س الإدارة عليها.

اأية مهام اأخرى يوكلها لها جمل�س الإدارة. 25 .
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جلنة بيع العقارات:

مت ت�سكيل جلنة العقارات بقرار من جمل�س الإدارة وتتكون من اأربعة اأع�ساء 

من جمل�س الإدارة ويعني املجل�س رئي�سها من بني الأع�ساء الأربعة، وجتتمع 

اللجنة ب�سورة دورية على اأن ل يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعني �سنويا، 

وتتخذ قراراتها / تو�سياتها باأغلبية ع�سوين على الأقل على اأن يكون رئي�س 

اللجنة بينهما. وتقدم اللجنة تقاريرها / تو�سياتها ملجل�س الإدارة اأول باأول 

وحني احلاجة. هذا وتتلخ�س مهام اللجنة فيما يلي:

العقارات  من  بالتخل�س  املتعلقة  التنفيذية  واخلطط  ال�سيا�سة  و�سع  1 .

حد  اأدنى  اإىل  العقارية  املحفظة  تخفي�س  بهدف  البنك  من  امل�ستملكة 

راأ�س  الراأ�سمالية، من جهة ولرفع معدل كفاية  ممكن حتقيقا لالأرباح 

املال وعدم جتميد �سيولة البنك، من جهة اأخرى.

البنك  دخــول  عند  للبنك  املرهونة  للعقارات  املــزادات  �سقوف  حتديد  2 .

يف هذه املزادات بالتن�سيق مع دائرة الت�سهيالت  لتقدير اأية حمددات 

تفر�سها اعتبارات حجم القر�س املتعلق بالرهن وخم�س�ساته وفوائده 

املعلقة.

من  والتاأكد  البنك  من  اململوكة  العقارات  جميع  قيم  تقديرات  متابعة  3 .

املركزي  البنك  متطلبات  مراعاة  مع  الأقــل  على  �سنتني  كل  حتديثها 

ومدققي احل�سابات بهذا ال�ساأن.

العقارات  بيع  بخ�سو�س  الفرعية  العقارية  اللجنة  تو�سيات  درا�سة  4 .

واتخاذ القرار املنا�سب حول عرو�س ال�سراء لأي من هذه العقارات مع 

مراعاة تقديرات ال�سوق واعتبارات البنك.

جتاربها  خــالل  من  العقارية  الــدائــرة  من  املقدمة  التو�سيات  درا�سة  5 .

العملية واتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها وتعميمها على خمتلف الدوائر 

ل �سيما دائرة الت�سهيالت.

والذي  الت�سهيالت  دائــرة  عن  ال�سادر  ال�سهري  الك�سف  على  الطــالع  6 .

وقيمتها  البنك  ل�سالح  املرهونة  اجلديدة  العقارات  رهونات  يت�سمن 

التقديرية وك�سف الدخول باملزادات.

اأية مهام اأخرى ي�سندها اإليها جمل�س الإدارة وتتعلق باخت�سا�سها. 7 .

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

مت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من بني اأع�ساء املجل�س وتتكون من )3( 

اأع�ساء غري تنفيذيني وم�ستقلني وتتوىل اللجنة ممار�سة املهام وال�سالحيات 

التالية:

عدم  مراعاة  مع  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  والرت�سيح  بت�سمية  التو�سية  1 .

تر�سيح اأي �سخ�س �سبقت اإدانته باأي جرمية خملة بال�سرف والأمانة.

لع�سوية  املنا�سبة  املهارات  املطلوبة من  ال�سنوية لالحتياجات  املراجعة  2 .

جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة، 

مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�سي�سه من الع�سو لأعمال جمل�س 

الإدارة.

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي  3 .

اإدارة يف �سركة  الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س  اإذا كان  تعار�س م�سالح 

اأخرى.

التاأكد من وجود �سيا�سات وا�سحة ملكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار  4 .

التنفيذيني، وال�ستعانة مبعايري ترتبط بالأداء يف حتديد تلك املكافاآت 

املوؤهلني  الأ�سخا�س  ل�ستقطاب  كافية  الرواتب  تكون  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

للعمل يف البنك والحتفاظ بهم.

املوافقة على نظام املكافاآت وحتديد مكافاآت الإدارة التنفيذية مبا فيها  5 .

راتب املدير العام واملزايا الأخرى.

الرئي�س  تن�سيب  على  بــنــاًء  املوظفني  مكافاآت  جـــداول  على  املوافقة  6 .

التنفيذي /املدير العام.

اإقرار �سيا�سة الزيادات ال�سنوية للموظفني بناًء على تن�سيب من الرئي�س  7 .

التنفيذي/املدير العام.

جلنة التحكم املوؤ�س�سي

رئي�س  ويراأ�سها  املجل�س  اأع�ساء  بني  من  املوؤ�س�سي  التحكم  جلنة  ت�سكيل  مت 

جمل�س الإدارة وتتكون بالإ�سافة اإىل ذلك من اثنني من اأع�ساء املجل�س غري 

التنفيذيني وجتتمع اللجنة ب�سورة دورية على اأن ل يقل عدد اجتماعاتها عن 

اجتماع واحد �سنويًا. وتتلخ�س مهام اللجنة فيما يلي:

التاأكد من اللتزام بتطبيق ما ورد يف دليل احلاكمية املوؤ�س�سية. 1 .

مراجعة وحتديث دليل احلاكمية املوؤ�س�سية كلما تطلب الأمر ذلك. 2 .

للجنة اأن تقوم بدعوة اأي �سخ�س يف البنك وعلى كافة امل�ستويات الدارية  3 .

لال�ستئنا�س براأيه اأو م�ساءلته عن اأي اأمر من المور.

ترفع اللجنة تقرير ملجل�س اإدارة البنك مرة كل عام على الأقل يت�سمن  4 .

رايها مبدى التقيد ببنود دليل احلاكمية الوؤ�س�سية.

* يلتزم البنك بتطبيق بنود هذا الدليل
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الهيكل التنظيمي
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فروع البنك

الإدارة العامة وفروع البنك  - الأردن

تلفونالفرع

5203000 -06الإدارة العامة

5203141-06املركز الرئي�سي

5683716 -06املجمع التجاري

5203194 -06جبـل عمـــان

5203192 -06جبل احل�سيـن

5665327 -06العبدلـــــي

5817792 -06�سارع مكــــة

5856893 -06بيادر وادي ال�سيـر

5203190 -06ال�سويفيــــة

5203196 -06عمـــــــان

4743601 -06الوحــــدات

5203079 -06القوي�سمـــــة

5203041 -06ماركـــــــا

3611689-05مكتب حطيـــن

5353818 -06�سويلــــح

4720969 -06الفحيـــ�س

5533049 -06�سارع و�سفي التـل

5233378 -06اأبو ن�سيــر

3550307-05ال�سلــــــط

3571760-05معــــدي

3986522 -05الزرقــــــاء

3244235-05مـــاأدبا

2019567-03العقبــــة

2019568-03 مفو�سية املنطقة الإقت�سادية

2386963-03 الكـــرك

7240401 -02اإربـــــد

7380504-02الرمثـــــــا

7251781-02�سارع اأيدون / اإربــد

الإدارة الإقليمية وفروع البنك  - فل�سطني

تلفون الفرع

97022989231+الإدارة الإقليمية

97022987680+رام اهلل

97092382191+نابل�س

97092676583+طولكرم






