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ر�سالة البنك
ر�ؤيتنا امل�ستقبلية :
نتطلع � إىل تطوير البنك التجاري الأ ردين ليكون بنك ًا مميزا يف خدماته مبا يجعله من �أبرز البنوك يف تلبية حاجات العمالء من املنتجات
واخلدمات امل�صرفية املتطورة ح�سب �أحدث و�أف�ضل و�أ�سلم املعايري املتعارف عليها دوليا.

مهمتنــــــــــــا:
توفري اخلدمات امل�صرفية ال�شاملة واملتكاملة يف قطاعات ال�شركات والتجزئة وامل�ستثمرين بجودة عالية و�أ�سعار مناف�سة ومبا يلبي احتياجات
العمالء املالية املختلفة مع تدعيم هذه اخلدمات بحلول م�صرفية منا�سبة وتقنيات متطورة و�شبكات توزيع فعالة ملتزمني بتحقيق العوائد ل�شركائنا
من املتعاملني مع البنك وكذلك امل�ساهمني والعاملني فيه.

قيمنــــــــــــــا:
• موظفونا هم �أف�ضل مواردنا.
• �أولويتنا الق�صوى � إر�ضاء املتعاملني معنا وتو�سيع قاعدتهم.
• ال�شفافية الق�صوى �أ�سا�س م�صداقيتنا.
• �أخالقيات التعامل و�صدقيتنا هي نهجنا.
• نلتزم بالتطور امل�ستمر.
• خدمة املجتمع هي واجب كبري لدينا.
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كلمــة رئيـ�س جملـ�س الإ دارة
ال�سادة م�ساهمي البنك الكرام
ي�سعدين ،نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي
للبنك التجاري الأ ردين وبياناته املالية لل�سنة املالية املنتهية يف
.2007/12/31
لقد حقق البنك خالل �سنة  2007ا�ستمرار ًا يف النمو والنجاح
الذي حتقق يف ال�سنوات الأ ربع ال�سابقة .فقد ارتفعت �أرباح البنك
ال�صافية بعد ال�ضريبة لل�سنة الرابعة على التوايل لت�صل � إىل
( )12.4مليون دينار بزيادة مقدارها ( )1.7مليون دينار عما مت
حتقيقه يف نهاية  2006مما �أدى � إىل رفع معدل العائد على متو�سط
ر�أ�س املال لي�صبح ( )% 20.4مقارنة مع ( )% 19.2يف نهاية 2006
بالرغم من زيادة حقوق امللكية بن�سبة  %10يف تلك ال�سنة عن طريق
توزيع �أ�سهم جمانية للم�ساهمني حيث لو مت عدم �أخذ هذه الزيادة
املجانية باالعتبار لبلغت ن�سبة العائد  .%21.6وبلغ معدل العائد على
متو�سط املوجودات ما ن�سبته ( )% 2.34وهي �أعلى ن�سبة يف القطاع
امل�صريف الأ ردين ح�سب تقرير م�ؤ�س�سة كابيتال انتلجن�س الدولية
لتقييم املراكز املالية للم�صارف .ويعك�س هذا النجاح املتوا�صل
خالل ال�سنوات الأ ربع املا�ضية نتائج االهتمام الذي نوليه لعمالئنا،
واحلر�ص الدائم على تقدمي خدمات م�صرفية متنوعة ومتميزة
ومتكاملة مع تطوير م�ستمر يف التكنولوجيا لتواكب احدث التطورات
امل�صرفية.
من الطبيعي �أن ي�ستفيد البنك� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن امل�صارف
العاملة يف اململكة ،من التح�سّ ن يف النمو االقت�صادي املتوا�صل يف
ال�سنوات الأ خرية والذي ت�شري تقديراته الأ ولية ل�سنة  � 2007إىل انه
�سيرتاوح بني ( %5.8و  .)%6وعلى الرغم من �أن هذا النمو الزال
يحقق م�ستويات مرتفعة ن�سبياً � ،إال انه ي�ؤكد يف ذات الوقت على �أن
االقت�صاد الأ ردين ي�سري باجتاه تباط�ؤي لل�سنة الثالثة على التوايل.
وبالت�أكيد فان ارتفاع �أ�سعار النفط � إىل م�ستويات غري م�سبوقة قد اثر
ت�أثري ًا �سالب ًا على �أداء االقت�صاد الوطني وعلى تفاقم عجز املوازنة
وارتفاع مع ّدالت الت�ضخم و� إ�ضعاف القدرات ال�شرائية ل�شريحة
وا�سعة من املواطنني .و�ضمن هذا املناخ االقت�صادي �سعى البنك
لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة دون تو�سع غري حم�سوب يف �أن�شطته ،ال
�سيما االئتمانية منها  ،وبحيث يتم تقدير م�ستويات املخاطر وتنويع
الأ عمال مع الرتكيز على التمويالت ق�صرية الأ جل وتعزيز مكانة
البنك يف ال�سوق امل�صرفية الأ ردنية.
ويف جانب القطاع النقدي واملايل نالحظ الأ ثر الفعّال مل�ساهمة
�سيا�سات البنك املركزي احل�صيفة يف ا�ستمرار تعزيز اال�ستقرار
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النقدي يف اململكة على الرغم من االنخفا�ض احلاد الذي واجهه الدوالر
الأ مريكي الذي يرتبط به الدينار الأ ردين مبعادلة ثابتة مما زاد من
�أعباء الت�ضخم امل�ستورد .وي�ؤكد مكانة وثبات الدينار الأ ردين االرتفاع
امل�ستمر يف احتياطات البنك املركزي من العمالت الأ جنبية حيث
منت هذه االحتياطيات مبقدار ( )862.3مليون دوالر � ،أو ما ن�سبته
( )%14.1عن م�ستواها يف نهاية عام  2006لت�صل � إىل ( )6964مليون
دوالر يف نهاية  ،2007وي�سمح هذا امل�ستوى من االحتياطيات لتغطية
م�ستوردات اململكة ملدة (� )5أ�شهر مما يعترب م�ؤ�شر ًا �صحي ًا يف �أداء
ال�سيا�سة النقدية.
وفيما يتعلق ب�أداء بور�صة عمان فقد �شهد حت�سن ًا يف الرقم القيا�سي
لأ �سعار الأ �سهم والقيمة ال�سوقية لها ،حيث بلغ ذلك الرقم بالقيمة
ال�سوقية ( )7519نقطة مقارنة مع ( )5518نقطة بنهاية �سنة 2006
�أي بارتفاع ن�سبته � ،%36أما القيمة ال�سوقية للأ �سهم املدرجة يف بور�صة
عمّان قد ارتفعت بنهاية  � 2007إىل( )29.2مليار دينار بزيادة بلغت
( )%39مقارنة مع �سنة  .2006وقد ا�ستفاد البنك من هذا التح�سن يف
زيادة ربحية حمفظته من الأ وراق املالية .

الأ خوة الكرام،،،
ي�سعدين �أن �أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي ل�سنة  2007مت�ضمن ًا
خال�صة نتائج �أعمال البنك واجنازاته والبيانات املالية املوحدة لل�سنة
املالية الأ خرية ،و�أن �أو�ضح لكم بان م�ؤ�س�ستكم العزيزة قد حققت
معدالت منو ونتائج متوازنة ,جاءت نتيجة لإ�سرتاتيجية مر�سومة قائمة
على حتقيق التميز يف اخلدمات واملنتجات واال�ستمرار يف عملية التطوير
والتحديث يف جمال التكنولوجيا واالت�صاالت حيث كان البنك �أول من
طبق نظام ( )Hp Open viewيف منطقة ال�شرق الأ و�سط والذي �سيتيح
لطاقم البنك اال�ستفادة الكاملة من خدمات البنى التحتية املتطورة
من �شبكات و�أجهزة وبرجميات احلا�سوب املعتمدة يف البنك من خالل
� إدارة ومراقبة م�ستوى الأ داء لهذه اخلدمات .ولت�سهيل خدمة العمالء مت
� إدخال نظام الدور  Queuing systemيف عدد من الفروع لي�ساعد على
قيا�س وحت�سني جودة اخلدمة املقدمة للعمالء .ويف جمال الت�سهيالت
االئتمانية عمل البنك على ا�ستقطاب ومنح الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة وغري املبا�شرة للعديد من العمالء وال�شركات املختارة بعناية
وح�سب اخلطط الت�سويقية املر�سومة .وقد �أولينا موظفينا العناية
الكافية �سواء على م�ستوى حت�سني الر�ضا الوظيفي �أو رفع امل�ستوى الفني
واملهني لديهم بعقد العديد من الدورات التدريبية املكثفة واملتخ�ص�صة
خا�صة ملوظفي الفروع والذين هم على توا�صل مبا�شر مع زبائننا .ويف
� إطار � إ�سرتاتيجية البنك نحو تطبيق � إدارة خماطر فاعلة تلبى متطلبات
معيار بازل ( )2وتعليمات البنك املركزي الأ ردين عمل البنك على
تطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر وعنا�صر الرقابة ( )CRSAكما
مت تطبيق نظام تقييم خماطر االئتمان Credit Risk Rating System
ونظام التحليل املايل واالئتماين الآيل والذي مت � إعداده من خالل
الكوادر الفنية للبنك.
الأ خوة امل�ساهمني
وعلى �صعيد النتائج املالية ،فقد منحت �شركة التقييم الدولية
 INTELLIGENCE CAPITALالبنك لأ ول مرة ت�صنيف  +BBوذلك
على �ضوء قوة مركزه املايل ومعدالت النمو التي حققها البنك خالل
فرتة انطالقته اجلديدة والتي فاقت يف معظمها معدالت النمو
يف ال�سوق الأ ردين .فقد حقق البنك ما ا�ستهدفه من معدالت منو
متوازنة وجيدة .وفيما يلي �أهم امل�ؤ�شرات:
 -1بلغ � إجمايل املوجودات ( )549.26مليون دينار بنمو مقداره
( )36.08مليون دينار ومبا ن�سبته  %7عن ر�صيدها يف 2006/12/31
والبالغ ( )513.18مليون دينار.
 -2ارتفعت ودائع العمالء والت�أمينات النقدية املرتبطة بها من
( )379.08مليون دينار كما يف نهاية �سنة  2006لت�صل � إىل ()396.23
مليون دينار ومبا ن�سبته .%4.5

 -3ارتفع ر�صيد �صايف املحفظة االئتمانية مببلغ  22.41مليون دينار
ومبا ن�سبته ( )%8.22لي�صل � إىل ( )294.94مليون دينار مقابل
( ) 272.53مليون دينار كما يف نهاية �سنة .2006
ويف �ضوء هذه النتائج ،يو�صي جمل�س � إدارة البنك بتوزيع  %15من
ر�أ�س املال على امل�ساهمني ،يكون  %5منها على �صورة �أرباح نقدية و %10
ك�أ�سهم جمانية متثل ر�سملة جلزء من الأ رباح.
و ختاما ي�سرين نيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أهنئكم على �سنة
�أخرى من النجاح ،كما �أود �أن اعرب عن ال�شكر مل�ساهمينا على دعمهم
املتوا�صل ،وللإ دارة التنفيذية ممثلة برئي�سها التنفيذي وجميع كوادر
البنك الب�شرية الذين كان اللتزامهم ومهنيتهم العالية الف�ضل يف حتقيق
هذه النتائج .كما نعرب عن تقديرنا لعمالئنا على ثقتهم بنا .و أ��ؤكد على
التقدير الكبري لإدارة البنك املركزي الأ ردين و�أجهزته التنفيذية على
الدعم والت�شجيع املتوا�صل مل�سرية البنك .واخري ًا ن�ؤكد التزامنا الدائم
بالتطور ،والتحديث ملا فيه من م�صلحة للبنك وللقطاع امل�صريف الأ ردين
الذي ي�ؤكد فاعليته و�سالمته وخدمته الكبرية لالقت�صاد الأ ردين الذي
يحظى برعاية خا�صة وقديرة وفاعلة من مليكنا املفدى عبد اهلل الثاين
بن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.

واقبلوا مني خال�ص التحية والتقدير
مي�شيل ال�صايغ
رئي�س جمل�س الإ دارة
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الإ دارة التنفيذية
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الآن�سة غـ ــادة الفرح ــان

نائــب املدي ــر الع ــام

ال�سيد غازي عد�س

م�ساعد مدير عام الت�سهيالت االئتمانية

الدكتور حممد الأ �سدي

م�ساعد مدير عام التطوير والتكنولوجيا

ال�سيد �أندريه الديك

مدير تنفيذي دائرة اخلزينة والعالقات اخلارجية

ال�سيد زياد الرفاتي

مدير تنفيذي الدائرة املالية

ال�سيد �شهاب حناينة

مدير تنفيذي دائرة العمل امل�صريف اال�ستثماري

ال�سيد طارق النا�صر

مدير تنفيذي دائرة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

ال�سيد عامر عالوي

مدير تنفيذي دائرة التخطيط والدرا�سات

ال�سيد ف�ضل دبي�س

مدير تنفيذي دائرة املتابعة والتح�صيل

ال�سيد وليد زكي

مدير تنفيذي دائرة العالقات التجارية واخلدمات البنكية اخلا�صة

ال�سيد ي�سار النابل�سي

مدير تنفيذي � إدارة العمليات

ال�سيد عمرو مو�سى

امل�ساعد امل�صريف للرئي�س التنفيذي  /املدير العام

ال�سيد تي�سري من�صور

مدير الدائرة الإدارية

ال�سيد جالل البلبي�سي

مدير دائرة التدقيق الداخلي

ال�سيد جمال الرقاد

مدير دائرة العالقات العامة

املهند�سة ديانا �أومت

مدير الدائرة الهند�سية

ال�سيد عبدالبا�سط القدومي

مدير دائرة البطاقات امل�صرفية

ال�سيــد عـ ــالء القح ــف

مدير دائرة تخطيط وتطوير املوارد الب�شرية

ال�سيد فادي ربيع

مدير دائرة الت�سويق وتطوير املنتجات

ال�سيد مازن اخلطيب

مدير دائرة املخاطر

الأ �ستاذ حممد الن�سور

مدير الدائرة القانونية

املهند�س نوفل بركات

مدير الدائرة العقارية
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حتليل املركز املايل للبنك
حقق البنك التجاري الأ ردين �سنة � 2007أرباحا ت�شغيلية �ساهمت يف رفع م�ؤ�شرات الربحية للبنك � إىل م�ستويات تعد من �أعلى املعدالت على �صعيد
ال�صناعة امل�صرفية يف الأ ردن .وجاء الأ داء املتميز للبنك بف�ضل تنوع م�صادر الإيرادات وخا�صة الت�شغيلية والأ �سا�سية منها � إ�ضافة � إىل االهتمام املتزايد
بالعمالء وتلبية احتياجاتهم.
انطالقة البنك الرائدة متلي علينا �أن نتابع جهودنا لتطوير ن�شاطاته واالنطالق � إىل �آفاق جديدة يف ال�صناعة امل�صرفية ومبا يعزز من قوته االيرادية
حيث بلغ النمو ( )% 16.3يف �صايف الأ رباح بعد ال�ضريبة .وقد �أغلق البنك التجاري الأ ردين �سنة  2007نتائجه ب�صايف �أرباح بلغت ( )12.42مليون
دينار مقارنة مع ( )10.68مليون دينار حتققت يف �سنة .2006
امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سة
البيان/ال�سنة

� إجمايل املوجودات
ودائع العمالء  +الت�أمينات النقدية
املحفظة االئتمانية  -بال�صايف
حقوق امل�ساهمني
حمفظة اال�ستثمار
�صايف الأ رباح

2004
220.55
148.32
89.62
45.61
27.47
3.68

2005
363.15
264.11
197.73
66.85
46.01
13.02

2006
513.18
379.08
272.53
75.51
52.43
10.68

2007
549.26
396.23
294.94
81.23
71.95
12.42

ن�سبة النمو يف �سنة 2007
%7
%4.5
%8.22
%7.58
%7.57
%16.29

* ت�شمل اال�ستثمار يف الأ �سهم وحمفظة اال�ستثمار املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.

�إجمايل املوجودات
 ارتفع � إجمايل املوجودات مببلغ (  )36.08مليون دينار يف نهاية عام  2007لي�صل � إىل (  ) 549.26مليون دينار مقارنة (  ) 513.18مليون ديناركما يف نهاية �سنة  ،2006وبن�سبة منو ( ، )% 7وي�أتي هذا النمو كنتيجة للزيادة يف م�صادر التمويل وانعكا�سها على توظيف هذه امل�صادر.

تطور �إجمايل املوجودات
املبالغ مليون دينار

 -ا�ستطاع البنك �أن يحقق تركيبة متوازنة يف جمموع املوجودات حافظت على م�ستويات �سيولة جيدة دون الت�ضحية مبتطلبات الربحية.

19

تركيبة املوجودات 2007

ودائع العمالء والت�أمينات النقدية:
 وكما هو احلال يف اجلانب االئتماين ,ركّز البنك جهوده خالل �سنة  2007يف توزيع خماطر حمفظة ودائع العمالء من خالل تو�سيع قاعدة املتعاملنيمعه وذلك بطرح منتجات تلبي رغبات العمالء االدخارية تكون مناف�سة ملا هو متاح يف ال�سوق امل�صريف الأ ردين حيث مت تطوير منتج الوديعة الذهبية التي
تعمل على تنمية ال�سلوك االدخاري للعمالء ومتنحهم ميزة � إ�ضافية ب�أ�سعار الفائدة واجلوائز النقدية.
 بلغت حمفظة ودائع العمالء مبا فيها الت�أمينات النقدية يف نهاية �سنة  )396.23 ( 2007مليون دينار بزيادة مقدارها ( )17.15مليون ديناروبن�سبة منو ( )% 4.5عن ر�صيدها كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
املبالغ مليون دينار
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املحفظة االئتمانية
 وا�صل البنك دعمه لعجلة االقت�صاد الأ ردين من خالل متويل قطاع الأ فراد وقطاع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ب�شقيها العام واخلا�ص وذلك بهدفتعزيز م�ساهمة البنك يف منظومة حتريك عجلة االقت�صاد الوطني وتنميتها .وقد انفرد البنك بعمليات متويل مبا�شرة لعدد من كربيات ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف قطاعات اخلدمات الطبية وم�شاريع البنية التحتية وامل�شاريع التنموية الأ خرى ،ونتيجة لهذه اجلهود فقد ارتفع ر�صيد �صايف
املحفظة االئتمانية مببلغ ( )22.41مليون دينار وبن�سبة منو ( )%8.22لي�صل � إىل ( )294.94مليون دينار مقابل ( )272.53مليون دينار يف ال�سنة
ال�سابقة.

املبالغ مليون دينار

 عالوة على اجلهود املبذولة يف ت�سويق اخلدمات االئتمانية ،كان هناك عمل د�ؤوب على متابعة وحت�صيل املتعرثات املوروثة يف املحفظة االئتمانية مناملرحلة ال�سابقة من خالل فريق عمل متخ�ص�ص لهذه الغاية و كذلك مت � إهالك �أجزاء من الديون غري القابلة للتح�صيل � إ�ضافة � إىل � إخراج ق�سم �آخر من
الديون املتعرثة القدمية خارج امليزانية نتيجة تغطيتها بالكامل مبخ�ص�صات حتيّد �أي اثر مايل �سالب لها  ،مما �أدى � إىل انخفا�ض ر�صيد حمفظة الديون
غري العاملة مببلغ ( )16.70مليون دينار وبن�سبة (  )%31.1لي�صل � إىل ( )36.96مليون دينار مقابل( )53.66مليون دينار كما يف .2006/12/31
وقد حقق البنك نتيجة لتح�صيل جزء من الديون املتعرثة � إيرادات ناجمة عن ا�سرتجاع املخ�ص�صات والفوائد املعلقة بلغ اجماليها حوايل ( )1.4مليون
دينار �أردين.
م�ؤ�شرات جودة املحفظة االئتمانية -:
2007

2006

البيان
� إجمايل الديون غري العاملة  � /إجمايل املحفظة االئتمانية

%11.3

%16.7

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت� /صايف الديون غري العاملة

%80.7

%79.6

الديون غري العاملة وغري املغطاه مبخ�ص�صات وفوائد معلقة � /صايف املحفظة االئتمانية

%1.3

%2.1
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حقوق امللكية
بهدف تدعيم قاعدة حقوق امل�ساهمني فقد عمل البنك على زيادة ر�أ�سماله املدفوع خالل �سنة  2007من  57.5مليون دينار لي�صبح  63.25مليون
دينار وبن�سبة  %10من خالل توزيع �أ�سهم جمانية على امل�ساهمني وذلك بهدف تعزيز االحتياطيات وتدعيم املركز املايل  ،وبهذا يكون البنك قد لبّى
متطلبات البنك املركزي الأ ردين مبعيار كفاية ر�أ�سمال بل وفاقها لي�صل � إىل ()% 18.1

تطور حقوق امللكية-:
املبالغ مليون دينار

تركيبة اجمايل الدخل
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�أهم امل�ؤ�شرات املالية
البيان

2007

2006

املوجودات العاملة � /إجمايل املوجودات

%88.9

%89.2

معدل العائد على متو�سط املوجودات ROA

%2.34

%2.44

%15.8

% 15

م�ؤ�شر الكفاءة الت�شغيلية *

%43.9

%47.9

كفاية ر�أ�س املال

%18.1

%17.4

ربحية املوظف (بالدينار)

22061

22349

معدل العائد على متو�سط

حقوق امللكية ROE

* بعد ا�ستثناء نفقة � إطفاء ر�صيد � إعادة الهيكلة حيث �أنها لي�ست م�صروف ًا ت�شغيلياً.
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تقييم البنك
 -1منحت �شركة التقييم الدولية  Capital Intelligenceالبنك التجاري الأ ردين ت�صنيف ًا ائتماني ًا لقوة مركزه املايل  +BBوذلك ا�ستناد ًا � إىل الأ داء الفاعل
الذي انتهجه البنك خالل ال�سنوات الأ ربعة املا�ضية ،وقد ذكر التقرير انه بالرغم من حداثة عمر البنك فقد حقق االجنازات التالية-:
• تخفي�ض جوهري ملحفظة الديون غري العاملة املوروثة من ال�سنوات ال�سابقة النطالقة البنك اجلديدة.
• معدل عائد على متو�سط املوجودات �أف�ضل من املتو�سط العام للقطاع امل�صريف الأ ردين.
• � إدارة جيدة للم�صاريف الت�شغيلية وهذا وا�ضح من خالل م�ؤ�شر الكفاءة الت�شغيلية.
• تغطية جيدة وكافية ملحفظة الديون غري العاملة من املخ�ص�صات والفوائد املعلقة(عدا عن ال�ضمانات العينية الأ خرى).
• تركيبة موجودات البنك تدل على كفاءة وقدرة عالية يف حت�سني �صورتها وحجم املوجودات العاملة (املدرة للدخل).
 -2من جانبها قامت � إحدى �شركات اال�ستثمار يف الأ ردن ب� إعداد تقرير حتليل حول �أداء البنك التجاري الأ ردين وقد مت ن�شر هذا التقرير من خالل موقع
ال�شركة االلكرتوين ،وقد كانت ابرز النقاط التي �أظهرها التقرير -:
• القيمة العادلة ل�سعر ال�سهم  3.45دينار.
• ر�أي اال�ستثمار� :شراء قوي لل�سهم والذي �سيحقق عائد  %20خالل � 12شهر الالحقة مبعدل خماطر متو�سط� ،أو حتقيق عائد  %15مبتو�سط
خماطر منخف�ض ،وممكن �أن ي�صل العائد � إىل  %35مبخاطر مرتفعة.
• � إ�ضافة ملا �سبق ،فقد �أ�شار التقرير � إىل النمو املتوازن الذي حققه البنك يف جانب م�صادر وتوظيفات الأ موال.
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التطوير والتحديث
 .1يف جمال التمويل:
عملت �أدارة االئتمان على ا�ستقطاب ومنح الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة وغري املبا�شرة للعديد من العمالء وال�شركات املختارة بعناية وح�سب اخلطط
الت�سويقية املر�سومة ،والتوا�صل امل�ستمر مع كبار عمالء االئتمان من خالل الزيارات املتكررة لتوثيق العالقات معهم .هذا ومت جتديد االتفاقيات
للربامج املتخ�ص�صة يف جمال متويل ال�صادرات والواردات مع كل من ال�سادة برنامج متويل التجارة العربية � /أبو ظبي ،وبرنامج ال�صادرات ال�سعودية
 /ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،وطباعة برو�شورات بهذه الربامج مت توزيعها على عمالء البنك املهتمني بهذه الربامج وكذلك على كافة فروع البنك
بهدف ت�سويق وتن�شيط العمل �ضمن هذه االتفاقيات ،كما مت املبا�شرة بتطبيق نظام التحليل املايل والت�صنيف االئتماين لعمالء ائتمان ال�شركات الكبرية
وكذلك اجناز وت�شغيل برنامج نظام �أر�شفة الت�سهيالت االئتمانية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،ومراجعة ال�سيا�سة االئتمانية مبا يتوافق وتعليمات البنك
املركزي الأ ردين الأ خرية.

� .2إدارة املخاطر:
يف �أطار ا�ستمرارية البنك يف � إيجاد � إطار فاعل لإدارة املخاطر التي ميكن ان يتعر�ض لها و � إيجاد � إ�سرتاتيجية لإدارة املخاطر قائمة على مفهوم وا�ضح
مع حتديد و قيا�س و مراقبة جميع �أنواع املخاطر يف البنك قامت دائرة � إدارة املخاطر خالل العام  2007باجناز ما يلي:
• تطبيق متطلبات معيار بازل وتعليمات البنك املركزي الأ ردين يف احت�ساب متطلبات احلد الأ دنى لر�أ�س املال با�ستخدام الأ �سلوب املعياري
لقيا�س خماطر االئتمان و�أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ �سا�سي لقيا�س خماطر الت�شغيل.
• تطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر و عنا�صر الرقابة(.Control Risk Self Assessment ( CRSA
• تطبيق نظام تقييم خماطر االئتمان  Credit Risk Rating Systemونظام التحليل املايل و االئتماين الآيل الذي ي�ساعد يف مراجعة و حتليل طلبات
االئتمان و كذلك يف التحليل االئتماين لإجمايل حمفظة الت�سهيالت االئتمانية يف البنك والذي مت � إعداده داخليا» عن طريق البنك.
• � إن�شاء وحدة مراقبة االمتثال و تطبيق الكوادر و امل�ؤهالت للقيام مبهامها.
• عقد دورات تدريبية و ور�ش عمل ملوظفي البنك لتعزيز ثقافة �أدارة املخاطر ومراقبة االمتثال.

 .3يف جمال التطور التكنولوجي:
ا�ستمرت عملية التطوير والتحديث يف جمال التكنولوجيا واالت�صاالت على عدة حماور ،حيث كان البنك �أول من طبق نظام ( )HP Open Viewيف
منطقة ال�شرق الأ و�سط وتفعيله لتح�سني م�ستوى خدمات التكنولوجيا واالت�صاالت املقدمة .بالإ�ضافة � إىل اعتماد توجه ا�ستبدال مقا�سم الهاتف التقليدية
� إىل مقا�سم متطورة تعمل من خالل �شبكة االت�صاالت اخلا�صة بالبنك مما خف�ض الكلفة ورفع كفاءة � إدارة املقا�سم وال�سيطرة عليها .وقد واكبت دائرة
التكنولوجيا م�سرية البنك بتحديث �شبكة فروعه من خالل فتح فروع جديدة �أو نقلها � إىل مواقع �أف�ضل من خالل جتهيز وت�شغيل البنية التحتية من �أجهزة
حا�سوب ومعدات وخطوط ات�صال .ولت�سهيل خدمة العمالء مت � إدخال نظام الدور يف عدد من الفروع ،حيث �سيخدم � إدارة البنك يف معرفة وقيا�س جودة
اخلدمات املقدمة للعمالء وكذلك �أداء موظفي الفروع.
ويف جمال التطبيقات ،مت �أمتتة انظمه التحليل االئتماين والأ خطار امل�صرفية ومركزية ال�ضمانات والإنذار املبكر ،بالإ�ضافة � إىل تطوير �آلية خلدمات
اكتتابات الأ �سهم وقبول ا�شرتاكات ال�ضمان االجتماعي وكذلك ا�ستكمال جميع املتطلبات الالزمة لتقدمي خدمة املقا�صة االلكرتونية.

 .4يف جمال الت�سويق و تطوير املنتجات:
قامت دائرة الت�سويق وتطوير املنتجات بتقدمي العديد من اخلدمات اجلديدة واملح�سنة ولأ ول مرة يف الأ ردن مثل برنامج الوديعة الذهبي وقر�ض
املحروقات والقرو�ض الطبية «برنامج ال�صحة للجميع» بالإ�ضافة � إىل � إعادة طرح برنامج جوائز ح�سابات التوفري بجوائز جديدة وكبرية  ،ومت � إدخال
مزايا � إ�ضافية على بقية اخلدمات للمحافظة على و�ضع البنك التناف�سي بالقطاع امل�صريف.
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كما �ساهمت دائرة الت�سويق وتطوير املنتجات بزيادة عدد �أجهزة ال�صراف الآيل املنت�شرة خارج فروع البنك.
�ساهمت الدائرة مبتابعة قبول اكتتاب ال�شركات العامة يف البنك حيث مت قبول �أربعة اكتتابات خالل العام احلايل.
كما ا�ستمرت الدائرة يف القيام ب�أعمال املت�سوق اخلفي ملا يف ذلك من رفع لنوعية اخلدمة التي يقدمها البنك لعمالئه.

 .5التدريب و اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري:
لقد كان ملوظفي البنك التجاري دور بارز فـ ـ ــي حتقيق هذه الإجنازات .فقد وا�صلنا التزامنا باجتذاب نخبة م ــن ذوي اخلربات العالية ومتكنا من
تطبيق �سي ـ ـ ــا�سة االحت ـ ـ ــفاظ بهذه العنا�صر .ويف الوقت ذاته ،يبذل البنك جهود ًا كبرية يف تدريب ال ـ ــجيل التايل من املوظفني الذين �ست�سند � إليهم
م ــهام � إ�ش ـ ـ ــرافية ح�سب خطط الإحالل الوظيفي.
كـ ــما ال يفوتنا الإ�شارة � إىل �أن �سنة  2007كانت �سنة تدريب م�ستمر ومتميز مت خاللها التدريب امليداين على ال ـ ــنظم والربامج الـ ـ ــتطبيقية ملوظفي
الفروع من خالل برنامج توا�صـ ـ ــل ،بالإ�ضافة � إىل الدورات التدريبية املكثفة والـ ـ ـ ــمتخ�ص�صة التي نفذت يف مركز التدريب الداخلي التابع للبنك والتي
بلغ عدده ـ ـ ــا  39دورة ا�ستفاد مـنه ــا  360مـ ــوظفاً ،وكذلك امل�شاركة الفعالة بالربامج التدريبية التي نفذها معهد الدرا�سات امل�صرفية ولعدد  61دورة
 ،ومت �أي�ض ًا م�شاركة عدد  208متدرب يف برامج حملية نفذتها كل من الأ كادميية العربية للعلوم امل�صرفية واحتاد امل�صارف العربية وغريهم من املراكز
املميزة  ،بالإ�ضافة � إىل � إيفاد  18متدرب ًا للم�شاركة يف برامج تدريبية و ندوات خمتلفة نفذت يف عدد من الدول العربية و الأ جنبية و بالإ�ضافة � إىل الربامج
التدريبية املكثفة يتم � إيفاد ع ـ ــدد من موظفينا ل ـ ـ ــربامج املاجـ ـ ــ�ستري ع ـ ـ ــلى نفقة البنك ,كما قمنا بتفعيل برنامج املنح الذي مت ا�ستحداثه لأ بناء
املوظفني الناجحني بالثانوية العامة.
مــــلخ�ص عدد الدورات التدريبية الداخلية و اخلارجية و الندوات خارج الأ ردن للفرتة من 2007/12/31 -2007/1/1
ال ـب ـيـان

عدد الــدورات

عدد امل�شاركني

معهد الدرا�سات امل�صرفية

61

125

معاهد تدريب داخل الأ ردن

77

208

الدورات التدريبية الداخلية

39

360

الدورات التدريبية خارج الأ ردن

17

18

امل�ؤمترات و الندوات خارج الأ ردن للإ دارة العليا

2

3

 -6حتديث الفروع وافتتاح فروع جديدة:
ا�ستمر البنك يف حتديث وتطوير فروعه العاملة يف اململكة ويف املناطق الفل�سطينية .و� إ�ضافة � إىل تنفيذ حتديث فرعني يف اململكة مبوجب برنامج معد
لهذا الغر�ض  ،اي�ضا فقد مت افتتاح فرع جديد يف الكرك ،وبذلك ي�صبح عدد الفروع الأ ردنية( )27فرع ًا وتتجه النية لتغطية مزيد من املناطق اجلغرافية
ذات الأ همية االقت�صادية وال�سكانية .وقد اكت�ست فروع البنك يف ال�ضفة الغربية ال �سيما فرعه الرئي�سي و� إدارته الإقليمية يف رام اهلل حلة جديدة من
اجلذب املعماري ومبا ي�ؤمن الراحة للمتعاملني مع البنك .ويخطط البنك لفتح فرعني �آخرين يف مدن جنني واخلليل.
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اخلطة امل�ستقبلية ل�سنة 2008

يتطلع البنك التجاري الأ ردين �إىل ا�ستمرار منوه و مبعدالت مت�صاعدة خالل الأ عوام القادمة و ذلك من خالل تعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها البنك
وتاليف نقاط ال�ضعف ،فقد عمد جمل�س � إدارة البنك � إىل اعتماد خطة العمل ل�سنة  2008ا�ستهدفت معدل منو يف �صايف نتائج الأ عمال يرتاوح مابني %12
  ، %15وقد كانت ابرز مالحمها: -1تطوير بيئة العمل من خالل اال�ستمرار يف � إدخال مزيد من التكنولوجيا احلديثة يف جميع عمليات البنك و ن�شاطاته.
 -2تطوير نوعية اخلدمة املقدمة للعمالء.
 -3االرتقاء ب�سيا�سات املوارد الب�شرية و مبا ي�ساهم يف تطوير مهارات و قدرات موظفي البنك و تعزيز والئهم الوظيفي .
 -4ا�ستكمال التح�ضري لتلبية متطلبات جلنة بازل . II
 -5تهيئة مقر جديد دائم ملبنى الإدارة العامة يواكب خطوات منو البنك يف ال�سوق امل�صريف.
 -6ا�ستهداف معدّالت منو اكرب من ال�سابق يف الأ ن�شطة امل�صرفية الرئي�سية �سواء ما تعلق منها مب�صادر التمويل (الودائع و�أدواتها املختلفة) �أو ا�ستخدام
تلك امل�صادر يف ال�سيولة النقدية وجماالت االئتمان واال�ستثمار املختلفة.
 -7زيادة حقوق امل�ساهمني مبا يقربنا من �أهداف �سنة  2010لي�صبح ر�أ�س مال البنك اال�سمي  100مليون دينار �أو �أكرث من ذلك ح�سب الفر�ص املتاحة
يف االقت�صاد الأ ردين.
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البنك التجاري الأ ردين ( �شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – اململكة الأ ردنية الها�شمية
 31كانون الأ ول 2007

جدول املحتويات

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
بيــــــان
امليزانية العامة

أ�

بيان الدخل

ب

بيان التغيريات يف حقوق امل�ساهمني

ج

بيان التدفقات النقدية

د
�صفحـــة

اي�ضاحات حول البيانات املالية

85 – 43
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بيــــــــــــــــان (�أ)
البنك التجاري الأ ردين
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
عمان  -الأ ردن
امليزانية العامة
اي�ضاح
رقم

املوجـــــــــــــــــــودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات مالية مرهونة
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
وديعة البنك املركزي الأ ردين
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
اموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني :
ر�أ�س املال املكتتب به (املدفوع)
عالوة الإ�صدار
احتياطي قانوين
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
�أرباح مدورة
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأ ول
2006
2007
دينـــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــار
352ر830ر66
330ر107ر82
300ر122ر87
888ر221ر70
881ر819ر2
135ر423ر3
994ر534ر272
837ر943ر294
900ر072ر7
115ر744ر10
937ر532ر42
356ر785ر57
000ر95
000ر15
563ر385ر6
756ر293ر7
603ر385
726ر491
922ر404ر27
507ر234ر22
452ر184ر513
650ر260ر549

14
15
16
17
18
19
20
20
21

582ر220ر30
000ر000ر21
722ر952ر341
912ر280ر54
000ر000ر10
267ر403ر1
649ر499ر1
536ر675ر7
668ر032ر468

624ر391ر30
000ر000ر21
111ر581ر341
117ر496ر37
398ر190ر1
467ر758
400ر87
867ر170ر5
984ر675ر437

22
22
24
24
25
26

000ر250ر63
698ر56
282ر797ر4
854ر018ر3
(089ر)705
237ر810ر10
982ر227ر81
650ر260ر549

000ر500ر57
698ر56
194ر441ر3
716ر585ر2
551ر245
309ر679ر11
468ر508ر75
452ر184ر513

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1اىل رقم ( )48جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر أ� معها.
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بيــــــــــــــــان (ب)
البنك التجاري الأ ردين
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
عمان  -الأ ردن
بيان الدخل
اي�ضاح
رقم
الفوائد الدائنة

28

الفوائد املدينة

29

لل�ســـــــــــــنة املنتهيـــــة فــــــي
 31كانـــــــــــــــــــــــــون الأ ول
2006
2007
دينــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار
795ر 379ر29
839ر573ر36
(445ر129ر)19

(093ر641ر)13

394ر444ر17

702ر738ر15

117ر695ر5

569ر612ر4

511ر139ر23

271ر351ر20

�أرباح عمالت �أجنبية

31

539ر977

475ر695

�أرباح ( خ�سائر)موجودات مالية للمتاجرة

32

737ر135

)302ر406ر(3

�أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

33

045ر432

710ر064ر1

� إيرادات �أخرى

34

490ر642ر2

388ر042ر3

322ر327ر27

542ر747ر21

35

773ر640ر5

345ر871ر4

23,12,11

524ر966ر2

069ر658ر2

م�صاريف �أخرى

36

633ر122ر5

441ر609ر4

خم�ص�صات متنوعة

19

056ر436

918ر22

خم�ص�ص تدين ت�سهيالت � إئتمانية مبا�شرة

7

-

073ر321

� إجمايل امل�صروفات

986ر165ر14

846ر482ر12

الربح قبل ال�ضرائب

336ر161ر13

696ر264ر9

(182ر) 741

004ر418ر1

154ر420ر12

700ر682ر10

-/196

-/169

�صايف � إيرادات الفوائد
30

�صايف � إيرادات العموالت
�صايف � إيرادات الفوائد والعموالت

� إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات واطفاءات

(م�صروف ) وفر �ضريبة الدخل

20

الربح لل�سنة  -بيان ج
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة

37

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1اىل رقم ( )48جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر أ� معها.
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بيــــــــــــــــان (ج)
البنك التجاري الأ ردين
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
عمان  -الأ ردن
بيان التغيريات يف حقوق امل�ساهمني
�أرباح
مدورة * *

املجموع

دينار
309ر679ر11
-

دينار
468ر508ر75
(640ر)950

-

-

-

(640ر)950

-

(640ر)950

698ر56

088ر356ر1
282ر797ر4

138ر433
854ر018ر3

(640ر)950
(089ر)705

154ر420ر154 12ر420ر12
154ر420ر154 12ر420ر12
(000ر750ر000( 5ر750ر)5
(000ر750ر- 5
(226ر789ر- 1
237ر810ر982 10ر227ر80

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأ ول  2007ر�أ�س املال
املكتتب به
(املدفوع)
دينار
000ر500ر57
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�صايف التغري يف القيمة العادلة بعد ال�ضريبة -
جمموع الإيرادات وامل�صاريف لل�سنة املثبتة
مبا�شرة يف حقوق امللكية
الربح لل�سنة  -بيان (ب)
جمموع الإيرادات وامل�صاريف لل�سنة
�أرباح موزعة على امل�ساهمني * * *
000ر750ر5
الزيادة يف را�س املال ( اي�ضاح )22
املحول � إىل االحتياطيات
000ر250ر63
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الإ حتياطيات
احتياطي
�إحتياطي
خماطر
م�صرفية
قانوين
عامة *
دينار
دينار
667ر412ر619 3ر528ر2
-

التغري
املرتاكم
يف القيمة
العادلة
دينار
551ر245
(640ر)950

عالوة
الإ �صدار
دينار
698ر56
-

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأ ول 2006
000ر000ر50
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�صايف التغري يف القيمة العادلة بعد ال�ضريبة -
جمموع الإيرادات وامل�صاريف لل�سنة املثبتة
مبا�شرة يف حقوق امللكية
الربح لل�سنة  -بيان ب
جمموع الإيرادات وامل�صاريف لل�سنة
الزيادة يف را�س املال
املحول من خم�ص�ص تدين الت�سهيالت
الإئتمانية املبا�شرة
املحول � إىل االحتياطيات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

698ر56
-

324ر484ر2
-

501ر162ر2
-

371ر300ر674 2ر849ر9
(820ر054ر- )2

568ر853ر66
(820ر054ر)2

-

-

-

-

(820ر054ر- )2

(820ر054ر)2

000ر500ر7

-

-

-

700ر682ر700 10ر682ر10
(820ر054ر700 )2ر682ر880 10ر627ر8
(000ر500ر- )7
020ر27

-

-

-

020ر27

-

-

000ر500ر57

698ر56

870ر956
194ر441ر3

195ر396
716ر585ر2

551ر245

(065ر353ر- )1
309ر679ر468 11ر508ر75

* مبوجب تعليمات البنك املركزي الأ ردين ال ميكن الت�صرف ب�إحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة � إال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأ ردين .
* * بنا ًء على تعليمات هيئة الأ وراق املالية مينع الت�صرف مببلغ 980ر181ر 1دينار لقاء الإنخفا�ض يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع .
* * * قررت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ � 24آذار  2007املوافقة على توزيع 000ر750ر 5دينار ك�أرباح على امل�ساهمني .
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1اىل رقم ( )48جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر أ� معها .
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بيـــــــــــــان (د)
البنك التجاري الأ ردين
�شركة م�ساهمة عامة
عمان  -الأ ردن
بيان التدفقات النقدية
اي�ضاح
رقم

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأ ول
2006
2007
دينــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــــار

التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل:
الربح قبل ال�ضرائب
تعديالت لبنود غري نقدية :
524ر966ر2
ا�ستهالكات و� إطفاءات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
937ر365
خ�سائر(ارباح) غري متحققة للموجودات املالية للمتاجرة
(981ر) 129
� إيرادات معادة من خم�ص�صات
(153ر)585
ت�أثري تغري يف ا�سعار ال�صرف
056ر436
خم�ص�صات �أخرى
719ر214ر16
التغري يف املوجودات واملطلوبات
(000ر000ر)2
(الزيادة) يف ايداعات لدى بنوك مركزية التي يزيد � إ�ستحقاقها عن ثالثة ا�شهر
النق�ص يف ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية يزيد � إ�ستحقاقها عن ثالثة ا�شهر
(843ر408ر)22
(الزيادة) يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
(191ر)969
(الزيادة) النق�ص يف موجودات مالية للمتاجرة
663ر540ر3
النق�ص (الزيادة) يف املوجودات الأ خرى
708ر546ر1
النق�ص (الزيادة) يف �أر�صدة مقيده ال�سحب لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية
611ر371
الزيادة يف ودائع العمالء
795ر784ر16
الزيادة يف ت�أمينات نقدية
(187ر) 223
(النق�ص) يف خم�ص�صات �أخرى
669ر504ر2
الزيادة (النق�ص) يف مطلوبات �أخرى
(775ر) 852
�صايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
944ر361ر15
�صايف التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل
التدفق النقدي من عمليات اال�ستثمار:
379ر989ر1
بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
(634ر698ر)6
(�شراء) موجودات مالية متوفرة للبيع
(094ر612ر)25
(�شراء) موجودات مالية حمتفظ بهاحتى تاريخ الإ�ستحقاق
675ر359ر10
بيع  � /إ�ستحقاق موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق
000ر80
بيع  � /إ�ستحقاق موجودات مالية مرهونة
(540ر) 282
(�شراء) موجودات غري ملمو�سة
405ر93
بيع موجودات ثابتة
(972ر031ر)2
(�شراء) موجودات ثابتة
(781ر102ر)22
�صايف التدفق النقدي ( امل�ستخدم يف) عمليات اال�ستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل:
000ر000ر10
�أموال مقرت�ضة
(000ر750ر)5
ارباح موزعة على امل�ساهمني
000ر250ر4
�صايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل
153ر585
ت�أثري تغري �أ�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
(684ر905ر) 1
�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
007ر965ر113
38
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
323ر059ر112
38
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1اىل رقم ( )48جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر أ� معها.
336ر161ر13

696ر264ر9
069ر658ر2
073ر321
921ر573
(984ر) 216
(079ر) 435
917ر22
751ر188ر12
(000ر000ر)5
000ر000ر2
(228ر102ر)75
260ر182ر8
(768ر286ر)1
(005ر)190
131ر901ر100
985ر062ر14
(040ر)422
(705ر102ر)1
492ر042ر42
243ر231ر54
072ر167ر10
(163ر568ر)12
(791ر657ر)17
312ر004ر2
(936ر) 208
719ر144
(358ر005ر) 3
(765ر139ر)21
079ر435
557ر526ر33
450ر438ر80
007ر965ر113
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تقريرمدقق احل�سابات امل�ستقل
ع م8511 /
�إىل ال�سادة م�ساهمي البنك التجاري الأ ردين
عمان – الأ ردن
قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة للبنك التجاري الأ ردين ( �شركة م�ساهمة عامة حمدودة )  ،والتي تتكون من امليزانية العامة كما يف  31كانون
الأ ول  2007وكل من بيانات الدخل والتغيريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية
الهامة و� إي�ضاحات تف�سريية اخرى .

م�س�ؤولية الإ دارة عن البيانات املالية

� إن الإدارة م�س�ؤولة عن � إعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية  .وت�شمل هذه امل�س�ؤولية الت�صميم
والتطبيق والإحتفاظ برقابة داخلية لغر�ض � إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة  ،خالية من �أخطاء جوهرية � ،سوا ًء كانت نا�شئة عن احتيال �أو
عن خط أ�  ،وت�شمل م�س�ؤولية الإدارة اختيار واتباع �سيا�سات حما�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف .

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات

� إن م�س�ؤوليتنا هي � إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية ا�ستناد ًا اىل تدقيقنا  ،وقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق  ،وتتطلب تلك املعايري
ان نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما � إذا كانت البيانات املالية خالية من �أخطاء
حوهرية  .وكنا قد دققنا �سابق ًا البيانات املالية للعام  ، 2006وا�صدرنا تقريرنا املتحفظ حولها بتاريخ � 5شباط . 2007
يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�صول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�صاحات يف البيانات املالية  ،ت�ستند االجراءات املختارة اىل تقدير
مدقق احل�سابات  ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأ خطاء اجلوهرية يف البيانات املالية � ،سوا ًء كانت نا�شئة عن احتيال �أوعن خط أ�  .وعند القيام بتقييم تلك
املخاطر ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار � إجراءات الرقابة الداخلية للبنك واملتعلقة باالعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية  ،وذلك لغر�ض ت�صميم
� إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف  ،ولي�س لغر�ض � إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى البنك  .ويت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة
ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة  ،ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل للبيانات املالية .
نعتقد �أن بينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر ا�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
 - 1كما يرد يف الإي�ضاحات ( 15 ،13و ، ) 23ي�شمل بند املوجودات الأ خرى على ر�صيد � إعادة هيكلة البنك البالغ 219ر355ر10ديناربعد الإطفاء كما
يف  31كانون الأ ول  2007يتم � إطفاءه على مدى ع�شر �سنوات اعتبار ًا من بداية العام  2004وذلك مبوجب اتفاقية � إعادة الهيكلة التي وافق عليها البنك
املركزي الأ ردين وجمل�س الوزراء و�أقرتها الهيئة العامة للم�ساهمني يف البنك  ،وتتطلب املعايري الدولية للتقارير املالية تنزيل ر�صيد � إعادة الهيكلة من
حقوق امل�ساهمني  .هذا ومل تقم الإدارة ب�إطفاء الر�صيد باعتبار انه يتوفر لقاءه مزايا يف اتفاقية � إعادة الهيكلـة منهـا منافـع �ضريبيـة م�ؤجلـة مل يتم قيدها
ووديعة من البنك املركزي الأ ردين مببلغ  21مليون دينار دون فوائد ت�ستحق يف نهاية العام  2008تظهر بالقيمة اال�سمية ولي�ست ب�صايف القيمة احلالية
كما تتطلبه املعايري الدولية للتقارير املالية بالإ�ضافة � إىل مزايا �أخرى .
 - 2كما يرد يف الإي�ضاح رقم ( , ) 20هنالك منافع �ضريبية م�ؤجلة تقدر بحوايل 9/5مليون دينار كما يف  31كانون الأ ول  2007مل يتم قيدها يف
�سجالت البنك يف حني يتطلب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( � )12إثبات املنافع ال�ضريبية امل�ؤجلة التي ميكن اال�ستفادة منها يف امل�ستقبل  ،وفيما لو مت
� إثبات هذه املنافع لأ دى ذلك � إىل زيادة الأ رباح املدورة واملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة بحوايل 9/5مليون دينار كما يف  31كانون الأ ول . 2007

الــــــر�أي
يف ر�أينا  ،با�ستثناء �أثر ما يرد يف الفقرتني ( 1و� )2أعاله  � ،إن البيانات املالية تظهر ب�صورة عادلـة  ،مـن كافـة النواحـي اجلوهريـة الو�ضـع املالـي
للبنـك التجـاري الأ ردين كما يف  31كانون الأ ول  2007واداءه املايل  ،والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقاريراملالية,
ونو�صي الهيئة العامة للم�ساهمني امل�صادقة على البيانات املالية �آخذين باالعتبار �أثر ما يرد يف الفقرتني (1و� )2أعاله .

تقرير حول املتطلبات القانونية
يحتفظ البنك ب�سجالت ح�سابية منظمة ب�صورة �أ�صولية وهي متفقة مع البيانات املالية املرفقة ومع البيانات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة .
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البنك التجاري الأ ردين
( �شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان – الأ ردن
الإ ي�ضاحات حول البيانات املالية
 -1معلومات عامة
 ان البنك �شركة م�ساهمة عامة �أردنية ت�أ�س�س بتاريخ � 3آيار  1977مبوجب قانون ال�شركات رقم ( )12ل�سنة  1964ومركزه الرئي�سي مدينة عمــان. مت خالل عام  1993دمج بنك امل�شرق ( فروع الأ ردن ) يف بنك الأ ردن واخلليج ليحل بذلك بنك الأ ردن واخلليج حمل �شركة بنك امل�شرق (فروع الأ ردن)بكافة حقوقه والتزاماته.
 مت يف بداية العام  � 2004إعادة هيكلة البنك بعد � إتخاذ الإجراءات الالزمة من اجلهات احلكومية املخت�صة. بتاريخ  28حزيران  2004مت � إ�ستكمال � إجراءات تغيري � إ�سم البنك من بنك الأ ردن واخلليج اىل البنك التجاري الأ ردين. يقوم البنك بتقدمي جميع الأ عمال امل�صرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها ( )27وخارجها (فل�سطني) وعددها ()3 مت � إقرار البيانات املالية للبنك من قبل جمل�س � إدارة البنك يف جل�سته رقم (/8م  )2008/35بتاريخ � 10شباط  2008وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئةالعامة للم�ساهمني.

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

 مت اعداد البيانات املالية للبنك وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املاليةالدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفق ًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي االردين.
 مت � إعداد البيانات املالية وفق ًا ملبد أ� التكلفة التاريخية  ،با�ستثناء املوجودات  /املطلوبات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهربالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية .
 ان الدينار الأ ردين هو عملة اظهار البيانات املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.� إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة وبيانها كما يلي:
ا�س�س اظهار البيانات املالية

تت�ضمن البيانات املالية املرفقة ح�سابات فروع البنك يف اململكة الأ ردنية الها�شمية وفل�سطني ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأ ر�صدة الداخلية بني الفروع.
�أما املعامالت يف الطريق �آخر ال�سنة بني الفروع فتظهر �ضمن بند موجودات اخرى او مطلوبات اخرى ح�سب طبيعتها يف امليزانية العامة.
معلومات القطاعات

 قطاع الأ عمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقةبقطاعات اعمال اخرى.

43

 القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يفبيئات اقت�صادية �أخرى.
موجودات مالية للمتاجرة

متثل املوجودات املالية للمتاجرة ا�ستثمارات يف �أ�سهم �شركات متداولة يف �أ�سواق ن�شطة ،و�أن الهدف من الإحتفاظ بها هو توليد الأ رباح من تقلبات
الأ �سعارال�سوقية ق�صرية الأ جل �أو هام�ش �أرباح � إجتار.
 يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء على بيان الدخل عند ال�شراء) ،ويعاد تقييمها يف تاريخالبيانات املالية بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف بيان الدخل يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا فيها التغري يف القيمة
العادلة الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الأ جنبية.
 يتم ت�سجيل االرباح املوزعة �أو الفوائد املتحققة يف بيان الدخل.ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

 يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم � إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على انحدثا ما قد �أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف
بيان الدخل.
 يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأ ردين. يتم �شطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم حتويل �أي فائ�ضيف املخ�ص�ص الإجمايل  � -إن وجد  -اىل بيان الدخل ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها � إىل الإيرادات.
موجودات مالية متوفرة للبيع

هي املوجودات املالية التي ال تتجه نية البنك لت�صنيفها ك�إ�ستثمارات مالية للمتاجرة �أو الإحتفاظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق.
 يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهرالتغري يف القيمة العادلة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها �أو ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل الأ رباح
�أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف حقوق امللكية والتي تخ�ص هذه املوجودات .ميكن ا�سرتجاع خ�سارة
التدين التي مت ت�سجيلها �سابقا يف بيان الدخل اذا ما تبني مبو�ضوعية ان الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لت�سجيل خ�سائر
التدين،حيث يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين الدوات الدين من خالل بيان الدخل ،يف حني يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف �أ�سهم ال�شركات من خالل
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.
 يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات الدين (التي حتمل فوائد) �ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع يفبيان الدخل .يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امل�ساهمني.
 تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل.موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

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

ان �أ�سعار الإغالق بتاريخ البيانات املالية يف ا�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها ا�سعار �سوقية.
يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأ دوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأ داة مالية م�شابهة لها � إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أداة مالية م�شابهة لها. مناذج ت�سعري اخليارات.تهدف طرق التقييم اىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعه عند تقدير
قيمة الأ دوات املالية ،ويف حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم � إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
التدين يف قيمة املوجودات املالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ امليزانية العامة لتحديد فيما اذا كانت هنالك م�ؤ�شرات تدل على تدين يف
قيمتها افرادي ًا او على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف�أة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعةخم�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي اال�صلي.
 تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة العادلة0 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومةب�سعرال�سوق ال�سائد للعائد على موجودات مالية م�شابهة0
يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف بيان الدخل كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية يف بيان الدخل
با�ستثناء التدين يف �أ�سهم ال�شركات املتوفرة للبيع حيث يتم ا�سرتجاعه من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.
املوجودات الثابتة

 تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املوجودات الثابتة (با�ستثناء الأ را�ضي) عندماتكون جاهزة للإ �ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
الن�سبة املئوية
		
%2
			
مباين
%15
		
معدات و�أجهزة
%10
			
اثاث
%15
و�سائط نقل		
%20
		
�أجهزة احلا�سب الآيل
%15
			
ديكورات
 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املوجودات الثابتة عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها � إىل القيمة املمكن ا�سرتدادهاوت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل.
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للموجودات الثابتة يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابق ًا يتم ت�سجيلالتغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 -يتم ا�ستبعاد املوجودات الثابتة عند التخل�ص منها او عندما ال يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها او من التخل�ص منها.
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املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ امليزانية العامـة نا�شئة عن احداث �سابقة وان ت�سديد االلتزامات حمتمل
وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

يتم ت�سجيل التعوي�ضات ال�سنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها  ،وت�ؤخذ الزيادة
يف التعوي�ضات املدفوعة عن املخ�ص�ص امل�ستدرك يف بيان الدخل عند دفعها .ويتم �أخذ خم�ص�ص الإلتزامات املرتتبة على البنك من تعوي�ض نهاية
اخلدمة للموظفني يف بيان الدخل.
�ضريبة الدخل

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

يتم قيد �أي تكاليف ناجتة عن � إ�صدار �أو �شراء �أ�سهم البنك على الأ رباح املدورة (بال�صايف بعد الأ ثر ال�ضريبي لهذه التكاليف � إن وجد)  � .إذا مل ت�ستكمل
عملية الإ�صدار �أو ال�شراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�صاريف على بيان الدخل.
ح�سابات مداره ل�صالح العمالء

 متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعترب من موجودات البنك . يتم اظهار ر�سوم وعموالت ادارة تلك احل�سابات يف بيان الدخل  ,ويتم اعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ض قيمة املحافظ م�ضمونة را�س املال املدارةل�صالح العمالء عن را�سمالها.
التقــا�ص

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

 يتم حتقق � إيرادات الفوائد ب� إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بهاك�إيرادات ويتم ت�سجيلها يف ح�ساب الفوائد والعموالت املعلقة.
 يتم الإعرتاف بامل�صاريف على �أ�سا�س مبد أ� الإ�ستحقاق. يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بارباح ا�سهم ال�شركات عند حتققها (اقرارها من الهيئة العامةللم�ساهمني).
تاريخ الإ عرتاف باملوجودات املالية

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

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

تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف امليزانية العامة �ضمن بند «موجودات �أخرى» وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما
�أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة ب�شكل � إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف بيان الدخل وال يتم ت�سجيل
الزيادة ك� إيراد .يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف بيان الدخل � إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقاً.
املوجودات غري امللمو�سة الأ خرى

 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها� .أما املوجودات غري امللمو�سة التييتم احل�صول عليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة  .ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التيلها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف بيان الدخل� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة
التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل.
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل يف نف�س الفرتة. يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ البيانات املالية .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجوداتويتم اجراء �أية تعديالت على الفرتات الالحقة0
يتم � إطفاء املوجودات غري امللمو�سة ( برامج و�أنظمة احلا�سوب) على مدى عمرها الإنتاجي ومبعدل � %20سنوياً.
العمالت االجنبية

 يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأ جنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ � إجراء املعامالت. يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�سعار العمالت االجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ امليزانية العامة واملعلنة من البنك املركزي الأ ردين. يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأ جنبية يف بيان الدخل. -يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأ جنبية غري النقدية (مثل الأ �سهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.
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النقد وما يف حكمه

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

 - 3التقديرات املحا�سبية
تقوم االدارة من خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية باتباع اجتهادات وفر�ضيات لها اثر جوهري يف االعرتاف بالأ ر�صدة امل�سجلة يف البيانات املالية
ومن اهمها الفر�ضيات التالية:
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل م�ست�شاري البنك والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطراملحتمـل حدوثها يف امل�ستقبل  ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكـل دوري.
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة اعتمادا على ا�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير املخ�ص�ص الواجبتكوينه مبوجب متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية ويتم مقارنة نتائج هذه اال�س�س والفر�ضيات مع املخ�ص�صات الواجب تكوينها مبوجب تعليمات
البنك املركزي الأ ردين ويتم اعتماد النتائج االكثـر ت�شـددا مبـا يتوافق مع املعايري الدولية للتقارير املالية.
 يتم قيد التدين يف قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمده من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب التدين يف قيمتها .ويعاد النظر يف تلك التقييمات ب�شكل دوري.
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنوية اعتماداعلى احلالة العامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم اخذ خ�سارة التدين (� إن وجدت) يف بيان الدخل.
 تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اي تدين يف قيمتها ويتم اخذ هذا التدين (� إن وجد) يف بيان الدخل. يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من م�صروف �ضريبة الدخل وفق ًا لالنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية  ،ويتم احت�ساب املوجودات واملطلوباتال�ضريبية امل�ؤجلة واثبات املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة وخم�ص�ص ال�ضريبة الالزم.

 - 4نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون الأ ول
2007
دينـــــــار
نقد يف اخلزينة
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
 ح�سابات جارية وحتت الطلب ودائع الجل وخا�ضعة ال�شعار متطلبات االحتياطي النقدي �شهادات � إيداعجمموع ار�صدة لدى بنوك مركزية
املجمــوع

018ر727ر9
833ر856ر3
000ر295ر5
479ر128ر21
000ر100ر42
312ر380ر72
330ر107ر82

2006
دينار �أردنـــي
062ر734ر8
962ر970ر3
000ر750ر1
328ر375ر12
000ر000ر40
290ر096ر58
352ر830ر66

 با�ستثناء االحتياطي النقدي ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كمـا يف  31كانون الأ ول 2007و 31كانون الأ ول .2006 ي�شمل بند �شهادات ايداع مبلغ  8مليون دينار ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر كما يف  31كانون الأ ول  (2007مقابل  6مليون دينار كما يف 31كانون الأ ول . )2006
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� -5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
بنـوك وم�ؤ�س�ســـات
م�صرفيــــة حمليــــة

بنــــوك وم�ؤ�س�ســــات
م�صرفيـــة خارجيــــة

املجمـــــــــــوع

 31كانون الأ ول

 31كانون الأ ول

 31كانون الأ ول

2007

2006

2007

2006

2007

2006

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

ح�سابات جارية وحتت الطلب

457ر425

745ر281

858ر200ر924 6ر078ر315 3ر626ر6

669ر360ر3

ودائع ت�ستحق خالل فرتة � 3أ�شهر �أو �أقل
املجموع

728ر738ر815 4ر491ر845 25ر856ر816 58ر269ر573 58ر595ر63

631ر761ر83

185ر164ر560 5ر773ر703 25ر057ر740 65ر348ر888 61ر221ر70

300ر122ر87

بلغت الأ ر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال تتقا�ضى فوائد 457ر 425دينار كما يف  31كانون الأ ول  (2007مقابل 745ر 281دينار كما
فــي  31كانون الأ ول . )2006
 -بلغت الأ ر�صدة مقيدة ال�سحب 313ر049ر 2دينار كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل 021ر596ر3دينار كما يف  31كانون الأ ول . ) 2006

 - 6موجودات مالية للمتاجرة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانون الأ ول
2007

2006

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

�أ�سهم �شركات مدرجة يف اال�سواق املالية

135ر423ر3

881ر819ر2

املجموع

135ر423ر3

881ر819ر2
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 -7ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2007
دينـــــــــــــار

 31كانون الأ ول

2006
دينـــــــــــــار

الأ فراد(التجزئة)
735ر945ر1

897ر012ر2

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت *

245ر032ر60

709ر578ر57

بطاقات االئتمان

776ر889ر2

781ر397ر2

�أخرى

372ر744

066ر647

407ر812ر19

938ر016ر18

القرو�ض العقارية
ال�شركات :
ال�شركات الكربى
ح�سابات جارية مدينة

498ر065ر37

695ر922ر27

قرو�ض وكمبياالت *

018ر530ر167

098ر231ر151

�شركات �صغرية ومتو�سطة
ح�سابات جارية مدينة

340ر682ر16

780ر198ر20

قرو�ض وكمبياالت *

353ر747ر18

870ر265ر38

202ر556ر2

652ر134ر2

946ر005ر328

486ر406ر320

ينزل  :فوائد معلقة

(104ر815ر)16

(905ر269ر)25

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

(005ر247ر)16

(587ر601ر)22

837ر943ر294

994ر534ر272

القطاع العام
املجموع

�صايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا البالغة 035ر429ر 1دينار كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل 176ر120ر 2دينار كما يف 31
كانون الأ ول .)2006
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة مت�ضمنة الفوائد املعلقة 188ر960ر.36دينار�أي ما ن�سبته ( )%11/3من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف 31كانون الأ ول( 2007مقابل966ر661ر 53دينار �أي ما ن�سبته ( )٪16/7من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون الأ ول .)2006
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 084ر145ر 20دينار �أي ما ن�سبته ( )٪6/5من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرةبعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون الأ ول (2007مقابل 061ر392ر 28دينار �أي ما ن�سبته ( )٪9/6من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون الأ ول .)2006
 -ال يوجد ت�سهي ــالت � إئتمانية ممنوحة للحكومـ ــة الأ ردنيــة كما فــي  31كان ــون الأ ول  2007و .2006
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خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة :

االفراد

القرو�ض
العقارية

ال�شركـــــــــات
ال�صغرية
ال�شركات
واملتو�سطة
الكربى

احلكومة
والقطاع
العــــــــام

الإ جمـــايل

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــار

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــــــار

405ر200ر11

405ر196

195ر692ر7

732ر479ر3

850ر32

587ر601ر22

-

(428ر) 346

-

(437ر104ر)6

955ر52

-

810ر30

518ر12

-

283ر96

395ر898ر8

022ر179

757ر665ر4

981ر470ر2

850ر32

005ر247ر16

ال�شركات
الكربى

ال�صغرية
واملتو�سطة

احلكومة
والقطاع
العــــــــام

الإ جمـــايل

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــــــــار

2007

الر�صيد يف بداية ال�سنة امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل
ال�سنة (الديون امل�شطوبة)
(603ر383( )100ر483( )17ر959( ) 134ر)93
خم�ص�صات الديون التي مت ادراجها يف ح�سابات
نظامية*
(765ر922ر310( )2ر)927
(362ر254ر)2
فرق تقييم خم�ص�ص الديون بعمالت �أجنبية
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2006

االفراد

القرو�ض
العقارية

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــار

ال�شركـــــــــــــات

الر�صيد يف بداية ال�سنة

328ر300ر12

405ر196

املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات

073ر321

-

-

(621ر471ر)1

-

-

-

-

(020ر- )27

625ر50

-

455ر29

405ر200ر11

405ر196

195ر692ر732 7ر479ر3

امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة
(الديون امل�شطوبة)
املحول لإحتياطي خماطر
م�صرفية عامة
فرق تقييم خم�ص�ص الديون
بعمالت �أجنبية
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

246ر28

860ر045ر24

760ر689ر121 7ر831ر3
-

-

073ر321

(752ر) 358

-

363ر7

(373ر830ر)1

-

(020ر) 27

604ر4

047ر92

850ر32

587ر601ر22

 بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة � إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت � إزاء ديون �أخرى مبلغ 388ر684ر 1دينار كما يف  31كانونالأ ول ( 2007مقابل 552ر125ر 1دينار كما يف  31كانون الأ ول .)2006
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الفوائد املعلقة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة :

2007

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف  :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة

االفـــــراد

القرو�ض
العقاريــة

دينـــــــــار

دينـــــــــار

376ر906ر13

100ر68

778ر862ر1

483ر51

ينزل  :الفوائد
املحولة لاليرادات (اي�ضاح رق ــم )34

(076ر) 294

ينزل  :فوائد معلقة مت �شطبها

(219ر) 346

ينزل  :فوائد معلقة مت ادراجها
يف ح�سابات نظامية*

(166ر121ر- )4

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2006

(457ر) 6
(345ر) 9

693ر007ر11

781ر103

االفــــراد

القــرو�ض
العقاريــــة

دينـــــــــار

دينـــــــــار

ال�شركات
الكربى

ال�صغرية
واملتو�سطة

احلكومة
والقطاع
العــــــــام

االجمالــــي

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينــــــــار

دينـــــــــار

213ر736ر8

748ر540ر2

468ر18

452ر857

884ر4

(307ر)196

-

(840ر) 496

(701ر) 58

-

(339ر191ر) 1

(801ر922ر937( )5ر601ر- )1

(904ر645ر)11

ال�شركـــــــــات

685ر102ر2
(074ر) 777

023ر139ر4

255ر541ر1

ال�شركـــــــــات
ال�شركات
ال�صغرية
واملتو�سطــة
الكربى
دينـــــــــار

دينـــــــــار

009ر770ر12

139ر38

355ر546ر10

196ر511ر3

566ر33

826ر752ر1

905ر269ر25
282ر879ر4

352ر23

104ر815ر16

احلكومة
والقطاع
العـــــــــام

االجمالــــي

دينـــــــــار

دينـــــــــار

348ر489ر2

009ر14

860ر857ر25

699ر306

459ر4

746ر608ر5

ينزل  :الفوائد املحولة
لاليرادات (اي�ضاح رقـم )34

(717ر)615

(605ر)3

(088ر) 242

(635ر) 48

-

(045ر) 910

ينزل  :فوائد معلقة مت �شطبها

(112ر759ر)1

-

(880ر320ر)3

(664ر)206

-

(656ر286ر)5

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

376ر906ر13

100ر68

213ر736ر8

748ر540ر2

468ر18

905ر269ر25

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف  :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة

* مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم (/55م 2007/29تاريخ � 6أيار )2007متت املوافقة على ادراج ديون غري عاملة مع ما يقابلها من فوائد معلقة
وخم�ص�صات مببلغ 341ر750ر 17دينار يف ح�سابات نظامية مع احتفاظ البنك بحقه القانوين مبتابعة ومطالبة املدينني بهذه الديون  ,وعليه فقد بلغ
ر�صيد الديون غري العاملة املدرجة يف ح�سابات نظامية 913ر369ر 40دينار كما يف  31كانون االول (2007مقابل مبلغ 223ر151ر 33دينار كما يف 31
كانون االول  )2006وهذه الديون مغطاة بالكامل باملخ�ص�صات والفوائد املعلقة .
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 -8موجودات مالية متوفرة للبيع
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية :
ا�سهم �شركات
�صناديق ا�ستثمارية
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�أ�سهم �شركات
�صناديق ا�ستثمارية
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
جمموع املوجودات املالية املتوفرة للبيع

2007
دينــــار

 31كانــــــــون الأ ول

716ر294ر6
077ر453ر1
793ر747ر7

795ر632ر4
795ر632ر4

805ر903ر2
517ر92
322ر996ر2
115ر744ر10

105ر440ر2
105ر440ر2
900ر072ر7

2006
دينــــار

 بلغت املوجودات املالية املتوفرة للبيع (�أ�سهم غري مدرجة ) كما يف  31كانون الأ ول  2007التي تظهر بالتكلفة ب�سبب عدم امكانية حتديد قيمتها العادلةب�شكل يعتمد عليه 322ر996ر 2دين ـ ـ ـ ـ ــار (مقابل 105ر440ر 2دينار كما يف  31كانون الأ ول .)2006
 -ال يوجد موجودات مالية متوفرة للبيع مرهونة كما يف  31كاـون الأ ول  2007و 31كانون الأ ول . 2006

 - 9موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانـــــــــــــون الأ ول
2007
دينــــار
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية:
اذونات خزينة حكومية
�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قر�ض �شركات
�سندات مالية اخرى
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
جمموع موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

892ر859ر14
720ر528ر27
300ر396ر14
444ر000ر1
356ر785ر57
356ر785ر57

حتليل ال�سندات  :ذات معدل عائد ثابت
املجمــوع

356ر785ر57
356ر785ر57

2006
دينــــار
125ر695ر10
307ر403ر21
000ر336ر7
505ر098ر3
937ر532ر42
937ر532ر42
 31كانـــــــــــــون الأ ول
2006
دينــــار

2007
دينــــار
937ر532ر42
937ر532ر42
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 ميتد ا�ستحقاق املوجودات املالية املحتفظ حتى تاريخ الإ�ستحقاق حتى عام  2011وعلى عدة دفعات ي�ستحق �آخرها بتاريخ � 18آب .2011لغاية �شهر
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

املجموع
من �شهر اىل  3ا�شهر من � 3شهور اىل � 6شهور من � 6شهور اىل �سنة من �سنة اىل � 3سنوات اكرث من � 3سنوات
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
251ر509ر256 10ر785ر57
893ر883ر30
000ر500
212ر892ر15

 يوجد رهونات على مبلغ 000ر 15دينار كما يف  31كانون الأ ول  2007من �سندات مالية حكومية وبكفالتها ل�صالح البنك العربي لقاء كفالة البنك لعميلحا�صل على ت�سهيالت من البنك العربي ( مقابل 000ر 95ديناركما يف  31كانون الأ ول  ) 2006مت � إعادة ت�صنيفها �ضمن موجودات مالية مرهونة
اي�ضاح رقم (.)10

 -10موجودات مالية مرهونة
� إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

000ر15
000ر15

�سندات مالية حكومية وبكفالتها

2007
دينــــار

 31كانـــــــــــــون الأ ول
000ر95
000ر95

2006
دينــــار

يوجد رهونات على مبلغ 000ر 15دينار من �سندات مالية حكومية وبكفالتها كما فـ ــي  31كانون الأ ول  2007ل�صالح البنك العربي لقاء كفالة البنك
لعميل حا�صل على ت�سهيالت من البنك العربي ( مقابل 000ر 95دينار كما يف  31كانون الأ ول .)2006

 - 11موجودات ثابتة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
العام 2007
الكلف ــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم :
ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
دفعات على ح�ساب �شراء موجودات ثابتة
�صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة
العام 2006
الكلف ــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
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معـــــــــــدات
واجهـــــــــــزة
ارا�ضــــــــــي مبانـــــــــــــي واثـــــــــــــاث
دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

�أجهـــــــــــــزة
و�سائــط نقـــل احلا�سب الآ يل
دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

850ر498ر3
957ر393
498ر727ر704 1ر178ر998 1ر952ر5
123ر303
053ر204
835ر511ر1
960ر12
(084ر204( ) 212ر) 166
973ر801ر3
806ر431
498ر727ر664 1ر191ر749 1ر252ر7
044ر707
520ر29
564ر736
504ر51
498ر727ر604 1ر506
498ر727ر1
-

704ر178ر1
-

367ر222
378ر005ر3
708ر44
474ر598
(275ر609( ) 203ر81
466ر185
577ر400ر3
340ر246
175ر852ر3

159ر483ر2
672ر357
) -
831ر840ر2
142ر961

272ر375
025ر66

556ر181ر3
393ر585

841ر198ر5
940ر353ر2

املجمـــــــــوع
دينـــــــــــــــــار
007ر752ر12
972ر031ر2
(288ر)378
690ر405ر14
948ر417ر6
374ر030ر1
(884ر) 284
438ر163ر7
504ر51
756ر293ر7
871ر661ر11
358ر005ر3

ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم :
ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
دفعات على ح�ساب �شراء موجودات ثابتة
�صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة

498ر727ر1

704ر178ر1

(783ر599ر340( ) 1ر099( ) 47ر222( ) 268ر915ر) 1
007ر752ر12
850ر498ر3
957ر393
998ر952ر5

498ر727ر1

524ر677
520ر29
044ر707
504ر51
164ر523

563ر440ر7
708ر432ر2
957ر185
374ر144ر4
405ر734
170ر310
763ر45
952ر348
(948ر487ر353( ) 1ر719( ) 9ر020( ) 259ر757ر) 1
948ر417ر6
159ر483ر2
367ر222
378ر005ر3
504ر51
563ر385ر6
691ر015ر1
590ر171
620ر947ر2

* تت�ضمن املوجودات الثابتة موجودات م�ستهلكة بالكامل بقيمة  4.204.630دينار يف  31كانون الأ ول  2007مقابل مبلغ  4.316.726دينار كما يف
 31كانون الأ ول .2006

 -12موجودات غري ملمو�سة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ر�صيد بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

603ر385
540ر282
(417ر)176
726ر491

2007
دينــــار

�أنظمة حا�ســــوب وبرامـــــــــج
443ر374
936ر208
(776ر)197
603ر385

2006
دينــــار

 - 13موجودات �أخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

فوائد و� إيرادات بر�سم القب�ض
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
ر�صيد � إعادة الهيكلة – �صايف (اي�ضاح )23
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة
�شيكات بر�سم القب�ض ( اوراق م�شرتاة)
ت�أمينات قابلة للإ �سرتداد
مدينو عقارات
معامالت يف الطريق بني الفروع
مدينون وار�صدة مدينة اخرى � -صايف
املجم ـ ـ ــوع

753ر463ر1
817ر364
219ر355ر10
585ر584ر3
026ر279ر5
550ر41
560ر82
997ر062ر1
507ر234ر22

2007
دينــــار

 31كانون الأ ول
433ر302ر1
075ر367
107ر081ر12
964ر268ر4
592ر064ر8
588ر42
235ر184
639ر547
289ر546
922ر404ر27

2006
دينــــار

* يت�ضمن هذا البند �أرا�ضي وعقارات مباعة على دفعات بلغت كلفتها 772ر452ر 1دينار كما يف  31كانون الأ ول  2007يقابلها مبالغ مقبو�ضة مببلغ
333ر 728دينار �أدرجت �ضمن بند مطلوبات �أخرى (� إي�ضاح  ، )21مقابل مبلغ 125ر457ر 1دينار كما يف  31كانون الأ ول  2006يقابلها مبالغ مقبو�ضة
مببلغ 892ر 439دينار.
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فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة :
2007
دينـــــــــــار
482ر320ر4
053ر523
(007ر186ر)1
528ر657ر3
(943ر) 72
585ر584ر3

الر�صيد يف بداية ال�سنة
� إ�ضافات
ا�ستبعادات
خ�سارة التدين
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2006
دينـــــــــــار
557ر627ر5
284ر741ر1
(359ر048ر) 3
482ر320ر4
(518ر) 51
964ر268ر4

مبوجب قانون البنوك يتوجب بيع الأ را�ضي والعقارات امل�أخوذة � إ�ستيفاء لديون العمالء خالل �سنتني من تاريخ ا�ستمالكها .

 -14ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأ جل
املجموع

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأ ول 2007
داخــــل اململكــــة خـــــارج اململكــــة املجمـــوع
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
539ر563
392ر187
147ر376
043ر657ر29
826ر462ر15
217ر194ر14
582ر220ر30
218ر650ر15
364ر570ر14

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأ ول 2006
داخـــــل اململكــــة خــــارج اململكــــة املجمـــوع
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
686ر18
206ر9
480ر9
938ر372ر30
627ر099ر16
311ر273ر14
624ر391ر30
833ر108ر16
791ر282ر14

 -15وديعة البنك املركزي الأ ردين :
قام البنك املركزي الأ ردين ب�إيداع مبلغ (  )21مليون دينار لدى البنك �ضمن خطة � إعادة الهيكلة بدون فوائد وت�ستحق بتاريخ  31كانون الأ ول ،2008
وتظهر هذه الوديعة بالقيمة الإ�سمية .

 -16ودائع عمالء
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأ جل وخا�ضعة ال�شعار
املجموع

56

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2007
�أفــــــــــــــراد �شركات كربى �شركات �صغرية ومتو�سطة احلكومة والقطاع العام
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
977ر614ر8
640ر759ر31
629ر567ر418 34ر377ر6
646ر504
831ر419ر- 17
540ر586ر23
344ر002ر68
481ر119ر216 148ر000ر3
517ر201ر32
630ر266ر100
941ر106ر634 200ر377ر9

املجمـوع
دينـــــــــــار
664ر319ر81
843ر925ر17
215ر707ر242
722ر952ر341

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأ جل وخا�ضعة ال�شعار
املجموع

�أفـــــــــــــراد
دينـــــــــــار
177ر787ر27
444ر782ر15
026ر310ر125
647ر879ر168

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2006
�شركات كربى �شركات �صغرية ومتو�سطة احلكومة والقطاع العــــــــــام
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
190ر906ر3
164ر618ر35
106ر418ر12
416ر131
712ر687ر34
876ر939ر85
902ر593ر38
106ر418ر456 12ر689ر121

املجمـوع
دينـــــــــــار
637ر729ر79
860ر913ر15
614ر937ر245
111ر581ر341

 بلغت ودائع احلكومة والقطاع العام داخل اململكة 871ر510ر 31دينار �أي ما ن�سبته ( )٪ 9/2من � إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل474ر964ر 37دينار �أي ما ن�سبته( )٪ 11/1من اجمايل الودائع كما يف  31كانون الأ ول .) 2006
 بلغت الودائع التي ال حتمل فوائد 493ر452ر 82دينار �أي ما ن�سبته ( )٪24/1من � إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأ ول  (2007مقابل 806ر295ر87دينار �أي ما ن�سبته ( )٪ 25/5من � إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأ ول .) 2006
 بلغت الودائع املحجوزة (مقيدة ال�سحب) 689ر363ر 7دينار �أي ما ن�سبته ( )٪ 2/2من � إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل589ر865ر 4ديناراي ما ن�سبته ( )%1/4من � إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأ ول .)2006
 -بلغت الودائع اجلامدة 308ر239ر 6كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل 348ر847ر 5ديناركما يف  31كانون الأ ول .) 2006

 - 17ت�أمينــات نقديـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

071ر935ر36
054ر314ر15
787ر031ر2
912ر280ر54

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

2007
دينــــار

 31كانــــــون الأ ول
072ر047ر22
581ر308ر14
464ر140ر1
117ر496ر37

2006
دينــــار

� -18أموال مقرت�ضة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون الأ ول 2007

املبلـغ
دينــــار

عدد الأ ق�ســــــاط

ال�ضمانات

ب�ضمانة رهونات عقارية ل�صالح البنك
000ر000ر 10ي�ستحق دفعة واحدة
ال�شركة الأ ردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
ح�صل عليها البنك لقاء قرو�ض �سكنية
بتاريــخ  20حزيران 2010
ممنوحة للعمالء
املجموع

�سعر فائدة االقرتا�ض
%8/30

000ر000ر10

ح�صل البنك بتاريخ  20حزيران  2007على قر�ض من ال�شركة الأ ردنية لإعادة متويل الرهن العقاري مببلغ  10مليون دينار وبن�سبة فائدة %8/30
�سنوي ًا قابل التجديد بناء ًا على طلب البنك وي�سدد دفعة واحدة بتاريخ  20حزيران . 2010
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 -19خم�ص�صات متنوعة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
العام 2007
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
خم�ص�صات �أخرى
املجم ــوع
العام 2006
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
خم�ص�صات �أخرى
املجم ــوع

ر�صيد بداية
ال�سنـــــــــة
دينــــار
334ر935
364ر208
700ر46
398ر190ر1

املكون خالل
ال�سنــــــــة
دينــــار
056ر436
056ر436

امل�ستخــدم خالل
ال�سنة
دينــــار
(062ر)146
(125ر) 77
(187ر)223

-

655ر060ر1
150ر699
700ر46
505ر806ر1

918ر22
918ر22

(239ر)148
(802ر)273
(041ر)422

(984ر)216
(984ر)216

-

ر�صيد نهاية
ال�سنــــــــــة
دينــــار
328ر225ر1
239ر131
700ر46
267ر403ر1

مـا تـم رده
لاليــرادات
دينــــار
-

334ر935
364ر208
700ر46
398ر190ر1

� -20ضريبة الدخل
�أ -خم�ص�ص �ضريبة الدخل

ان احلركة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي:
ر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة دخل على ارباح متحققة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
�ضريبة دخل على ارباح متحققة للموجودات املالية للمتاجرة
�ضريبة دخل معادة للإ يرادات ال لزوم لها
�ضريبة دخل م�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

467ر758
182ر741
649ر499ر1

2007
دينـــــــــار

2006
دينـــــــــار

441ر120ر1
474ر160
175ر330
(623ر) 852
467ر758

متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي :

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
مطلوبات �ضريبة م�ؤجلة عن فرق تقييم موجودات مالية للمتاجرة
�ضريبة دخل معادة للإ يرادات ال لزوم لها

(182ر)741
(182ر)741

2007
دينــــار

381ر565
623ر852
004ر418ر1

2006
دينــــار

متت املوافقة من قبل دائرة �ضريبة الدخل يف الأ ردن على التقديرات ال�ضريبية جلميع ال�سنوات حتى نهاية العام  ، 2005ومت تدوير خ�سائر �ضريبية جمموعها
888ر577ر 10دينار هذا ومت � إ�ستخدام مبلغ 792ر021ر 6دينار من هذه اخل�سائر خالل العام  2006كما مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي للبنك للعام . 2006
�أما فروع فل�سطني فقد مت ت�سوية الو�ضع ال�ضريبي حتى نهاية عام  ،2000ويجري العمل حالي ًا على ت�سوية الو�ضع ال�ضريبي للأ عوام , 2002 , 2001
 2005 , 2004 , 2003و ، 2006ويف ر�أي امل�ست�شار ال�ضريبي للبنك ف�إنه لن يرتتب على البنك �أي مبالغ تزيد عن املبالغ املر�صودة يف البيانات املالية.
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ب  -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

2006
ال�ضريبــة
امل�ؤجلــة
دينــــار
294ر119ر8
870ر685ر1
031ر18
289ر709
513ر551
940ر316
927ر72
345ر16

2007

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
املبالـــــغ الر�صيـد فـــي ال�ضريبــة
الر�صيـد يف بدايـة املبالـغ
امل�ضافــة نهايـــة ال�سنة امل�ؤجلــة
املحـــررة
ال�سنة
 - 1موجودات �ضريبية م�ؤجلة :
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
040ر763ر980 19ر360ر6
591ر769ر213 24ر102ر662 5ر95
خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
876ر198ر599 1ر966ر906 6ر966ر1
766ر113
489ر881ر5
فوائد معلقة
530ر25
943ر72
426ر21
خ�سارة تدين عقارات وموجودات م�ستملكة �أخرى 517ر51
776ر157
788ر450
751ر575ر- 1
539ر026ر2
خم�ص�ص ح�سابات ق�ضايا معلقة
210ر450ر505 1ر499
782ر83
674ر243
102ر610ر1
خم�ص�ص ر�سوم وم�صاريف ق�ضائية معلقة
328ر225ر474 1ر415
056ر436
062ر146
334ر935
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني
934ر45
239ر131
125ر77
364ر208
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة �ضد البنك
345ر16
700ر46
700ر46
خم�ص�صات متنوعة اخرى
634ر594ر1
096ر556ر- 4
خ�سائر �ضريبية مدورة حتى نهاية عام 096 2006ر556ر4
732ر085ر687 40ر814ر802 11ر835ر847 1ر106ر450 30ر498ر843 9ر084ر13
املجموع
مل يتم قيد املنافع ال�ضريبية امل�ؤجلة يف �سجالت البنك ،هذا ويف حال مت قيدها على ح�ساب االرباح املدورة ف� إنه ومبوجب طلب البنك املركزي الأ ردين ال ميكن
الت�صرف مببلغ يعادل قيمة املنافع ال�ضريبية امل�ؤجلة اال مبقدار ما يتحقق منها فعالً.
 -2مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة :
احل�سابات امل�شمولة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
400ر87
951ر332
951ر332
للإ �ستثمارات املتوفرة للبيع
400ر87
951ر332
951ر332
ال يوجد مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل 400ر 87دينار كما يف  31كانون الأ ول  )2006ناجتة عن �أرباح تقييم
املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر �ضمن التغري املرتاكم يف القيمة العادلة يف حقوق امل�ساهمني.
ر�صيد بداية ال�سنة
امل�ضاف خالل ال�سنة
املطف أ� خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

400ر87
(400ر)87
-

2007
دينـــــــــــــار

805ر874ر1
538ر36
(943ر823ر)1
400ر87

2006
دينـــــــــــــار

ج -ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:

الربح املحا�سبي

ينزل  :ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة *

ي�ضاف  :م�صروفات غريمقبولة �ضريبيا
الربح ال�ضريبي قبل تنزيل اخل�سائر املقبولة �ضريبي ًا
ينزل  :خ�سائر مقبولة �ضريبي ًا
الربح ال�ضريبي
فروع البنك – االردن
فروع البنك – فل�سطني

2007
دينــــــــــــــــار
336ر161ر13
(559ر328ر)8
508ر660ر2
285ر493ر7
(096ر556ر)4
189ر937ر2
%35
%20

2006
دينــــــــــــــــار
696ر264ر9
(836ر081ر)6
932ر838ر2
792ر021ر6
(792ر021ر)6
%35
%20

* ت�شمل خم�ص�صات ديون مت تكوينها قبل عام � 2000سبق و�أن مت دفع ال�ضريبة عنها عند تكوينها وتعود حل�سابات مت �شطبها �أو حت�صيلها جزئي ًا او
كلي ًا خالل العام.
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 -21مطلوبات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�شيكات مقبولة الدفع
فائدة م�ستحقة الدفع
ت�أمينات وامانات خمتلفة
�أمانات ال�صناديق احلديدية
�أمانات ارباح الأ �سهم
�أمانات ال�ضمان الإجتماعي
امانات �ضريبة الدخل
م�صروفات م�ستحقة غري مدفوعة
حواالت واردة
ر�سوم البحث العلمي والتدريب املهني
ر�سوم ا�ضافية للجامعات الأ ردنية
�صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني
مكاف�أة اع�ضاء جمل�س الإدارة
مبالغ مقبو�ضة على ح�ساب بيع ارا�ضي وعقارات
�أر�صدة دائنة اخرى
املجموع

 31كانـــــون الأ ول
2006
2007
دينــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــار
549ر691ر1
716ر144ر2
002ر754
584ر781ر1
125ر377
135ر876
642ر43
212ر36
105ر16
588ر18
514ر43
865ر48
879ر15
854ر12
742ر463
192ر636
934ر18
183ر40
040ر114
113ر128
901ر94
113ر128
201ر79
324ر108
000ر35
000ر35
892ر439
333ر728
341ر983
324ر952
867ر170ر5
536ر675ر7

 -22ر�أ�س املال وعالوة الإ �صدار
 يبلغ ر�أ�س املال املكتتب به ( املدفوع )  63/250مليون دينار موزعا على  63/250مليون �سهم ًا قيمة ال�سهم اال�سمية دينارواحد كما يف  31كانون الأ ول( 2007مقابل  57/5مليون ديناركما يف  31كانون الأ ول .) 2006
 مبوجب قرار الهيئة العامة يف � إجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ � 24آذار  2007وقرار جمل�س مفو�ضي هيئة الأ وراق املالية بتاريخ � 16أيار  ، 2007متزيادة ر�أ�س مال البنك مببلغ 000ر750ر 5دينار عن طريق ر�سملة جزء من الأ رباح املدورة  ،وذلك بتوزيع �أ�سهم منحة جمانية على امل�ساهمني امل�سجلني
يف �سجالت البنك كما بتاريخ � 30أيار � ، 2007أي يف اليوم اخلام�س ع�شر من تاريخ موافقة الهيئة على ت�سجيل الأ وراق املالية لي�صبح ر�أ�س مال البنك
امل�صرح به واملدفوع 000ر250ر 63دينار .
 -تبلغ عالوة الإ�صدار 698ر 56ديناركما يف  31كانون الأ ول .2007

 -23خطة �إعادة الهيكلة
قـررت الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها غري العادي بتاريخ � 16شباط  2004املوافقة على خطة � إعادة هيكلة البنك املعتمدة من البنك املركزي الأ ردين
وجمل�س الوزراء واملت�ضمنة ما يلي:
 � إطفاء ر�صيد خ�صم الإ�صدار و البالغ ( )5مليون دينار يف اخل�سائر املرتاكمة. تخفي�ض اخل�سائر املرتاكمة بر�صيد الت�سهيالت اال�ستثنائية املمنوحة من البنك املركزي الأ ردين بعد �سداد القيمة احلالية لتلك الت�سهيالت و البالغة(  )9مليون دينار.
 تخفي�ض اخل�سائر املرتاكمة بقيمة ( )30مليون دينار عن طريق تخفي�ض ر�أ�س املال. -تخفي�ض اخل�سائر املرتاكمة بر�صيد االحتياطي االختياري و احتياطي التفرع اخلارجي.
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 ر�سملة ما يقارب ( )17مليون دينار من اخل�سائر املرتاكمة �ضمن بند «ر�صيد � إعادة الهيكلة» و يتم � إطفاء هذا الر�صيد على مدى (� )10سنوات اعتبارامن العام .2004
 زيادة ر�أ�س مال البنك بقيمة ( )30مليون دينار. � إيداع ( )21مليون دينار يف البنك من قبل البنك املركزي الأ ردين بدون فائدة حتى نهاية عام .2008 ت�سديد الت�سهيالت اال�ستثنائية املمنوحة من البنك املركزي الأ ردين بالقيمة احلالية لها والبالغة ( )9مليون دينار.د  -بلغ الر�صيد املدين لإعادة الهيكلة 765ر258ر 17دينار بتاريخ � 16شباط  2004ومبوجب قرار جمل�س الإدارة تقرر � إطفاء املبلغ على مـدى � 10سنـوات
ابتـدا ًء مـن العـام  2004ويبلـغ ر�صيــد �إعــادة الهيكلــة الوارد �ضمن املوجودات الأ خرى 219ر355ر10دينار بعد الإطفاء كما يف  31كانون الأ ول . 2007
� إن تفا�صيل ر�صيد � إعادة الهيكلة البالغ 765ر 258ر17دينار هي كما يلي :
دينــــــــــــــــــار
ر�صيد اخل�سائر املرتاكمة يف البيانات املالية املجمعة للبنك كما يف  31كانون الأ ول 2002
خ�سائر الن�صف الأ ول من العام (2003البيانات املالية املجمعة)
جمموع اخل�سائر يف  30حزيران 2003
� إطفاء خ�صم الإ�صدار
جمموع اخل�سائر املطف�أة
ينزل  :املبالغ املطف�أة يف اخل�سائر املرتاكمة :
املحول من را�س املال (تخفي�ض)
فرق ت�سديد الت�سهيالت الإ�ستثنائية *
من البنك املركزي الأ ردين
االحتياطي االختياري
احتياطي التفرع اخلارجي
ر�صيد � إعادة الهيكلة

932ر308ر74
957ر698ر1
889ر007ر76
000ر000ر5
889ر007ر81
000ر000ر30
412ر275ر31
594ر179ر1
118ر294ر1
124ر749ر63
765ر258ر17

* مت ت�سديد الت�سهيالت اال�ستثنائية للبنك املركزي البالغة 412ر275ر 40دينار بقيمتها احلالية البالغة 000ر000ر 9دينار.

 -24الإ حتياطيات
 احتياطي قانوينمتثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأ رباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة  %10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة وفق ًا لقانون البنوك
وقانون ال�شركات وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني
 احتياطي خماطر م�صرفية عامةميثل هذا البند � إحتياطي خماطر م�صرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأ ردين.
 ان االحتياطيات املقيد الت�صرف بها هي كما يلي :ا�ســم االحتياطــي
احتياطي قانوين
احتياطي خماطر م�صرفية عامة

2007
دينـــــــــار
282ر797ر4
854ر018ر3

طبيعـة التقييد
متطلبات القانون
متطلبات ال�سلطة الرقابية
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 -25التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2007
موجــــــــــــــودات ماليـــــــــــة متوفـــرة للبيــــــــع

الر�صيد يف بداية ال�سنة
(خ�سائر) �أرباح غري متحققة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
(�أرباح)متحققة منقولة لبيان الدخل
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

�أ�سهــــــــــم
دينــــــــــــــار
551ر245
(180ر) 929
400ر87
(829ر) 147
(058ر) 744

�صناديق ا�ستثمارية املجمـــــــــــــوع
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار
551ر245
(211ر) 890
969ر38
400ر87
(829ر) 147
(089ر) 705
969ر38

2006
موجودات مالية
متوفــرة للبيــــع
�أ�سهــــــــــــــــــــم
دينــــــــــــــار
371ر300ر2
(863ر174ر)2
375ر731
(332ر) 611
551ر245

* ال يوجد مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة للعام ( ،2007مقابل مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة مببلغ 400ر 87دينار مت تنزيلها من التغرياملرتاكم يف القيمة
العادلة للعام .)2006

� -26أرباح مدورة
		
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2007

2006

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

309ر679ر11

674ر849ر9

املحول لزيادة را�س املال

(000ر750ر)5

(000ر500ر)7

ارباح موزعة على امل�ساهمني

(000ر750ر)5

-

الربح لل�سنة  -بيان ( ب )

154ر420ر12

700ر682ر10

(املحول) اىل االحتياطي القانوين

(088ر356ر)1

(870ر)956

(املحول) اىل احتياطي خماطر م�صرفية عامة

(138ر) 433

(195ر)396

237ر810ر10

309ر679ر11

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

بنا ًء على تعليمات هيئة الأ وراق املالية مينع الت�صرف مببلغ 980ر181ر 1دينار لقاء الإنخفا�ض يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع.

� - 27أرباح مقرتح توزيعها
�أو�صى جمل�س الإدارة توزيع  %10من ر�أ�س املال ك�أ�سهم منحة جمانية على امل�ساهمني �أي ما يعادل  6/325مليون دينار وذلك بر�سملة مبلغ معادل من
الأ رباح املدورة كما �أو�صى بتوزيع  %5نقد ًا �أي ما يعادل حوايل  3/163مليون دينار وهذا خا�ضع ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني  ،يف حني مت خالل العام
املا�ضي توزيع �أ�سهم منحة جمانية بن�سبة ( )%10و( )%10نقد ًا من ر�أ�س املال يف حينه.
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 -28الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2007
دينــــــــــــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة :لالفراد (التجزئة):
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
بطاقات االئتمان
القرو�ض العقارية
ال�شركات
ال�شركات الكربى :
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة :
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
القطاع العام
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة و� إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املجم ــوع

2006
دينــــــــــــــار

395ر78
510ر492ر4
707ر369
542ر906ر1

175ر76
718ر533ر3
678ر322
468ر761

252ر983ر4
085ر202ر10

296ر779ر2
035ر774ر7

704ر876ر1
154ر339ر2
423ر047ر1
292ر433ر2
090ر662ر3
685ر182ر3
839ر573ر36

119ر842ر1
330ر263ر4
035ر023ر1
432ر139ر2
077ر529ر2
432ر335ر2
795ر379ر29

 -29الفوائـــد املدينــــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2007
دينــــار
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء:
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع توفري
ودائع لأ جل وخا�ضعة لإ�شعار
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
ر�سوم �ضمان الودائع
املجم ــوع

2006
دينــــار

690ر679ر1

321ر861

538ر392
932ر324
576ر281ر14
633ر357ر1
583ر449
493ر643
445ر129ر19

446ر477
655ر378
799ر767ر10
792ر740
080ر415
093ر641ر13
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� -30صايف ايرادات العموالت
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2007
دينــــار

عموالت دائنة:
عموالت ت�سهيالت مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت غري مبا�شرة
�صايف ايرادات العموالت

2006
دينــــار
649ر277ر2
920ر334ر2
569ر612ر4

192ر070ر3
925ر624ر2
117ر695ر5

 -31ارباح عمالت اجنبية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

386ر392
153ر585
539ر977

ناجتة عن التداول
ناجتة عن التقييم
املجموع

2007
دينــــار

2006
دينــــار

396ر260
079ر435
475ر695

� -32أرباح (خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2007
�أ�سهم �شركات
املجموع
2006
�أ�سهم �شركات
حمافـ ـ ــظ � إ�ستثمارية مدارة من الغري
املجموع

�أرباح (خ�سائر)
متحققـــة
دينـــار

(خ�سائر) غري
متحققة
دينـــار

عوائد توزيعات
�أ�ســهم
دينـــار

املجمـــوع
دينـــار

918ر482
918ر482

(937ر)365
(937ر)365

756ر18
756ر18

737ر135
737ر135

(322ر367ر)2
(582ر) 653
(904ر020ر)3

(921ر)573
(921ر)573

523ر188
523ر188

(720ر752ر)2
(582ر)653
(302ر406ر)3

 -33ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع
2007
دينــــار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
عوائد توزيعات ا�سهم �شركات
ارباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
املجموع
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919ر90
126ر341
045ر432

2006
دينــــار
512ر28
198ر036ر1
710ر064ر1

� -34إيرادات �أخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ايراد بطاقات الإئتمان
ايجار ال�صناديق احلديدية
زيادة يف ال�صندوق
ايرادات ت�صوير وثائق
ايرادات خدمات التح�صيل
ايرادات ا�صدار ك�شف احل�ساب الفوري
ايرادات هاتف وتلك�س وبريد
فوائد معلقة معادة لاليرادات ( اي�ضاح ) 7
ايرادات �سنوات �سابقة
اخرى متفرقة
ارباح بيع عقارات م�ستملكة
�أرباح (خ�سائر) بيع موجودات ثابتة
عوائد عقارات م�ستملكة
املعاد من خم�ص�ص الق�ضايا املقامه �ضد البنك من الغري
املعاد من خم�ص�صات خمتلفة
عموالت خمتلفة
املجم ــوع

2007
دينــــــــــــــــار
309ر329
 941ر13
911ر3
397ر4
681ر7
073ر4
412ر93
840ر496
321ر759
333ر185
752ر482
443ر30
525ر20
981ر129
571ر80
490ر642ر2

2006
دينـــــــــــــــار
653ر246
931ر12
452ر4
990
138ر5
491ر4
466ر99
045ر910
100ر338
216ر95
397ر082ر1
(799ر)35
897ر5
984ر216
427ر55
388ر042ر3

 -35نفقات املوظفني
2007
دينــــار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي
م�ساهمة البنك يف �صندوق االدخار
مكاف�أة نهاية خدمة مدفوعة
نفقات طبية
تدريب املوظفني
مياومات �سفر
ت�أمني على حياة املوظفني
�ألب�سة للم�ستخدمني
املجم ـ ــوع

091ر608ر4
548ر392
052ر193
021ر29
932ر316
418ر11
055ر60
243ر19
413ر10
773ر640ر5

2006
دينــــار
433ر851ر3
385ر385
542ر193
914ر21
687ر325
355
723ر67
708ر18
598ر6
345ر871ر4
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 -36م�صاريف �أخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ايجارات
قرطا�سية ومطبوعات
مياه وكهرباء وبريد وهاتف و�سويفت
م�صاريف ق�ضائية و�أتعاب حماماة
�صيانة وت�صليحات وم�صاريف ال�سيارات
م�صاريف الت�أمني
برامج و�صيانة �أجهزة احلا�سب االيل
بدل تنقالت وبدل ح�ضور جل�سات لأ ع�ضاء جمل�س الإدارة
ر�سوم ورخ�ص و�ضرائب
اعالنات وا�شرتاكات
م�صاريف �سنوات �سابقة
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
حوافز التح�صيل
تربعات واكراميات
تنظيفات وخدمات
م�صاريف بطاقات الإئتمان
�ضيافة
م�صاريف زيادة ر�أ�س املال
ر�سوم ا�ضافية للجامعات الأ ردنية
ر�سوم دعم البحث العلمي والتدريب املهني
�صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني
مكافاة اع�ضاء جمل�س االدارة
خم�ص�ص تدين موجودات �آلت ملكيتها للبنك
متفرقة �أخرى
املجموع

2007
دينــــــــــــــــار

277ر550
440ر289
664ر539
379ر207
661ر275
851ر205
299ر358
312ر123
711ر224
204ر772
689ر2
553ر113
333ر313
553ر189
875ر131
452ر89
753ر100
527ر34
113ر128
113ر128
324ر108
000ر35
426ر21
124ر179
633ر122ر5

2006
دينــــــــــــــــار

676ر537
924ر211
912ر569
875ر123
486ر240
026ر192
825ر283
463ر73
537ر282
583ر717
998ر34
766ر89
842ر337
165ر151
183ر134
511ر75
585ر67
001ر45
901ر94
901ر94
201ر79
000ر35
080ر136
441ر609ر4

 -37الربح لل�سهم الواحد
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 :
الربح لل�سنة – بيان (ب)
املعدل املرجح لعدد الأ �سهم
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة

154ر420ر12
000ر250ر63
- /196

2007
دينــــار

700ر682ر10
000ر250ر63
- /169

2006
دينــــار

مت تعديل الربح لل�سهم الواحد لل�سنة ال�سابقة بعدد الأ �سهم املجانية املوزعة خالل العام  2007متا�شي ًا مع متطلبات املعايري الدولية للتقاريراملالية .
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 -38النقد وما يف حكمه
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2006
دينــــار

2007
دينــــار

352ر830ر60
300ر122ر87
(624ر391ر)30
(021ر596ر)3
007ر965ر113

330ر107ر74
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر 888ر221ر70
ينزل  :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر (582ر220ر)30
(313ر049ر)2
ينزل � :أر�صدة مقيدة ال�سحب
323ر059ر112

 -39املعامالت مع �أطراف ذات عالقة
يدخل البنك �ضمن �أعماله الإعتيادية ،يف معامالت مع كبار امل�ساهمني� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة ،الإدارة العليا وامل�ؤ�س�سات التابعة لهم بالأ �سعار التجارية
للفائدة والعمولة .جميع القرو�ض وال�سلف مع الأ طراف ذات عالقة منتجة وبدون خم�ص�صات خل�سائر ائتمانية حمتملة.
ت�ضمنت القوائم املالية الأ ر�صدة واملعامالت التالية مع الأ طراف ذات العالقة:

بنود داخل امليزانية
الودائع
ت�سهيالت مبا�شرة
مدينون
ت�أمينات نقدية
بنود خارج امليزانية
كفاالت
اعتمادات �صادرة
قبوالت

�أع�ضاء جمل�س
االدارة
دينـــــار

�شركات ممثلة بع�ضو
جمل�س ادارة م�شرتك
دينـــــار

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 31كانــــــــــــــــــــون الأ ول
2006
2007
دينــــار
دينـــــار

145ر282ر3
724ر777ر1
000ر250
13

381ر439ر1
111ر021ر1
493ر930

526ر721ر4
835ر798ر2
000ر250
506ر930

800ر226

181ر834ر1
558ر47
469ر945ر4

754ر331
181ر834ر1
236ر403
558ر47
884ر307ر1
269ر172ر5
املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
لل�سنة املنتهية يف 31كانون الأ ول
2006
2007
دينــــار
دينـــــار

عنا�صر بيان الدخل
فوائد وعموالت دائنة
324ر201ر1
737ر159
فوائد وعموالت مدينة
329ر59
197ر312
احلدود الدنيا واحلدود العليا لن�سب الفوائد والعموالت
%5/85
%6
الدائنة
%8
%8/25
املدينة

061ر361ر1
526ر371

364ر435ر8
487ر574ر8
000ر250
326ر58

007ر637
481ر214

رواتب ومكاف�آت الإ دارة التنفيذية العليا

بلغت الرواتب واملكاف�آت للإ دارة التنفيذية العليا للبنك ما جمموعه 327ر 903دينار خالل عام ( 2007مقابل 922ر 686دينار خالل عام .) 2006
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 -40القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية :
الأ دوات املالية داخل امليزانية العامة :

ت�شمل هذه الأ دوات املالية الأ ر�صدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنك املركزي ،الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة ،املوجودات املالية الأ خرى وودائع
العمالء ،ودائع البنوك واملطلوبات املالية الأ خرى .
وال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية.

 -41ادارة املخاطر
يواجه البنك يف م�سار اعماله وعملياته جمموعة متنوعة من املخاطر التي تن� أش� عن خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل وخماطر
ال�سيولة وي�سعى البنك الدارة هذه املخاطر وحر�صا منه على تنمية حقوق امل�ساهمني واملحافظة على �سالمة الو�ضع املايل للبنك .
ميتلك البنك دائرة م�ستقلة الدارة املخاطر وهي تدار من قبل كادر م�ؤهل وذو خربة وت�شتمل دائرة ادارة املخاطر على اق�سام خماطر االئتمان وخماطر
ال�سوق وخماطر الت�شغيل ومراقبة االمتثال ان املهمة االوىل لهذه الدائرة هو ايجاد اطار فعال الدارة املخاطر لكي تعمل من خالله خمتلف دوائر البنك
وامل�ساعدة يف حتديد م�ستويات املخاطر املقبولة اخلا�صة باعمال تلك الدوائر وعلى م�ستوى البنك ككل .لقد مت بناء ا�سرتاتيجية ادارة خماطر البنك على
مفهوم وا�ضح للمخاطر املختلفة واجراء التقييم الدقيق لتلك املخاطر واجراء عمليات القيا�س واملراقبة امل�ستمرة.
لقد �صممت �سيا�سات البنك التجاري االردين الدارة املخاطر لتحديد وتعريف وحتليل ومراقبة املخاطر وو�ضع حدود للمخاطر واالدوات الرقابية
املنا�سبة هذا ويتم مراجعة �سيا�سات واجراءات ادارة املخاطر ب�شكل دوري وكلما تطلبت احلاجة لذلك وتعديلها وتعزيزها.
قام البنك بت�شكيل جلنة الدارة املخاطر يرا�سها نائب رئي�س جمل�س االدارة وهي م�س�ؤولة عن املوافقة على الهيكل التنظيمي و�سيا�سات وتعليمات
واجراءات ونظام التقارير اخلا�ص بدائرة ادارة املخاطر وكذلك اال�شراف على م�ستويات املخاطر املقبولة يف البنك والوقوف على املخاطر التي يتعر�ض
لها البنك وحتديد مدى كفاءة ادوات الرقابة عليها وطرق تقييم وقيا�س هذه املخاطر وكذلك مراجعة كافة التقارير ال�صادرة عن ادارة املخاطر
واالجراءات الالزمة للحد من املخاطر والتعرف على مدى درجة الوعي لدى املوظفني بكافة انواع املخاطر التي يتعر�ض لها البنك.

خماطر الإ ئتمان
اوال :االف�صاحات الو�صفية

تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر حدوث اخل�سائر املالية التي قد تنجم عن تخلف او عجز الطرف االخر يف الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مبوجب
عمليات التعاقد وتن� أش� هذه املخاطر ب�شكل رئي�سي عن ان�شطة االقرا�ض والتمويل يف البنك .يعمل البنك على ادارة خماطر االئتمان من خالل و�ضع
�سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية (فرد او م�ؤ�س�سة) وجمموع القرو�ض والديون املمنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك على مراقبة
خماطر االئتمان ويعمل با�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين للعمالء ا�ضافة اىل ح�صول البنك على �ضمانات منا�سبة من العمالء كما يوجد لدى البنك
�سيا�سات واجراءات �شاملة ملراقبة جميع هذه املخاطر.
ا�ساليب تخفيف خماطر الإ ئتمان
 يتم مراقبة خماطر االئتمان و�ضبطها وادارتها قبل املنح واثناءه وبعد املنح مبتابعة و�ضع العمالء وتقييم او�ضاعهم واحل�صول على �ضمانات ا�ضافية عنداللزوم واملراقبة امل�ستمرة الداء ه�ؤالء العمالء ويتم منح االئتمان من خالل جلان حمددة امل�س�ؤولية وال�صالحية مقره من قبل جمل�س ادارة البنك م�سبقا.
 وفقا ملعيار بازل ( )2لقيا�س خماطر االئتمان ف�أنه يتم ا�ستخدام ا�ساليب تخفيف خماطر االئتمان ال�صدار املبلغ املرجح باوزان املخاطر النك�شافخماطر االئتمان وذلك الغرا�ض كفاية را�س املال وقد ا�صدر البنك املركزي االردين تعليماته اىل البنوك العاملة يف االردن ال�ستخدام اال�سلوب املعياري
لتخفيف خماطر االئتمان بحيث يتم تخفي�ض اجمايل االنك�شاف ملخاطر االئتمان ب�شكل فعال بالقيمة املحددة لل�ضمان ،وقد قام البنك املركزي
االردين بو�ضع وحتديد ال�ضمانات املالية امل�ؤهلة لتخفي�ض خماطر االئتمان.
يتم �ضبط ومراقبة وادارة خماطر االئتمان بالتعامل مع العمالء ذوي الو�ضع االئتماين اجليد والتقييم االئتماين ال�شامل واحل�صول على �ضمانات
ا�ضافية عند اللزوم باال�ضافة اىل ال�ضمانات الرئي�سية وذلك للح�صول على ن�سبة التغطية املنا�سبة واملطلوبة واملراقبة امل�ستمرة الداء ه�ؤالء العمالء ف�ضال
عن ذلك ت�شكل ال�سقوف االئتمانية للمقرت�ض الواحد او جمموعة العمالء وتقييم املقرت�ض وحتليل املحفظة وال�سقوف االئتمانية والرتكزات االئتمانية
وتوزيع املحفظة االئتمانية ح�سب القطاعات االقت�صادية واملناطق اجلغرافية وعدم الرتكيز على قطاع معني او منطقة جغرافية معينة والتي متثل بع�ض ًا
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من االدوات التي ي�ستخدمها البنك من اجل � إدارة املخاطر االئتمانية بفاعلية ت�شمل اتفاقيات القرو�ض املربمة من قبل البنك ترتيبات التعوي�ض املطبقة
قانونا بالن�سبة للقرو�ض والودائع مما ميكن البنك جتميع خمتلف ح�سابات العميل لدى البنك وحتويل االر�صدة الدائنة لتغطية املديونيات امل�ستحقة او
جتميد االر�صدة الدائنة اىل حني قيام العميل بت�سوية التزاماته امل�ستحقة مع البنك.
وت�ؤكد �سيا�سات واجراءات وتعليمات االئتمان على �ضرورة الف�صل التام ما بني الوظائف والواجبات وتعدد اجلهات �صاحبة ال�صالحية يف املوافقة على
الت�سهيالت االئتمانية وو�ضع حدود لهذه ال�صالحية والفح�ص الدوري بوا�سطة املدققني الداخليني واخلارجيني كل هذه العنا�صر ت�ؤكد وجود بيئة بالغة
الدقة من ادوات الرقابة والفح�ص ملخاطر االئتمان داخل البنك.
يقوم البنك بت�صنيف خماطر عمالئه اىل ع�شرة انواع من املخاطر والتي تتما�شى مع التطبيقات املعرتف بها عامليا منها �سبعة درجات للقرو�ض العاملة
وثالث لغري العاملة ويتم تقييم كل عميل على ا�سا�س نظام ت�صنيف املديونية املطور داخليا والذي يقوم بتقومي املخاطر العتبارات مالية ونوعية وت�ؤدي
هذه الت�صنيفات اىل اجراء التقومي واملوافقة ويتم مراجعة هذه الت�صنيفات �سنويا او خالل فرتة اقل عندما ي�ستدعي االمر ذلك كما ان هذه الت�صنيفات
ت�شكل ا�سا�سا للرتكزات االئتمانية وتعّرف االدارة على حاالت االئتمان الرديئة .هذا ويلعب نظام االنذار املبكر املعمول به يف البنك ومن خالل التقارير
اليومية دورا فعاال ورئي�سيا يف التعرف خالل مرحلة مبكرة جدا وب�شكل يومي باية بوادر تعرث قد تعرت�ض حمفظة الت�سهيالت وت�ؤدي الحقا اىل زيادة
يف خماطر االئتمان .ان الهدف الرئي�سي من نظام االنذار املبكر هو الوقوف على اية م�شاكل حمتملة احلدوث قد تعرت�ض حمفظة االئتمان ب�شكل اويل
ومبا�شر ويف مراحل مبكرة جدا بحيث ميكن توفري بدائل عديدة يف حينه ملعاجلة الو�ضع قبل ان يتعرث االئتمان ،يعترب هذا االكت�شاف املبكر لبوادر تعرث
االئتمان جزء ًا من ثقافة االئتمان املعمول بها يف البنك واحدى ادوات الرقابة للحد من خماطر االئتمان.
يوجد لدى البنك وحدة م�ستقلة للرقابة على االئتمان تتبع الدارة املخاطر حيث ترتكز م�س�ؤولياتها يف مراقبة مدى التقيد بال�سيا�سة االئتمانية وجداول
�صالحيات املوافقة على االئتمان وتعليمات البنك املركزي االردين ومدى االلتزام ب�شروط املوافقة االئتمانية وا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة والوقوف على
تركزات العمالء وذوي ال�صلة بهم ورفع التقارير الالزمة حيالها اىل اجلهات املخت�صة ومتابعة مدى التزام العمالء بال�سداد وت�صنيف ح�سابات العمالء
وتعليق الفائدة عليها وحتديدا التي انطبقت عليها تعليمات البنك املركزي االردين بعد توقف العمالء عن ال�سداد مدة ( )90يوم فاكرث.
كما يتم التحوط ملواجهة تعرث مديونيات العمالء واخل�سائر املتوقعة باخذ املخ�ص�صات الالزمة لذلك وكذلك يتم الرقابة على خماطر االئتمان من
خالل اجراء اختبارات االجهاد ( )Stress Testingللمحفظة االئتمانية وحتديد مدى قابلية تعر�ضها للخ�سارة ا�ستناد ًا اىل �ضغوطات ال�سوق ومدى
تاثريها على عمالء املحفظة االئتمانية وقطاعات اعمالهم املختلفة وبحيث يتم تقدمي معلومات عن انواع الظروف وفقا ل�سنياريوهات معينة اخذين بعني
االعتبار �أ�سوء املواقف املحتملة.
ثاني ًا  :االف�صاحات الكمية:
 /41أ� خماطر االئتمان
 -1التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر االخرى):
بنود داخل امليزانية العامة
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
الت�سهيالت االئتمانية :
للأ فراد ( التجزئة)
القرو�ض العقارية
لل�شركات :
ال�شركات الكربى

ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs

القطاع العام
املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
بنود خارج امليزانية العامة
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة
االجمايل

312ر380ر72
888ر221ر70

2007
دينار

 31كانـــــــــــــــــــــــــــون االول
290ر096ر58
300ر122ر87

040ر706ر45
604ر529ر19

672ر529ر37
433ر752ر17

736ر790ر195
457ر417ر31
000ر500ر2
356ر785ر57

386ر725ر162
170ر444ر52
333ر083ر2
937ر532ر42

262ر332ر73
991ر631ر95
403ر145ر13
984ر150ر19
033ر592ر696

542ر919ر55
979ر048ر59
316ر005ر14
562ر761ر19
920ر021ر609

2006
دينار
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تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل :
ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
البنوك وامل�ؤ�س�سات
القرو�ض
االفــــــراد
امل�صرفية
ال�شركات ال�صغرية القطاع العـــام
العقارية
 31كانون االول 2007
الكربى
ال�شركات
االخـــــــــــرى
واملتو�سطــــــــة
دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار
343ر660ر21
343ر660ر21
متدنية املخاطر
760ر165ر398
000ر500ر200 2ر602ر142
378ر609ر168 41ر284ر311 18ر990ر703 163ر179ر29
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*) :
706ر190ر33
968ر601ر6
828ر979ر25
145ر89
765ر519
لغاية  30يوم
214ر539ر5
090ر126ر1
522ر094ر4
700ر34
902ر283
من  31لغاية  60يوم
855ر821ر13
887ر662ر2
416ر769ر10
552ر389
حتت املراقبة
غري عاملة:
735ر270ر3
614ر697
423ر465ر698 2ر107
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
810ر729ر1
021ر326
069ر028ر1
720ر375
643ر959ر31
202ر56
468ر563ر2
446ر175ر8
055ر772ر472 20ر392
هالكة
146ر608ر470
202ر556ر200 2ر602ر142
128ر612ر407 65ر812ر516 19ر595ر693 204ر429ر35
املجموع
(104ر815ر)16
(352ر)23
(693ر007ر781( )11ر023( )103ر139ر255( )4ر541ر)1
يطرح  :فوائد معلقة
(005ر247ر)16
(850ر)32
يطرح  :خم�ص�ص التدين (395ر898ر022( ) 8ر757( )179ر665ر981( )4ر470ر)2
037ر546ر437
000ر500ر200 2ر602ر142
040ر706ر604 45ر529ر736 19ر790ر457 195ر417ر31
ال�صايف
املجمـــــــــــــــوع

ال�شركات
االفـــــــــــــــــــراد القرو�ض العقاري ال�شركات الكربى ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطــــــــة
 31كانون االول 2006
دينـــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــار
833ر911ر2
متدنية املخاطر
333ر083ر2
667ر470ر650 17ر995ر922 125ر286ر50
324ر589ر33
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):
042ر349ر4
587ر426ر13
701ر58
539ر441
لغاية  30يوم
703ر075ر1
505ر842ر1
772ر11
من  31لغاية  60يوم 191ر124
402ر679ر3
000ر503ر30
675ر15
714ر208
حتت املراقبة
غري عاملة:
950ر56
604ر250
256ر138
903ر278
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
721ر188
255ر268ر3
831ر46
479ر786
319ر51
655ر252ر4
451ر224ر16
509ر345
033ر773ر27
هالكة
652ر134ر2
938ر016ر793 18ر153ر650 179ر464ر58
453ر636ر62
املجموع
(213ر736ر748( )8ر540ر468( )2ر) 18
(376ر906ر100( ) 13ر)68
يطرح :فوائد معلقة
يطرح :خم�ص�ص التدين (405ر200ر405( ) 11ر195( )196ر692ر732( )7ر479ر850( )3ر) 32
ال�صايف
333ر083ر2
433ر752ر385 17ر925ر170 162ر444ر52
672ر529ر37
القطاع
العـــام
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البنوك وامل�ؤ�س�سات
املجمـــــــــــــــوع
امل�صرفية
االخـــــــــــرى
دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــار
833ر911ر2
590ر218ر486 145ر644ر374
-

869ر275ر18
171ر054ر3
791ر406ر34

713ر724
286ر290ر4
967ر646ر48
590ر218ر076 145ر625ر465
(905ر269ر)25
(587ر601ر)22
590ر218ر584 145ر753ر417

فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت :
 31كانون الأ ول 2007
ال�ضمانات مقابل
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
منها:
ت�أمينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
�أخرى

االفــــــــــــراد
دينـــــــــــار

058ر217ر39
552ر389

763ر545ر18

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

دينـــــــــــار
343ر660ر21
217ر067ر238
855ر821ر13

110ر531
698ر455
275ر095ر5
693ر688ر45

031ر78
012ر002ر1
177ر448
983ر073ر20

935ر009ر7
851ر016ر190

800ر404
736ر245
137ر093ر2
799ر133ر35

-

941ر013ر1
446ر703ر1
524ر646ر14
326ر913ر290

214ر60
278ر784ر38
797ر147
404ر696ر6
-

983ر073ر20
-

313ر867ر26
366ر324ر1
838ر043ر123
884ر073ر33
450ر744
000ر963ر4

390ر750
589ر932ر33
820ر450
-

-

917ر677ر27
366ر324ر1
688ر834ر215
681ر221ر33
674ر891ر7
000ر963ر4

 31كانون الأ ول 2006
ال�ضمانات مقابل

القرو�ض
العقارية
دينـــــــــــار

ال�شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
القطاع
امل�ؤ�س�سات
ال�شركات
الكبــــــرى ال�صغرية واملتو�سطة العـــــــــام
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
343ر660ر21
239ر727ر29
157ر577ر150
887ر662ر2
416ر769ر10

االجمــــــــــــــــــايل

االفــــــــــــراد
دينـــــــــــار

القرو�ض
العقارية
دينـــــــــــار

ال�شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ال�شركات
امل�ؤ�س�سات
الكبــــــرى ال�صغرية واملتو�سطة
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
833ر911ر2
254ر875ر50
512ر746ر72
791ر903ر3
000ر503ر30

432ر534ر35
518ر210

207ر350ر14
-

818
611ر87
382ر733ر8
761ر566ر44

584ر37
594ر30
949ر374
334ر793ر14

604ر250
750ر453
995ر031ر6
694ر897ر112

112ر150
301ر814ر36
792ر147
556ر454ر7
-

334ر793ر14
-

828ر972ر9
098ر819
888ر036ر64
755ر365ر32
118ر740
007ر963ر4

االجمــــــــــــــــــايل

القطاع
العـــــــــام
دينـــــــــــار
-

دينـــــــــــار
833ر911ر2
405ر506ر173
309ر617ر34

351ر158
361ر885
484ر818ر2
241ر641ر58

-

357ر447
316ر457ر1
810ر958ر17
030ر899ر230

645ر294
297ر033ر58
299ر313
-

-

585ر417ر10
098ر819
820ر677ر173
547ر513ر 32
973ر507ر8
007ر963ر4
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 -4الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :
البند  /املنطقة اجلغرافية

داخل اململكة دول ال�شرق
الأ و�سط
دينار
دينار
239ر634ر073 64ر746ر- 7
188ر334ر130 10ر047ر471 41ر407ر840 6ر10
862ر44
�أوروبا
دينار

�أفريقيا
دينار

�آ�سيا*
دينار

اجمايل
امريكا
دينار
دينار
312ر380ر72
397ر377ر888 12ر221ر70

�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
الت�سهيالت االئتمانية :
للأ فراد
القرو�ض العقارية
لل�شركات:
ال�شركات الكربى
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs
القطاع العام
املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املوجودات املالية املرهونة
االجمايل  /عام 2007

713ر699ر803 198ر895ر- 5
269ر398ر424 32ر031ر- 3
000ر500ر202 2ر56
356ر785ر- 57
000ر15
262ر143ر402 429ر422ر130 39ر047ر471 41ر407ر840 6ر10

516ر595ر204
693ر429ر35
202ر556ر2
356ر785ر57
000ر15
397ر377ر502 12ر408ر528

االجمايل  /عام 2006

528ر964ر323 393ر150ر785 27ر736ر923 44ر772ر629 10ر13

225ر141ر813 7ر779ر483

703ر973ر8
009ر385ر3

425ر638ر56
398ر427ر16

-

-

-

128ر612ر65
407ر812ر19

-

* ب� إ�ستثناء دول ال�شرق الأ و�سط

 - 5يبني اجلدول التايل الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي :
�صناعة جتارة عقارات زراعة

مايل

خدمات ال�سياحة خدمات
حكومة �
أغرا�ض املجمـــوع
وقطاع
أفراد
�
ومرافق
والفنادق
عام اخرى
النقل واملطاعم عامة

�أ�سهم

دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار دينـ ـ ــار
�أر�صدة لدى
بنوك مركزية

312ر380ر- 72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312ر380ر72

�أر�صدة لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية

888ر221ر- 70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

888ر221ر70

الت�سهيالت
االئتمانية
املوجودات املالية
املحتفظ
بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق
موجودات
مالية مرهونة
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921ر980ر580 30ر064ر847 48ر159ر380 83ر392ر278 43ر098ر521 11ر431ر493 7ر795ر878 2ر474ر319 4ر522ر883 12ر245ر202 57ر556ر644 2ر283ر946 24ر005ر328
000ر000ر300 11ر496ر000 1ر500
-

-

-

-

-

-

-

000ر400ر- 1

-

-

-

-

-

-

-

-

246ر346ر810 42ر042ر356 1ر785ر57
000ر15

-

000ر15

االجمايل
 31كانون الأ ول 2007

121ر583ر880 184ر560ر847 49ر659ر380 83ر392ر278 43ر098ر521 11ر431ر493 7ر795ر878 2ر874ر319 5ر522ر883 12ر245ر448 57ر917ر454 44ر326ر502 25ر408ر528

االجمايل
 31كانون الأ ول 2006

015ر648ر102 146ر060ر841 48ر246ر184 84ر122ر369 35ر490ر996 9ر697ر267 40ر404ر314 3ر694ر445 5ر496ر343 14ر858ر589 47ر553ر401 39ر927ر766 20ر199ر496

الديون املجدولة

هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و أ�ُخرجت من � إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة أ�ُ�صولية ومت
ت�صنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغ اجماليها كما يف  31كانون الأ ول  2007مبلغ 294ر497ر 7دينار( مقابل 000ر293ر.13دينار كما يف  31كانون
الأ ول .) 2006
الديون املعاد هيكلتها
يق�صد ب�أعادة الهيكلة � إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل الأ ق�ساط �أو � إطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأ ق�ساط
�أو متديد فرتة ال�سماح  ...الخ  ،ومت ت�صنيفها كديون حتت املراقبة ،وال يوجد ديون معاد هيكلتها كما يف  31كانون الأ ول  (2007مقابل مبلغ 000ر220ر4
دينار كما يف  31كانون الأ ول .)2006
� - 3سندات و�أ�سناد و�أذونات

يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�سندات واال�سناد واالذونات ح�سب م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية:
 31كانون االول 2007
درجة
الت�صنيف
غري م�صنف
حكومية
االجمايل

�ضمن املوجودات املالية املرهونة

�ضمن املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقـاق

االجمـــــــــايل

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار
744ر396ر15
612ر403ر42
356ر800ر57

000ر15
000ر15

744ر396ر15
612ر388ر42
356ر785ر57

/41ب -خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق
تعرف خماطر ال�سوق على انها خماطر التعر�ض للخ�سارة نتيجة التغريات غري املتوقعة احلا�صلة يف ال�سوق وتت�ضمن ا�سعار الفائدة ،ا�سعار ال�صرف،
ا�سعار ال�سندات ،ا�سعار ال�سلع.
تتم عملية الرقابة على خماطر ال�سوق املقبولة للبنك ا�ستنادا اىل ال�ضوابط املقرتحة من االدارة العليا والقرارات ال�صادرة عن جلنة ادارة املوجودات
واملطلوبات واملقرة من جمل�س االدارة.
خماطر ا�سعار الفائدة يتم ادارتها من قبل جلنة ادارة املوجودات واملطلوبات ومب�شاركة دائرة اخلزينة حيث يتم التعامل مع اثار التغيري االجمايل
ال�سعار الفائدة على الو�ضع املايل للبنك وب�شكل عام والدارة هذا النوع من املخاطر واحلد من اثارها يقوم البنك باملوائمة مابني اجال املوجودات
لتتوائم مع اجال املطلوبات كما انه ي�سعى للتعامل من خالل عمليات التحوط بهدف تغطية مراكز مالية مقابلة بحيث تكون املح�صلة النهائية ملخاطر هذه
التعامالت منخف�ضة ،اما خماطر ا�سعار ال�صرف يتم مراقبتها عن طريق و�ضع حدود �سقوف للتعامل اليومي ،ولليلة واحدة بالعمالت االجنبية واقفال
مراكز التعامل اليومي باال�ضافة اىل و�ضع حدود اليقاف اخل�سارة للمتعاملني ( )Dealersيف دائرة اخلزينة ،هذا ويتم مراقبة تعامالت دائرة اخلزينة
اليومية من خالل تقارير العمل اليومية والتحقق من مدى التقيد بال�سيا�سة اال�ستثمارية اخلا�صة بالبنك وعدم جتاوزها ومبا يتوافق مع تعليمات البنك
املركزي االردين.
يتبع البنك �سيا�سات مالية الدارة املخاطر املختلفة �ضمن ا�سرتاتيجية حمددة وهناك جلنة الدارة املوجودات واملطلوبات يف البنك تتوىل رقابة و�ضبط
املخاطر واجراء التوزيع اال�سرتاتيجي االمثل لكل من املوجودات واملطلوبات �سواء يف امليزانية العامة او خارجها ،وت�شمل هذه املخاطر ما يلي:
 - 1خماطر معدالت الفائدة التي قد تنجم عن احتمال تقلب مبلغ االدوات املالية نتيجة تقلبات ا�سعار الفوائد يف ال�سوق.
 - 2خماطر ا�سعار ال�صرف التي قد تنجم عن تقلبات ا�سعار العمالت االجنبية.
 - 3خماطر ال�سوق التي قد حتدث عن تقلبات ا�سعار اال�سهم وال�سندات.
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 -1خماطر العمالت:
دينــــــار

2007
العملــــــــــة

التغري يف �سعر �صرف العملة()%

الأ ثر على االرباح واخل�سائر

الأ ثر على حقوق امللكية

دوالر �أمريكي

-

-

-

يورو

11/9

333ر18

-

جنيه ا�سرتليني

1/9

()517

-

ين ياباين

-

-

-

عمالت اخرى

12/8

907ر62

-

2006
العملة
دوالر �أمريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

التغري يف �سعر �صرف العملة()%
10/9
13/5
5/5

دينــــــار
الأ ثر على االرباح واخل�سائر
()185
(996ر)4
759ر6

الأ ثر على حقوق امللكية
-

 -2خماطر التغري ب�أ�سعار الأ �سهم:
دينــــــار

2007
امل�ؤ�شر

التغري يف امل�ؤ�شر()%

الأ ثر على االرباح واخل�سائر

الأ ثر على حقوق امللكية

بور�صة عمان و�سوق فل�سطني للأ وراق املالية

19/84

000ر692

000ر332ر1

2006
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دينــــــار

امل�ؤ�شر

التغري يف امل�ؤ�شر()%

الأ ثر على االرباح واخل�سائر

الأ ثر على حقوق امللكية

بور�صة عمان و�سوق فل�سطني للأ وراق املالية

()31/38

(000ر)887

(000ر479ر)1

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

يتم الت�صنيف على ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او اال�ستحقاق ايهما اقرب
� إن ح�سا�سية ا�سعار االفوائد كما يف 31كانون الأ ول 2007هي كما يلي :

املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى
بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية متوفرة للمتاجرة

مــن �شهــر الــى م ــن � 3شهـ ــور من � 6ش
حتىهـور مـن �سنــة حت ــى �أكثـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن عنا�صر بدون
أ�ق ــل م ــن �شه ــر � 3شهـ ـ ـ ـ ـ ــور الــى � 6شهـ ــور �سن ـ ــة واح ـ ــدة � 3سنـ ـ ـ ـ ــوات � 3سنـ ـ ـ ـ ـ ــوات فائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

000ر395ر14

000ر000ر25

000ر000ر8

-

-

-

330ر712ر34

330ر107ر82

431ر796ر69

-

-

-

-

-

457ر425

888ر221ر70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135ر423ر3

135ر423ر3

576ر949ر25

030ر470ر39

357ر049ر38

028ر883ر53

510ر079ر257 132ر614ر1

079ر898ر3

837ر943ر294

-

موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية
حتى تاريخ اال�ستحقاق -
حمتفظ بها
موجودات مالية مرهونة

-

-

-

-

-

115ر744ر10

115ر744ر10

-

546ر742ر56

810ر042ر1

-

-

-

356ر785ر57

-

000ر15

-

-

-

-

000ر15

موجودات ثابتة

-

-

-

-

-

-

756ر293ر7

756ر293ر7

موجودات غري ملمو�سة

-

-

-

-

-

-

726ر491

726ر491

موجودات �أخرى

-

-

-

-

-

-

507ر234ر22

507ر234ر22

جمموع املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
وديعة البنك املركزي الأ ردين
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
مبالغ مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

007ر141ر030 110ر470ر64

903ر806ر838 102ر925ر54

510ر079ر257 132ر614ر1

105ر223ر83

650ر260ر549

582ر220ر- 30
694ر332ر768 183ر957ر45
507ر693ر3
754ر846ر1
030ر400ر275 215ر651ر49
(023ر259ر755 )105ر818ر14

404ر417ر11
014ر387ر7
000ر000ر10
418ر804ر28
420ر121ر26

535ر467ر- 18
535ر467ر- 18
975ر611ر257 113ر614ر1

582ر220ر30
000ر000ر000 21ر000ر21
493ر452ر722 82ر952ر341
841ر345ر912 17ر280ر54
000ر000ر10
267ر403ر1
267ر403ر1
649ر499ر1
649ر499ر1
536ر675ر7
536ر675ر7
786ر376ر668 131ر032ر468
(681ر153ر982 )48ر227ر81

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

363ر792ر18
261ر540ر5
624ر332ر24
279ر474ر78
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� إن ح�سا�سية ا�سعار الفوائد كما يف  31كانون الأ ول  2006هي كما يلي:
ح�سا�سية �أ�سعار الفوائد

العام 2006

مـن � 3شهور
�أقــــل مـــــن من �شهر اىل
الــى
�شهــــــــــــــــر � 3شهــــــور
� 6شهـــــــور

مــن � 6شهـــور من �سنـة الـى
الــى �سنــــــة � 3سنـــــوات

دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــار

� 3سنوات
واكرث

عنا�صــــــــــر
بدون
فائــــدة

املجمــــــــــوع

دينـــــــــــــــار دينــــــــــــــار

املوج ـ ـ ـ ـ ـ ــودات :
نقد و�أر�صده لدى بنوك مركزية

000ر000ر12

000ر750ر23

000ر000ر6

-

-

-

352ر080ر25

352ر830ر66

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية

555ر840ر86

-

-

-

-

-

745ر281

300ر122ر87

موجودات مالية للمتاجرة

-

-

-

-

-

-

881ر819ر2

881ر819ر2

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

851ر681ر17

742ر476ر33

961ر413ر38

641ر178ر51

907ر674ر121

418ر318ر4

474ر790ر5

994ر534ر272

موجودات مالية متوفرة للبيع

-

-

-

-

-

-

900ر072ر7

900ر072ر7

موجودات مالية حمتفظ
بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

-

-

937ر627ر42

-

-

-

-

937ر532ر42

موجودات مالية مرهونة

-

-

000ر80

-

000ر15

-

-

000ر95

موجودات ثابتة

-

-

-

-

-

-

942ر369ر6

942ر369ر6

موجودات غري ملمو�سة

-

-

-

-

-

-

224ر401

224ر401

موجودات �أخرى

-

-

-

-

-

922ر404ر27

922ر404ر27

جمموع املوجودات

406ر522ر116

742ر226ر57

898ر026ر87

641ر178ر51

907ر689ر121

440ر221ر75

452ر184ر513

418ر318ر4

املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 624ر391ر30
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-

-

-

-

-

-

624ر391ر30

وديعة البنك املركزي الأ ردين

-

-

-

-

-

-

000ر000ر21

000ر000ر21

ودائع عمالء

224ر431ر162

974ر478ر44

296ر154ر28

659ر946ر15

491ر964ر1

661ر309ر1

806ر295ر87

111ر581ر341

تامينات نقدية

479ر822ر1

958ر644ر3

436ر467ر5

915ر289ر7

284ر822ر3

-

045ر449ر15

117ر496ر37

خم�ص�صات متنوعة �أخرى

-

-

-

-

-

398ر190ر1

398ر190ر1

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

467ر758

467ر758

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

-

-

-

-

-

-

400ر87

400ر87

مطلوبات �أخرى

-

-

-

-

-

-

867ر170ر5

867ر170ر5

جمموع املطلوبات

327ر645ر194

932ر123ر48

732ر621ر33

574ر236ر23

775ر786ر5

661ر309ر1

983ر951ر130

984ر675ر437

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

(921ر122ر810 )78ر102ر9

166ر405ر53

067ر942ر27

132ر903ر115

757ر008ر3

(543ر730ر468 )55ر508ر75

الرتكز يف خماطر العمالت الأ جنبية
 31كانون االول 2007
املوجـــودات

دينار
يورو

دوالر �أمريكي

جنيه ا�سرتليني

اخرى

�شيكل

املجمــوع

نقد و�أر�صده لدى بنوك مركزية

888ر508ر8

909ر64

-

691ر526ر1

116ر38

604ر138ر10

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

928ر965ر55

769ر075ر5

366ر302

996ر934ر8

570ر284

629ر563ر70

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

308ر678ر15

-

-

016ر296ر1

-

324ر974ر16

موجودات مالية متوفرة للبيع

594ر545ر1

-

810ر169ر1

-

-

404ر715ر2

810ر042ر1

-

-

-

110ر539ر1

موجودات اخرى

687ر230ر1

-

-

751ر347

-

438ر578ر1

اجمايل املوجودات

705ر425ر83

488ر183ر6

176ر472ر1

454ر105ر12

686ر322

509ر509ر103

ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق 300ر496

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

150ر402ر15

-

-

403ر758ر3

-

553ر160ر19

ودائع عم ــالء

937ر515ر58

648ر062ر4

916ر366

115ر990ر7

139ر15

755ر950ر70

ت�أمينات نقديه

273ر445ر11

071ر022ر1

126ر5

620ر464

-

090ر937ر12

مطلوبات اخــرى

305ر800ر1

-

-

(270ر)401

-

035ر399ر1

حقوق امل�ساهمني

284ر287ر2

-

-

705ر158

-

989ر445ر2

اجمايل املطلوبـات

949ر450ر89

719ر084ر5

042ر372

573ر970ر11

139ر15

422ر893ر106

�صايف الرتكز داخل امليزانية

(244ر025ر769 )6ر098ر1

134ر100ر1

881ر134

547ر307

(913ر383ر)3

899ر34

716ر86

-

842ر071ر81

التزامات حمتملة خارج امليزانية

368ر605ر59

859ر344ر21

دينار

 31كانون االول 2006
دوالر �أمريكي

يورو

اجمايل املوجودات

557ر031ر81

261ر200ر6

078ر538ر1

اجمايل املطلوبات

694ر500ر85

073ر773ر4

072ر361

361ر197ر7

�صايف الرتكز داخل امليزانية

(137ر469ر188 )4ر427ر1

006ر177ر1

678ر71

095ر311

797ر23

836ر143

-

التزامات حمتملة خارج امليزانية

711ر357ر24

376ر539ر14

اخرى

املجمــوع

جنيه ا�سرتليني �شيكل
039ر269ر7

197ر320

132ر359ر96

102ر9

302ر841ر97
(170ر482ر)1
720ر064ر39
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/41ج خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتادية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها ،وللوقاية من هذه املخاطر تقوم االدارة
بتنويع م�صادر التمويل وادارة املوجودات واملطلوبات وموائمة اجالها ح�سب �سلم اال�ستحقاق وقيام جلنة املوجودات واملطلوبات بتحليل اجال ا�ستحقاقات
املوجودات واملطلوبات ومراقبتها ب�شكل �شهري ،اىل جانب مراقبة ال�سيولة النقدية اليومية واال�سبوعية واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه
واالوراق املالية القابلة للتداول.
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة البنك على تادية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها وذلك ب�سبب عدم قدرته احل�صول على التمويل الالزم او لعدم
قدرته على ت�سييل موجوداته يف الوقت املنا�سب وب�سعر منا�سب.
تقوم ادارة اخلزينة بادارة عمليات ال�سيولة والتمويل للبنك ل�ضمان توفري التمويل الكايف للوفاء مبتطلبات التمويل النقدي للبنك واية احتياجات اخرى
غري متوقعة كما ويحتفظ البنك دائما مبا يعتربه منا�سبا من م�ستويات ال�سيولة وذلك لتلبية اية عمليات �سحب ودائع و�سداد القرو�ض والتمويل وذلك
ملواكبة ال�صعوبات املحتملة التي قد تن�شا عن اال�سواق املحلية او االقليمية او االحداث اجلغرافية .
ان عملية الرقابة على خماطر ال�سيولة ت�شمل كذلك التحليل املايل لبنود ميزانية البنك وقيا�س حجم الفجوة يف التدفقات النقدية املتوقعة واحلالية
وكذلك توفري م�صادر احل�صول على النقدية وكذلك مراقبة تركز املودعني االفراد واالحتفاظ بقاعدة متويل متنوعة وم�ستقرة للودائع كما يتم تخفيف
خماطر ال�سيولة بالتاكد من التقيد بتعليمات البنك املركزي االردين املتعلقة بال�سيولة وخا�صة حدود فرق �سلم اال�ستحقاق للفرتات الزمنية والتقيد اي�ضا
بالتعليمات التي تن�ص على االحتفاظ دوما مبوجودات �سائلة حدها االدنى ( )%100من اجمايل املوجودات املرجحة.
وفيما يلي �سيا�سات البنك الدارة هذه املخاطر:
تتم الرقابة على ادارة خماطر ال�سيولة يف البنك من خالل الرقابة على الن�سب التالية والواردة �ضمن �سيا�سة ادارة املوجودات واملطلوبات املعتمدة
من قبل جمل�س االدارة:
 ن�سبة ال�سيولة القانونية. ن�سبة اال�ستثمارات ال�سائلة اىل املوجودات. ن�سبة اال�ستثمارات ال�سائلة اىل ودائع العمالء. ن�سبة �صايف القرو�ض والت�سهيالت اىل ودائع العمالء. ن�سبة �صايف القرو�ض والت�سهيالت اىل حقوق امللكية.وتتم الرقابة على فجوة اال�ستحقاق بني املوجودات واملطلوبات من خالل امل�ؤ�شرات التالية والتي مت حتديد �سقوف دنيا وعليا حتكمها:
 خالل فرتة  90يوم. خالل الفرتة من  365-91يوم. -الفجوة املرتاكمة اىل حقوق امللكية.
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 الفجوة املرتاكمة اىل املوجودات.ويلخ�ص اجلدول ادناه توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية للإ �ستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية كما يف  31كانون
الأ ول 2007
لغاية �شهر
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 582ر220ر29
وديعة البنك املركزي الأ ردين -
498ر421ر258
ودائع عمالء
045ر714ر2
ت�أمينات نقدية
مبالغ مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
888ر311ر5
مطلوبات �أخرى
013ر668ر295
جمموع املطلوبات
جمموع املوجودات
362ر400ر129
(ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

من 6
مـن �سنــة حت ــى �أكثـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون
مــن �شهــر الــى م ــن � 3شهـ ــور
املجم ـ ـ ـ ـ ــوع
�شهـور حتى
� 3سنـ ـ ـ ـ ــوات � 3سنـ ـ ـ ـ ـ ــوات ا�ستحق ـ ـ ـ ـ ــاق
� 3شهـ ـ ـ ـ ـ ــور الــى � 6شهـ ــور
�سن ـ ــة واح ـ ــدة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
000ر000ر1
768ر957ر45
091ر428ر5
182ر741
380ر446
421ر573ر53

000ر000ر21
363ر792ر404 18ر417ر11
138ر142ر182 8ر856ر10
467ر758
648ر110
501ر934ر701 26ر142ر44

582ر220ر30
000ر000ر21
689ر363ر722 7ر952ر341
912ر280ر54
456ر140ر- 27
000ر000ر10
000ر000ر- 10
267ر403ر1
028ر272ر- 1
239ر131
649ر499ر1
620ر806ر536 1ر675ر7
695ر271ر028 37ر272ر309 1ر170ر668 9ر032ر468

113ر785ر81

420ر241ر998 46ر733ر54

826ر599ر251 167ر509ر680 10ر990ر650 58ر260ر549

ويلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ البيانات املالية كما يف  31كانون
الأ ول : 2006

مــن �شهــر الــى م ــن � 3شهـ ــور من � 6شهـور اىل مـن �سنــة اىل �أكثـ ــر مـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أ�ق ــل
ـدونـاق املجم ـ ـ ـ ـ ــوع
م ــن �شه ــر � 3شهـ ـ ـ ـ ـ ــور الــى � 6شهـ ــور �سن ـ ــة واح ـ ــدة � 3سن ـ ـ ــوات � 3سنـ ـ ـ ـ ــوات ا�ستحق ـ ـ ـ ـ ـ

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
وديعة البنك املركزي الأ ردين
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
جمموع املوجودات
(ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

624ر391ر- 30
000ر000ر- 21
275ر323ر208 260ر871ر005 47ر940ر034 16ر581ر- 11
479ر822ر958 1ر644ر436 3ر467ر457 5ر336ر787 8ر224ر- 18
034ر982
364ر208
467ر758
828ر766ر908 2ر417
673ر062ر074 296ر934ر441 51ر407ر491 22ر917ر151 19ر433ر034 39ر982

624ر391ر30
000ر000ر21
589ر865ر111 4ر581ر341
117ر496ر37
398ر190ر1
467ر758
400ر87
400ر87
131ر986ر867 1ر170ر5
120ر939ر984 6ر675ر437

729ر124ر035 138ر490ر193 59ر462ر469 46ر664ر303 58ر159ر723 142ر957ر000 15ر326ر452 49ر184ر513
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خماطر الت�شغيل

تتمثل خماطر الت�شغيل يف اخل�سارة الناجتة عن عجز او عدم كفاءة انظمة الرقابة الداخلية او نتيجة تعطل االنظمة او ب�سبب الغ�ش واالختال�س او
االحداث اخلارجية  .يقوم البنك التجاري االردين بادارة خماطر الت�شغيل من خالل بيئة رقابية متكاملة من االدوات الرقابية التف�صيلية وجمموعة
من االجراءات وال�سيا�سات وال�صالحيات وعمليات التفوي�ض والف�صل يف الوظائف واملهام التي تغطي معظم ان�شطة البنك باال�ضافة اىل وجود �سيا�سة
خا�صة مبخاطر الت�شغيل حتدد االطار العام ملخاطر الت�شغيل وطرق احلد منها والرقابة عليها وما هو مقبول من هذه املخاطر والدور املناط بوحدات
العمل يف البنك.
يتم تقييم وحتديد خماطر الت�شغيل التي تواجه وحدات العمل واملالزمة لعملها اليومي من قبل امل�س�ؤولني عن هذه الوحدات وبالتن�سيق مع دائرة ادارة
املخاطر يف البنك وو�ضع ال�ضوابط الرقابية للحد منها.
هذا وتتم عملية الرقابة واحلد من خماطر الت�شغيل يف البنك التجاري االردين من خالل العديد من االدوات الرقابية وهي :
 التقييم الذاتي للمخاطر وعنا�صر الرقابة ).Control Risk Self Assessment (CRSA التدقيق الداخلي امل�ستند اىل املخاطر . Risk Based Audit ت�سجيل اخل�سائر الناجتة عن خماطر الت�شغيل .Loss Data Registration حتويل املخاطر . Risk Transfer خطة ا�ستمرارية العمل .Plan Business Continuityوفقا ملعيار بازل ( )2واخلا�ص بقيا�س خماطر الت�شغيل فانه يتم ا�ستخدام ا�سلوب امل�ؤ�شر اال�سا�سي الغرا�ض احت�ساب كفاية را�س املال مت�شيا مع
تعليمات البنك املركزي االردين حيث يتم احت�ساب را�س املال املطلوب ملواجهة خماطر الت�شغيل على ا�سا�س جمع متو�سط اجمايل الدخل لآخر ثالثة
�سنوات م�ضروبا بن�سبة ثابتة (الفا) وقد حددها البنك املركزي بـ (. )%15
خماطر ال�سمعة
تن�شا هذه املخاطر نتيجة الف�شل يف الت�شغيل ال�سليم للبنك مبا يتما�شى مع االنظمة والقوانني اخلا�صة بذلك حيث ان طبيعة االن�شطة التي ي�ؤديها البنك
تعتمد على ال�سمعة احل�سنة عن البنك لدى املودعني والعمالء  .يقوم البنك بدرا�سة االمور التي تلحق اال�ضرار ب�سمعة البنك وا�صدار كافة التعليمات
واالنظمة وال�سيا�سات واالجراءات االر�شادية للحد من تعر�ض البنك ملخاطر ال�سمعة  .ان م�س�ؤولية احلفاظ على �سمعة البنك تقع على عاتق كافة العاملني
يف البنك و�ضرورة التزامهم مبيثاق العمل املهني واخالق املهنة.
املخاطر القانونية

ت�شمل املخاطر القانونية التي يواجهها البنك خماطر التعاقد واملخاطر الت�شريعية وخماطر الق�ضايا املقامة على البنك  .تقع م�س�ؤولية ادارة املخاطر
القانونية على عاتق الدائرة القانونية يف البنك والتي تقوم بتحديد وتعريف وتقييم املخاطر القانونية التي يتعر�ض لها البنك ورفع التقارير الالزمة
حيالها اىل الرئي�س التنفيذي/املدير العام .كما وتقوم الدائرة القانونية بالت�شاور الدائم والفعال مع امل�ست�شار القانوين للبنك فيما يتعلق بالدعاوى
والق�ضايا التي يكون البنك طرفا فيها.
ثانيا  :بنود خارج امليزانية:
 31كانون االول 2007
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية
املجموع
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لغاية �سنة
دينــــــــــــــار
379ر898ر104
984ر150ر19
583ر093ر73
369ر521
315ر664ر197

من �سنة لغاية � 5سنوات
دينــــــــــــــار
015ر879ر3
878ر133
893ر012ر4

اكرث من(� )5سنوات
دينــــــــــــــار
801ر104
801ر104

املجموع
دينــــــــــــــار
394ر777ر108
984ر150ر19
262ر332ر73
369ر521
009ر782ر201

 31كانون االول 2006

لغاية �سنة

دينــــــــــــــار
الإعتمادات والقبوالت
295ر054ر73
562ر761ر19
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
200ر776ر55
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية 574ر463
631ر055ر149
املجموع

من �سنة لغاية
� 5سنوات
دينــــــــــــــار

941ر54
941ر54

اكرث من � 5سنوات
401ر88
401ر88

دينــــــــــــــار

املجموع
دينــــــــــــــار
295ر054ر73
562ر761ر19
542ر919ر55
574ر463
973ر198ر149

 -42التحليل القطاعي:
�أ .معلومات عن قطاعات �أعمال البنك :
يتم تنظيم البنك لأ غرا�ض � إدارية من خالل قطاعات الأ عمال الرئي�سية التالية:
 ح�سابات الأ فراد ح�سابات امل�ؤ�س�سات -اخلزينة

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

� إجمايل الإيرادات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية
نتائج �أعمال القطاع
م�صاريف غري موزعة
الربح قبل ال�ضرائب
�ضريبة الدخل
الربح لل�سنة
معلومات �أخرى
موجودات قطاع الأ عمال
مطلوبات قطاع الأ عمال
م�صاريف ر�أ�سمالية
الإ�ستهالكات واالطفاءات

املجمــــــــــــــــــــــــوع
2006
2007
االفـــــــــراد امل�ؤ�س�ســـــات اخلزينــــــــة �أخــــــــــرى
دينـــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
767ر456ر635 46ر388ر35
500ر669ر388 26ر823ر348 10ر981ر2
531ر982ر5
(073ر) 321
767ر456ر562 46ر067ر35
500ر669ر388 26ر823ر348 10ر981ر2
531ر982ر5
(475ر289ر032( )4ر122ر369( )19ر760ر555( )7ر123ر431( ) 2ر295ر866( )33ر804ر)25
336ر161ر696 13ر264ر9
793ر857
019ر063ر3
468ر547ر7
056ر693ر1
(182ر182( ) 741ر004 ) 741ر418ر1
154ر420ر700 12ر682ر10
611ر116
019ر063ر3
468ر547ر7
056ر693ر1
040ر706ر797 45ر237ر586 249ر609ر227 223ر707ر30
941ر106ر176 200ر925ر861 163ر734ر690 92ر265ر11
512ر314ر2
524ر966ر2
-

650ر260ر452 549ر184ر513
668ر032ر984 468ر675ر437
294ر214ر3
512ر314ر2
069ر658ر2
524ر966ر2

ب  -معلومات التوزيع اجلغرايف

ميثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأ عمال البنك ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأ عمال املحلية  ،وكذلك ميار�س البنك
ن�شاطات دولية من خالل فروعه يف فل�سطني .
فيما يلي توزيع � إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر�أ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:
داخل اململـــــــــــــــــــــــــكة
2006
2007
دينــــار
دينــــار
189ر341ر34
554ر257ر45
� إجمايل الإيرادات
162ر673ر505
331ر921ر533
جمموع املوجودات
708ر445ر2
909ر286ر2
امل�صروفات الر�أ�سمالية

2007
دينــــــــــــــار
432ر057ر2
740ر243ر44
603ر27

2006
دينــــــــــــار
097ر526ر1
209ر076ر27
419ر674

املجمــــــــــــــــــــــوع
2006
2007
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
635ر388ر35
767ر456ر46
452ر184ر513
650ر260ر549
294ر214ر3
512ر314ر2
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 - 43ادارة ر�أ�س املال :
�أ -و�صف ملا يتم اعتباره كر�أ�س مال .

هنالك عدة م�سميات لر�أ�س املال منها ر�أ�س املال املدفوع ور�أ�س املال التنظيمي وغريها .
يتكون ر�أ�س املال التنظيمي من جزئني :
 ر�أ�س املال الأ �سا�سي والذي يتكون من ر�أ�س املال املكتتب به ( املدفوع) ،الإحتياطي القانوين ،عالوة الإ�صدار والأ رباح املدورة .وينزل من ر�أ�س املالالأ �سا�سي ر�صيد � إعادة هيكلة البنك والإ�ستثمارات يف ر�ؤو�س اموال البنوك وال�شركات املالية الأ خرى.
 ر�أ�س املال الإ�ضايف والذي يتكون من �صايف تقا�ص اثر تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املتوفرةللبيع  ،احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة والديون امل�ساندة .
ب -متطلبات اجلهات الرقابية بخ�صو�ص ر�أ�س املال ،وكيفية االيفاء بهذه املتطلبات .

 يبلغ ر�أ�س مال البنك التجاري الأ ردين (  ) 63/25مليون دينار والذي يتفق مع تعليمات البنك املركزي الأ ردين والتي تتطلب ان ال يقل ر�أ�س املالاملدفوع للبنك املرخ�ص عن ( ) 40مليون دينار.
 وتبلغ ن�سبة كفاية ر�أ�س املال للبنك التجاري الأ ردين  %18/39والتي تتفق مع تعليمات البنك املركزي الأ ردين التي تتطلب ان ال تقل الن�سبة عن .%12 ويقوم البنك ب�إقتطاع  %10من ارباحه ال�صافية �سنوي ًا حل�ساب الإحتياطي القانوين وفق ًا لأ حكام قانون البنوك بهذا اخل�صو�ص وذلك تدعيم ًا لر�أ�س املال.ج  -كيفية حتقيق �أهداف ادارة ر�أ�س املال .
 يقوم البنك مبراقبة ومراجعة الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للعمالء والإ�ستثمارات ب�شكل دوري ومقارنتها مع ر�أ�س املال والت�أكد من �أنه ال يوجدتعار�ض بهذا اخل�صو�ص مع تعليمات البنك املركزي الأ ردين والت�شريعات الأ خرى ذات العالقة.
 تهدف � إدارة البنــك من � إدارة ر�أ�س املال اىل تنمية �أعمال البنك املختلفة ومبا يحقق �أعلى عائد للبنك. تقوم � إدارة البنك بالإطالع على درا�سات التحليل املايل املعدة ب�شكل دوري واتخاذ القرارات املنا�سبة.والتي تتلخ�ص مبا يلي :
 -1مقارنة الأ داء الفعلي للبنك مع املوازنة التقديرية.
 -2مقارنة الن�سب املالية املختلفة للعام احلايل مع الأ عوام ال�سابقة وبيان ا�سباب الإنخفا�ض �أوالزيادة فيها.
 -3مقارنة �أداء البنك مع البنوك املحلية الأ خرى.
د  -م�سببات وم�صادر التغريات يف ر�أ�س املال التنظيمي للبنك خالل العام.
يتمثل التغري يف ر�أ�س املال التنظيمي للبنك خالل العام من الزيادة يف ر�أ�س املال والإحتياطي القانوين واحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة والأ رباح
املدورة ويبني جدول كفاية ر�أ�س املال الوارد ادناه يف البند ( هـ ) هذه الزيادة.
هـ  -يبني اجلدول التايل املبلغ الذي يعتربه البنك كر�أ�س املال ون�سبة كفاية ر�أ�س املال :

�أ -بنود ر�أ�س املال اال�سا�سي :
 ر�أ�س املال املكتتب به ( املدفوع)الإحتياطي القانوين
 عالوة الإ�صدار -الأ رباح املدورة
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 31كانـــــــــــــــــــــــــــون االول
2006
2007
دينار
دينار
000ر500ر57
000ر250ر63
194ر441ر3
282ر797ر4
698ر56
698ر56
309ر929ر5
756ر465ر6

يطرح :
ر�صيد � إعادة هيكلة البنك
� إ�ستثمارات يف ر�ؤو�س �أموال البنوك وال�شركات املالية الأ خرى
جمموع ر�أ�س املال الأ �سا�سي (�أ)
ب  -ر�أ�س املال الإ�ضايف :
�صايف تقا�ص اثر تطبيق املعيار ()39و التغرياملرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املتوفرة للبيع
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
الديون امل�ساندة
جمموع ر�أ�س املال الإ�ضايف (ب)
جمموع ر�أ�س املال الأ �سا�سي ور�أ�س املال الإ�ضايف
يطرح :
ا�ستثمارات يف ر�ؤو�س اموال البنوك وال�شركات املالية الأ خرى
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال()%
ن�سبة ر�أ�س املال اال�سا�سي()%

(219ر355ر)10
(369ر)396
148ر818ر63

(107ر081ر)12
(235ر472ر)1
859ر373ر53

(089ر)705
854ر018ر3
000ر200ر4
765ر513ر6
282ر728ر70

498ر110
716ر585ر2
000ر400ر8
214ر096ر11
308ر942ر65

(369ر)396
913ر331ر70
985ر859ر388
%18/09
%16/41

(235ر472ر)1
073ر470ر64
756ر541ر370
%17/40
%14/40

 -44حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات :

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها او ت�سويتها :
 31كانون االول 2007

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات مالية مرهونة
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
وديعة البنك املركزي الأ ردين
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجموع

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

746ر812ر73
135ر228ر68
135ر423ر3
903ر227ر158
212ر392ر16
000ر15
541ر957ر9
672ر056ر330

584ر294ر8
753ر993ر1
934ر715ر136
115ر744ر10
144ر393ر41
756ر293ر7
726ر491
966ر276ر12
978ر203ر219

330ر107ر82
888ر221ر70
135ر423ر3
837ر943ر294
115ر744ر10
356ر785ر57
000ر15
756ر293ر7
726ر491
507ر234ر22
650ر260ر549

582ر220ر30
000ر000ر21
860ر232ر335
456ر140ر27
649ر499ر1
916ر868ر5
463ر962ر420
(791ر905ر)90

862ر719ر6
456ر140ر27
000ر000ر10
267ر403ر1
620ر806ر1
205ر070ر47
773ر133ر172

582ر220ر30
000ر000ر21
722ر952ر341
912ر280ر54
000ر000ر10
267ر403ر1
649ر499ر1
536ر675ر7
668ر032ر468
982ر227ر81
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 31كانون االول 2006
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات مالية مرهونة
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
وديعة البنك املركزي الأ ردين
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
خم�ص�صات متنوعة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

لغاية �سنة
دينــــــــــــــار

املجموع
دينــــــــــــــار

�أكرث من �سنة
دينــــــــــــــار

659ر206ر65
839ر581ر83
267ر567ر142
638ر418ر14
000ر80
469ر691ر12
872ر545ر318

693ر623ر1
461ر540ر3
881ر819ر2
727ر967ر129
900ر072ر7
299ر114ر28
000ر15
942ر369ر6
224ر401
453ر713ر14
580ر638ر194

352ر830ر66
300ر122ر87
881ر819ر2
994ر534ر272
900ر072ر7
937ر532ر42
000ر95
942ر369ر6
224ر401
922ر404ر27
452ر184ر513

624ر391ر30
134ر937ر336
058ر748ر18
467ر758
400ر87
158ر243ر3
841ر165ر390
(969ر619ر)71

000ر000ر21
977ر643ر4
059ر748ر18
398ر190ر1
709ر927ر1
143ر510ر47
437ر128ر147

624ر391ر30
000ر000ر21
111ر581ر341
117ر496ر37
467ر758
398ر190ر1
400ر87
867ر170ر5
984ر675ر437
468ر508ر75

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

اعتمادات
قبوالت
كفاالت :
 دفع ح�سن تنفيذ �أخرى�سقوف ت�سهيالت � إئتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
املجمـ ـ ــوع

991ر631ر95
403ر145ر13
027ر997ر21
109ر759ر13
126ر576ر37
984ر150ر19
640ر260ر201

2007
دينــــار

979ر048ر59
316ر005ر14

2006
دينــــار

620ر449ر14
934ر188ر12
988ر280ر29
562ر761ر19
399ر735ر148

ب  -عقود ايجار ت�شغيلية وتبلغ 369ر 521دينار وهي العقود ال�سنوية لإيجارات مباين فروع البنك كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل 574ر463
دينار كما يف  31كانون الأ ول .)2006
جـ  -ال يوجد مبالغ غري م�سددة من م�ساهمة البنك يف ر�أ�سمال �شركات كما يف  31كانون الأ ول  2007و  31كانون الأ ول .2006
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 -46الق�ضايا املقامة على البنك
هناك ق�ضايا مقامة على البنك لإبطال مطالبات البنك على الغري ولفك رهونات عقارية وللمطالبة بتعوي�ض نتيجة اجراء احلجز التحفظي على اموال
املدينني يبلغ جمموع الق�ضايا 366ر 842دينار كما يف  31كانون الأ ول ( 2007مقابل 535ر 693دين ــار كمـ ــا ف ـ ــي  31كانون الأ ول  ،)2006ويف ر�أي الإدارة
وحمامي البنك ف�إنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن املخ�ص�ص امل�أخوذ يف البيانات املالية .

 -47معايري تقارير مالية دولية جديدة
أ� � -أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على معايري املحا�سبة الدولية ومعايري حما�سبة دولية جديدة وقد �أ�صبحت �سارية املفعول اعتبار ًا
من اول كانون الثاين 2007
بيانها كما يلي :
 -1معيار التقارير املالية الدويل رقم( – )7الأ دوات املالية ( الإف�صاح)
يتطلب هذا املعيار اف�صاحات ا�ضافية حول الأ دوات املالية وت�أثريها على املركز املايل والأ داء بالإ�ضافة اىل معلومات حول مدى التعر�ض للمخاطر
النا�شئة عن الأ دوات املالية .
 -2تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )1عر�ض البيانات املالية
�أن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )7والتعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (� )1أدت اىل التو�سع يف الإف�صاح والإي�ضاحات حول
البيانات املالية واملتعلقة بالأ دوات املالية و� إدارة ر�أ�س املال  .كما و�أ�صدرت جلنة تف�سري التقارير املالية الدولية التف�سريات التالية والتي ا�صبحت �سارية
املفعول خالل العام : 2007
 التف�سري رقم ( : )7تطبيق ا�سلوب اعادة العر�ض مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)29التقرير املايل يف الإقت�صاديات ذات الت�ضخم املرتفع . التف�سري رقم ( : )8نطاق معيار التقارير املالية الدويل رقم ()2 التف�سري رقم ( : )9اعادة تقييم امل�شتقات املت�ضمنة. التف�سري رقم ( : )10التقارير املالية املرحلية والتقارير املالية املوحدة للبنك.هذا وال زالت املعايري الدولية للتقارير املالية والتف�سريات املحا�سبية التالية غري �سارية املفعول عند اعداد البيانات املالية املرفقة للبنك وبياناتها كما يلي :
 معيار التقارير املالية الدويل رقم ( – )8القطاعات الت�شغيلية * معيار التقارير املالية الدويل رقم ( – )3اندماج الأ عمال * معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )1التعديالت على عر�ض البيانات املالية * معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )23التعديالت على املعاجلة املحا�سبية لتكاليف الإقرتا�ض * معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )27البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة * التف�سري رقم  : 12ترتيب امتياز اخلدمات * * التف�سري رقم  :13امل�ساهمات غري النقدية للم�شاركني يف م�شروع م�شرتك * * * التف�سري رقم  : 14معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )19منافع املوظفني* �ساري املفعول ابتدا ًء من  1كانون الثاين .2009
* * �ساري املفعول ابتداء من  1كانون الثاين .2008
* * * �ساري املفعول ابتداء من  1متوز .2008
هذا وتتوقع ادارة البنك تطبيق معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات املحا�سبية اعاله يف البيانات املالية للبنك عند تاريخ �سريان كل منها كما
هو وارد اعاله.

� -48أرقام املقارنة

مت � إعادة ت�صنيف بع�ض ارقام املقارنة لعام  2006لتتنا�سب مع ت�صنيف ارقام عام  2007وال يوجد اثرلذلك على حقوق امل�ساهمني والربح لل�سنة.
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بيانات الإ ف�صاح
البنود الواجب الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي طبق ًا لتعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ال�صادرة عن هيئة الأ وراق املالية :
 -1يبلغ ر�أ�س املال امل�ستثمر ل�شركة البنك التجاري الأ ردين ( )63.250مليون دينار ،وميار�س البنك جميع الأ عمال امل�صرفية،
من خالل �شبكة فروعه البالغ عددها ( )26فرع ًا يف الأ ردن و ( )3فروع يف فل�سطني.
 -2وبلغ عدد موظفي البنك ( )514موظف ًا يف عام .2007
فروع الأ ردن
الفرع
الإدارة العامة
الفرع الرئي�سي
املجمع التجاري
جبل عمان
جبل احل�سني
العبديل
�شارع مكة
بيادر وادي ال�سري
ال�صويفية
عمان
الوحدات
القوي�سمه
ماركا
حطني
�صويلح
الفحي�ص
�شارع و�صفي التل
�أبو ن�صري
ال�سلط
معدي
الزرقاء
مادبا
العقبة
الكرك
اربد
الرمثا
�شارع ايدون
املجموع

فروع فل�سطني
عدد املوظفني
265
16
6
8
8
8
8
7
8
8
7
8
7
5
8
6
8
6
7
4
7
8
10
7
10
9
6
465

الفرع
الإدارة � إقليمية
نابل�س
طولكرم
رام اهلل
املجموع

عدد املوظفني
26
9
8
6
49
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 -3ال توجد �شركات تابعة ل�شركة البنك التجاري الأ ردين .
 -4نبذه تعريفية عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك:
ال�سيد مي�شيل فائق �إبراهيم ال�صايغ – رئي�س جمل�س الإ دارة  :ولد عام  ،1946وتخرج عام  1971وقد نال �شهادة البكالوريو�س يف الإدارة
العامة والعلوم ال�سيا�سية  ،وهو رئي�س ملجموعة ال�صايغ التي تتكون من العديد من ال�شركات املنت�شرة يف ( )10دول عربية وعدد من الدول الآ�سيوية
والأ وروبية ومنها على �سبيل املثال :
 �شركة م�صانع الدهانات الوطنية  /الأ ردن ،دولة الإمارات العربية املتحدة ،م�صر ،فل�سطني ،ال�سودان ،كازاخ�ستان ،قطر. �شركة الكيماويات الوطنية  /هولندا. �شركة ال�شرق الأ و�سط للطالء املميز � /سلطنة عمان. وغريهم من ال�شركات �أي�ضاً. ع�ضو جمل�س � إدارة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي. ع�ضو يف جمل�س �أمناء جائزة امللك عبداهلل الثاين للعمل احلر والريادة.ال�سيد �أمين هزاع بركات املجايل – نائب رئي�س جمل�س الإ دارة  :ولد عام  ،1949وتخرج عام 1972وقد نال بكالوريو�س تاريخ ،عمل يف وزارة
اخلارجية ،ويف عام  1993مت تعيينه رئي�س ًا للت�شريفات امللكية ،ويف عام  1999نائب ًا لرئي�س الوزراء و�ضمت � إلية وزارة ال�شباب والريا�ضة ،ومن ثم �ضمت
� إلية وزارة الإعالم ،ويف عام � 2002أ�صبح ع�ضو جمل�س � إدارة البنك التجاري الأ ردين و�أعيد انتخابه عام  2004لي�شغل من�صب نائب الرئي�س .وهو ع�ضو
جمل�س � إدارة يف كل من -:
 �شركة الإمناء العربية للتجارة واال�ستثمارات العاملية ال�شركة الأ وىل للتمويل �شركة القد�س لل�صناعات اخلر�سانية ال�شركة الدولية لأ عمال خدمة التوا�صل ال�شركة الأ وىل للت�أمنيالدكتور "حممد جواد" ف�ؤاد عبد الهادي حديد – ع�ضو جمل�س �إدارة – الرئي�س التنفيذي  /املدير العام  :ولد عام  ، 1938وقد نال عدة
�شهادات �أكادميية ومهنية �آخرها زمالة م�ؤ�س�سة قياديي الأ عمال الدولية  /نيويورك عام  ،2003وقد عمل مدير عام ونائب رئي�س جمل�س
الإدارة  /امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ( الأ ردن ) من عام  1990لغاية عام  2000ومن ثم وزير ًا للتخطيط الأ ردين لغاية عام 2001
ومن ثم رئي�س هيئة اال�ستثمار  /م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي لغاية عام  2003ومن ثم الرئي�س التنفيذي/املدير العام/البنك التجاري
الأ ردين من عام  2004ولغاية الآن .وهو ع�ضو جمل�س � إدارة يف كل من:
 ال�شركة الأ وىل للتمويل ال�شركة الأ وىل للت�أمني �شركة حديد الأ ردن �شركة بيت اال�ستثمار للخدمات املاليةال�سيد مروان �صالح "حممد جمعه" جمعه ( ممث ًال لـ امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ) – ع�ضو جمل�س �إدارة  :ولد عام 1967
وقد نال ماج�ستري يف الإدارة من جامعة نورث كارولينا يف الواليات املتحدة الأ مريكية ،و�شهادتي بكالوريو�س يف � إدارة الأ عمال واالقت�صاد .له دور فعال
ون�شط يف خدمـة قطاع تكنولوجيا املعلومات منذ عام  .1990بعد � إنهاء درا�ساته العليا ان�ضم � إىل �شركة املجموعة املثالية  IDEAL GROUPاملوزع املعتمد
لأ جهزة  COMPAQو  APPLEيف الأ ردن ثم تدرج ليرتا�س من�صب نائب رئي�س املجموعة املثالية .كما �شغل من�صب مدير عام �شركة � NETSأول مزود
للربيد االلكرتوين وثاين مزود خلدمات االنرتنت يف اململكة ،بعد �ستة �سنوات اندجمت �شركة  NETSومزود �أخر للخدمة – �شركة  -FIRSTNETمع �شركة
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االت�صاالت البحرينية التي حتتل موقع الريادة � إقليمي ًا والتي نتج عنها ال�شركة البحرينية الأ ردنية للتقنية واالت�صاالت ( بتلكو – الأ ردن )  ،وله ع�ضويات
فيما يلي:
 رئي�س هيئة املديرين جلمعية �شركات تقنية املعلومات يف الأ ردن "� إنتاج". ال�صندوق الأ ردين الها�شمي للتنمية الب�شرية. م�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار.ال�سيد �صالح يعقوب حممد ح�سني ( ممث ًال لـ امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ) – ع�ضو جمل�س �إدارة  :ولد عام  ، 1948وتخرج
عام  1970وقد نال بكالوريو�س اقت�صاد و� إح�صاء  ،عمل يف دائرة العمليات امل�صرفية اخلارجية يف البنك املركزي  ،ومن ثم م�ست�شار ًا لبنك الإ�سكان
للتجارة والتمويل ل�ش�ؤون العمليات امل�صرفية اخلارجية  ،ومن ثم خبري ًا م�ست�شار ًا ومدير حمفظة يف امل�صرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة،
ومن ثم م�ست�شار ًا مقيم ًا ل�صندوق النقد الدويل ل�ش�ؤون � إدارة املوجودات الأ جنبية ل�سلطة النقد الفل�سطينية لغاية عام  ، 1996ونائب ملحافظ البنك
املركزي الأ ردين حتى تاريخ  .2004/7/13ال يوجد له ع�ضويات يف ال�شركات الأ خرى.
ال�سيد "حممد �سميح" عبد الرحمن بركات – ع�ضو جمل�س �إدارة  :ولد عام  ، 1936وتخرج عام  1956وقد نال دبلوم هند�سة كهربائية عمل
مدير عام و�شريك يف �شركة مقاوالت كهربائية يف دولة الكويت ملدة ( )30عام ًا  ،ورئي�س جمل�س � إدارة ال�شركة العربية الدولية للتنمية الزراعية منذ عام
 1987لغاية تاريخه  ،ورئي�س جمل�س � إدارة �شركة ال�صناعات الدوائية منذ عام  1994لغاية تاريخه .وله ع�ضويات يف ال�شركات التالية:
 ال�شركة العربية الدولية للتنمية الزراعية. املجموعة الهند�سية املتطورة. فندق توليدو. �شركة الأ �صدقاء للو�ساطة واال�ستثمارات املالية. �شركة ال�صناعات الدوائية املتطورة.ال�سيد فائق مي�شيل فائق ال�صايغ – ع�ضو جمل�س �إدارة  :ولد عام  ، 1976وتخرج عام  1999وقد نال بكالوريو�س هند�سة �صناعية وهو مدير دائرة
دعم القرارات لنظم املعلومات يف جمموعة ال�صايغ ومدير عام �شركة �صايغ � إخوان لل�صناعات الهند�سية و ع�ضو جمل�س � إدارة يف جمموعة ال�صايغ.
ال يوجد له ع�ضويات يف ال�شركات الأ خرى.
 -5نبذة تعريفية عن �أع�ضاء الإ دارة التنفيذية العليا:
الآ ن�سة غادة حممد فرحان الفرحان – نائب املدير العام :ولدت بتاريخ  ، 1959/11/26وقد نالت ماج�ستري � إدارة الأ عمال عام 1995
وقد عملت م�ساعد مدير دائرة امل�شاريع يف الوحدة اال�ستثمارية  /امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي لغاية عام  ، 2004ومن ثم نائب املدير العام للبنك
التجاري الأ ردين لغاية تاريخه  ،ومتثل البنك يف ع�ضوية جمل�س � إدارة ال�شركة الأ ردنية لإعادة متويل الرهن العقاري.
ال�سيد غازي ح�سني حممد عد�س – م�ساعد املدير العام  /ت�سهيالت :ولد بتاريخ  1953/3/25وقد تخرج عام  1977بعد �أن نال بكالوريو�س
ريا�ضيات  ،عمل يف بنك برقان ( الكويت ) لغاية عام  1991ومن ثم مدير ًا لعمليات التجارة الدولية يف بنك الإ�سكان لغاية عام  2001ومن ثم م�ساعد
مدير عام ل�ش�ؤون الت�سهيالت  /البنك التجاري الأ ردين لغاية تاريخه .ال يوجد له ع�ضويات يف ال�شركات الأ خرى.
الدكتور حممد �صبحي حممد الأ �سدي – م�ساعد املدير العام للتطوير والتكنولوجيا :ولد بتاريخ  1956/8/20وقد تخرج عام 2001
بعد �أن نال دكتوراه يف نظم املعلومات الإدارية  ،عمل م�ساعد مدير عام  /امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية لغاية عام  2001ومن ثم مدير � إداري ومايل �سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية لغاية عام  2003ومن ثم م�ساعد مدير عام للأ عمال البنكية بالتجزئة والتكنولوجيا يف البنك التجاري الأ ردين لغاية تاريخه.
ال يوجد له ع�ضويات يف ال�شركات الأ خرى.
ال�سيد �أندريه جري�س �أندراو�س الديك – املدير التنفيذي  /دائرة اخلزينة والعالقات اخلارجية :ولد بتاريخ  1951/4/6وقد تخرج
عام  1976بعد �أنال �شهادة املحا�سبة  ،ثم عمل يف بنك امل�شرق – لبنان مدير ًا للخزينة واال�ستثمار حتى تاريخ  1993ومن ثم مدير ًا تنفيذي ًا للخزينة
والعالقات اخلارجية يف البنك لغاية تاريخه.
ال يوجد له ع�ضويات يف ال�شركات الأ خرى.
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زياد �أحمد يو�سف الرفاتي – املدير التنفيذي  /الدائرة املالية :ولد بتاريخ  1965/10/29وقد تخرج من اجلامعة الأ ردنية عام 1988
بعد �أن نال درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة  ،ثم �شهادة الت�أهيل املحا�سبي الأ مريكي ( )CPAمن الواليات املتحدة الأ مريكية عام  ، 1998عمل يف بنك
الإمناء ال�صناعي يف دوائر املالية والتدقيق الداخلي منذ عام  1990حتى تاريخ  2003/1/5ومن ثم مدير تدقيق يف البنك التجاري الأ ردين حتى تاريخ
 2003/8/26وبعدها مدير ًا تنفيذي ًا للدائرة املالية يف البنك لغاية تاريخه.
 وميثل البنك يف ع�ضوية جمل�س � إدارة �شركة احتاد امل�ستثمرون العرب للتطوير العقاري  ،وي�شغل �أي�ض ًا من�صب رئي�س جلنة التدقيق يف ال�شركة.� -6أ�سماء كبار مالكي الأ �سهم والتي ت�شكل ملكيتهم ما ن�سبته (  ) %5ف�أكرث :
2007

ا�سم امل�ساهم

ر�صيد الأ �سهم اململوكة

2006
ن�سبة امل�ساهمة
يف ر�أ�س املال
%24

13.711.041
13.407.270
4.968.000

%23.31
%8.6

4.968.000
4.858750

%8.6
%8.4

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

15.182.979

نا�صر حممد نا�صر ال�صالح
�شركة الأ ردن الأ وىل لال�ستثمار
� إبراهيم فايق � إبراهيم ال�صايغ

14.747.997
6.123.415
5.464.800

%23.3
%9.68
%8.64

�سليم فايق � إبراهيم ال�صايغ
مي�شيل فايق ابراهيم ال�صايغ

5.464.800
5.344.625

%8.64
%8.4

ن�سبة امل�ساهمة
يف ر�أ�س املال
%23.8

ر�صيد الأ �سهم اململوكة

� -7إن �أ�سعار �إغالق الأ وراق املالية امل�صدرة من قبل البنك خالل ال�سنوات اخلم�س الأ خرية كانت كما يلي-:
�سعر الإ غـالق
فل�س/دينار
0.320

ال�سنـة
2003
2004

2.440

2005

3.580

2006

2.100

2007

2.680

 -8الو�ضع التناف�سي واحل�صة ال�سوقية للبنك :
البيــان

ح�صتنا ال�سوقية 2007

ح�صتنا ال�سوقية 2006

ودائع العمالء

%2

%2.24

� إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة

%2.72

%3.14

حقوق امل�ساهمني

%2.54

%2.84

� إجمايل املوجودات

%2.1

%2.18

 -9ال يوجد اعتماد على عمالء رئي�سيني حملي ًا وخارجي ًا ي�شكلون ( )%10ف�أكرث من الإيرادات .
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 -10ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها �شركة البنك التجاري الأ ردين �أو �أي من منتجاتها البنكية مبوجب القوانني والأ نظمة �أو غريها.
وال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صل عليها البنك.
 -11ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.
 -12ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على البنك.
 -13توزيع املوظفني ح�سب امل�ؤهل العلمي :
العـدد

العـدد
امل�ؤهل العلمي

ذكور

ن�سبة%

�إناث

ن�سبة%

جمموع

ن�سبة%

دكتوراه

3

0.91

0

0

3

0.58

ماج�ستري

19

5.78

8

4.32

27

5.25

دبلوم عايل

2

0.61

0

0

2

0.39

بكالوريو�س

158

48.02

98

52.97

256

49.81

دبلوم �سنتني

51

15.5

40

21.62

91

17.70

دبلوم �سنة

0

0

16

8.65

16

3.11

توجيهي ناجح

23

6.99

21

11.35

44

8.56

�أقل من توجيهي

73

22.19

2

1.08

75

14.59

املجموع

329

100

185

100

514

100

وا�صل البنك التزامه باجتذاب نخبة من ذوي اخلربات العالية ومتكن من تطبيق �سيا�سة االحتفاظ بهذه العنا�صر .ويف الوقت ذاته ،يبذل البنك جهود ًا
كبرية يف تدريب اجليل التايل من املوظفني الذين �ست�سند � إليهم مهام � إ�شرافية ح�سب خطط الإحالل الوظيفي.
كما �أن عام  2007كان عام ًا تدريبي ًا متميز ًا مت خالله التدريب امليداين على النظم والربامج التطبيقية ملوظفي الفروع من خالل برنامج توا�صـل ،
بالإ�ضافة �إىل الدورات التدريبية املكثفة واملتخ�ص�صة التي نفذت يف مركز التدريب الداخلي التابع للبنك والتي بلغ عددها  39دورة ا�ستفاد منها 360
موظف ،وكذلك امل�شاركة الفعالة بالربامج التدريبية التي نفذها معهد الدرا�سات امل�صرفية ولعدد  61دورة  ،ومت �أي�ض ًا م�شاركة عدد  208متدرب يف
برامج حملية نفذتها كل من الأ كادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية واحتاد امل�صارف العربية وغريهم من املراكز املميزة  ،بالإ�ضافة � إىل � إيفاد 18
متدرب ًا للم�شاركة يف برامج تدريبية و ندوات خمتلفة نفذت يف عدد من الدول العربية و الأ جنبية.
هذا بالإ�ضافة � إىل الربامج التدريبية املكثفة مت � إيفاد عدد من موظفينا لربامج املاج�ستري على نفقة البنك  ,كما قمنا بتفعيل برنامج املنح الذي مت
ا�ستحداثه لأ بناء املوظفني الناجحني بالثانوية العامة.
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مـ ــلخ�ص عدد الدورات التدريبية الداخلية و اخلارجية و الندوات خارج الأ ردن
للفرتة من 2007/12/31 -2007/1/1
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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ا�سم الدورة
�شهادة مدير فرع معتمد  + CBMر�سوم ع�ضوية
ر�سوم اختبار ل�شهادة CBM
برنامج الدبلوم املهني املتخ�ص�ص يف القيادة امل�صرفية
ال�سكرتارية التنفيذية
ال�سكرتارية االلكرتونية
الإ�صالح الإداري وعالقته بالتنمية امل�ستدامة يف ع�صر املعلوماتية
ملتقى الديكام /دم�شق DECUM
� إدارة اجلرد ال�سنوي للموجودات وامل�ستودعات
املهارات املتقدمة يف � إدارة امل�شرتيات وامل�ستودعات الكرتوني ًا
� إدارة مراحل الت�صميم
امل�ؤمتر  55للجمعية العاملية ل�سيدات الأ عمال
امللتقى الدويل للم�ؤ�س�سات املالية واال�ستثمارية  /دم�شق
�أمانة �سر جمل�س الإدارة نحو التميز واالحرتاف /القاهرة
املنهج املتكامل للقادة الإداريني /ماليزيا
الدور املتنامي للعالقات العامة يف تطوير امل�ؤ�س�سات العربية
العالقات العامة والربوتكول واالتيكيت
مهارات بيع اخلدمات امل�صرفية
�سيا�سة توا�صل لدى دائرة الت�سويق
التداول ب�أدوات الت�سويق النقدي
الت�سويق امل�صريف يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الت�سوق الثاين للت�سويق والإدارة امل�صرفية
�شهادة م�صريف �شامل معتمد  + CGBر�سوم الع�ضوية ال�سنوية
مقدمة يف التجارة االلكرتونية واخلدمات امل�صرفية
ال�سالمة امل�صرفية و�ضمان الودائع
مكافحة غ�سيل الأ موال ومتويل الإرهاب
الك�شف عن التزوير امل�صريف واالحتيال على �أمناء ال�صناديق
ك�شف تزوير عقد الوكالة
م�ؤمتر امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية والإ�سالمية /دم�شق
تطبيق نظام املقا�صة االلكرتونية اجلديد 2007
الربنامج املهني املتخ�ص�ص يف االئتمان امل�صريف
�سيا�سة توا�صل لدى دائرة الت�سهيالت االئتمانية

عدد املوظفني
2
1
3
1
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
2
1
8
1
4
3
4
4
3
1
1
2
1
69
2
4

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ندوة � إدارة ومتويل ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة
�شهادة مقر�ض معتمد بامل�صارف التجارية CLBB
ر�سوم اختبار ل�شهادة CLBB
تطوير املهارات االئتمانية للم�ؤجرين
التحليل املايل املتقدم
مكافحة وك�شف تزوير البطاقات االئتمانية
� إدارة خماطر االئتمان امل�صريف
� إدارة املخاطر املالية Financial Risk Management
� إدارة خماطر التعامل بالعمالت الأ جنبية
مراقبة االمتثال  /مل�شريف خدمة العمالء
حتليل وتقييم خماطر االئتمان امل�صريف
العمليات البنكية بدون �أخطاء قانونية
احللول العملية ملدراء االلتزام بالقواعد واملعايري الدولية
مقدمة يف بازل  IIو� إدارة املخاطر
التدقيق النقدي طويل الأ جل
درا�سة اجلدوى االقت�صادية
متويل ال�شركات
الرقابة على االئتمان
الإقرا�ض بالتجزئة ومتويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
قرو�ض التجمع البنكي
الت�أجري التمويلي
الربنامج التدريبي اخلا�ص باالعتمادات امل�ستنديه ( مبتدئ)
االعتمادات امل�ستندية املتقدمة
الأ �صول والأ عراف املوحدة اجلديدة لالعتمادات امل�ستندية
الأ �صول والأ عراف املوحدة لالعتمادات امل�ستندية
القواعد اجلديدة لالعتمادات امل�ستندية ( الن�شرة )600
عقود النقل البحري من الناحية القانونية والت�أمني
الكفاالت امل�صرفية
اجتماع غرفة التجارة الدولية يف �سنغافورة /الكفاالت امل�صرفية
بوال�ص التح�صيل
�سيا�سة توا�صل لدى دائرة العمليات – التجارية والأ جنبية
�سيا�سة توا�صل لدى دائرة العمليات – عمليات اخلزينة
� إدارة املوجودات واملطلوبات
تدريب وت�أهيل الو�سطاء املاليني
التداول ب�أ�سعار �صرف العمالت الأ جنبية الآيل

1
1
1
1
1
2
2
1
1
19
3
1
1
2
2
2
3
27
1
1
3
6
2
1
1
1
2
4
1
7
3
4
1
1
6
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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تقنيات و� إدارة التعامل بالعمالت الأ جنبية
تقنيات و� إدارة التعامل بالعمالت الأ جنبية
تدريب وت�أهيل امل�ست�شار اال�ستثماري
امتحان MCSE
�أ�سا�سيات ومهارات ا�ستخدام احلا�سوب
امتحان �شهادة MCP
اليوم العلمي املحا�سبي
امل�شتقات املالية
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()17
معايري املحا�سبة امللزمة التطبيق والإبالغ الدولية
معايري التقارير املالية الدولية رقم ()7
معايري التقارير املالية الدولية ( معيار )8-1
الأ �ساليب احلديثة يف � إعداد املوازنات ورقابتها
االجتاهات احلديثة يف التدقيق والرقابة املالية
التدقيق الإداري
معايري التدقيق الدولية
الأ �ساليب احلديثة لرفع كفاءة �أداء املحا�سب واملراقب املايل
الدبلوم املهني املتخ�ص�ص يف التحليل املايل
التحليل الإح�صائي لغايات م�صرفية با�ستخدام SPSS
الت�أهيل المتحان مهنة املحا�سبة القانونية الأ ردنية JCPA
اجلوانب القانونية لل�شيكات امل�صرفية
قانون العمل يف التطبيق
الربنامج الأ مني امل�صريف ال�شامل
�أعمال االحتيال وغ�سيل الأ موال يف �أعمال الت�أمني و� إجراءات مكافحتها
وكيل � إنتاج للت�أمينات العامة
م�ؤمتر الت�أمني الأ ول للمدراء التنفيذيون
تطوير �أنظمة الرقابة الداخلية يف البنك
ور�شة عمل � إجراءات عمل املقا�صة االلكرتونية
عقود الفيديك
Management in English
Customer Relation Management
Supervisory Skills
Project Management
Dubai / 2007 Middle East IT Security Summit
Effective Selling Skills

2
2
1
1
20
1
1
1
2
1
1
1
2
5
2
2
1
1
3
1
2
1
99
2
1
1
20
63
1
1
3
4
1
1
3

1
10
1
2
4
1
63
1
1
1
2
3
2
2
4
2
6
2
4
4
4
10
12
3
2
2
1
1
6
2
2
2
1
1
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Advanced Anti – Money Laundering
E - Forms
Developments in ( Retail ) and Private Banking
Building a Model For an Early Warning System
AML Compliance For Banks
Banking & Financial Services Regulatory Company
Western Union
PKI Swift Net Security Officers
From BKE To RMA
Advanced Windows
WinWord 2000
Word 2007
Excel 2000
Excel 2007
Advanced Excel 2000
Advanced Excel 2003
Oracle Developer Log Track
Red Hat Linux
A+ Hardware Support Skills
A+ Software Support Skills
A+ Network Support Skills
The Internet
ICDL
PowerPoint 2000
Certified Cisco Training
INTRO + ICND
Cisco Work For Enterprise LAN/WAN Management
Meed Conferences
DBA Data Base Administration Banking
ITIL Foundation Course And Exam
Writing & Communicating Your Audit Report
Business Writing Skills
Building a Compliance Unit
International Accounting Standard NO. 39

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

 -14ال يوجد �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط البنك الرئي�سي.
 -15ال�سل�سلة الزمنية للأ رباح واخل�سائر املحققة والأ رباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني للأ عوام ( 2007 – 2003بالدينار) :
البيان

2003

2004

2005

2006

2007

�صايف الربح (اخل�سارة)

(495ر179ر)1

306ر679ر3

074ر015ر13

10.682.700

12.420.154

�صايف حقوق امل�ساهمني

478ر852ر41

610ر612ر45

568ر853ر66

75.508.468

81.227.982

توزيع �أرباح نقدية

ـ

ـ

ـ

5.750.000

3.162.500

ن�سبة التوزيع النقدي

ـ

ـ

ـ

%10

%5

توزيع �أ�سهم جمانية

ـ

4.000.000

7.500.000

5.750.000

6.325.000

ن�سبة توزيع الأ �سهم املجانية

ـ

%10

%15

%10

%10

 � -16إن مقدار املبالغ التي تلقاها املدقق مقابل �أتعاب التدقيق ومقابل �أتعاب خدمات �أخرى �شاملة �ضريبة املبيعات ( )70273دينار.
 -17الأ وراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س االدارة و�أ�شخا�ص الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية و�أقاربهم ,وال�شركات امل�سيطر عليها من
قبل �أي منهم :
�أ� -أع�ضاء جمل�س الإ دارة
الإ �ســم

عدد الأ وراق املالية

عدد الأ وراق املالية اململوكة

2007

2006

5.344.625

4858750

�أمين هزاع بركات املجايل
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

180262

163875

ال يوجد �شركات م�سيطر عليها

"حممد جواد" ف�ؤاد عبدالهادي حديد
ع�ضو جمل�س � إدارة

28.384

25804

ال يوجد �شركات م�سيطر عليها

مي�شيل فائق � إبراهيم ال�صايغ
رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
وميثلها مبقعدين:
�صالح يعقوب حممد ح�سني
مروان �صالح "حممد جمعه" جمعه

13.711.041 15.182.979

ال�شركات امل�سيطر عليها
Sayegh Bros B V

�شركة م�صانع الأ �صباغ الوطنية

ال يوجد �شركات م�سيطر عليها

"حممد �سميح" عبدالرحمن بركات
ع�ضو جمل�س � إدارة

127850

22137

ال يوجد �شركات م�سيطر عليها

Sayegh Bros B V

113850

103500

ال يوجد �شركات م�سيطر عليها

ع�ضو جمل�س � إدارة

* جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة يحملون اجلن�سية الأ ردنية با�ستثناء  / Sayegh Bros B Vهولندية اجلن�سية.
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2007

2006

113850
153000

103500
230000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ب – الإ دارة العليا التنفيذية-
غادة حممد فرحان الفرحان  /نائب املدير العام

10.007

9.098

غازي ح�سني حممد عد�س /م�ساعد املدير العام /الت�سهيالت

-

-

حممد �صبحي حممد الأ �سدي /م�ساعد املدير العام للتطوير
والتكنولوجيا

15.812

14.375

�أندريه جري�س �أندراو�س الديك /املدير التنفيذي لدائرة اخلزينة
والعالقات اخلارجية
زياد �أحمد يو�سف الرفاتي  /املدير التنفيذي للدائرة املالية

-

-

1265

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جـ  -الأ قارب
نازي توفيق القبطي /زوجة رئي�س جمل�س الإدارة

120.175

109.250

-

-

-

�سهى �أحمد عبداحلميد �صالح
زوجة املدير التنفيذي للدائرة املالية

1265

1150

-

-

-

الأ بناء الق�صر لأ ع�ضاء جمل�س الإدارة و �أ�شخا�ص الإدارة العليا

-

-

-

-

-

 -18مزايا ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإ دارة لعام : 2007
ا�سم الع�ضو

بدل تنقالت
�أع�ضاء جمل�س
الإ دارة

بدل تنقالت
�أع�ضاء جلان
املجل�س

مكاف�أة �أع�ضاء
جمل�س الإ دارة
ال�سنوية

نفقات ال�سفر
مهمات �إجمايل املزايا
مكاف�
أخرىآت ال�سنوية يف
ال�سنوية
�
ر�سمية

مي�شيل فائق ال�صايغ

7200

200

5000

-

2315

14715

�أمين هزاع املجايل

7200

600

5000

190000

15658

218458

حممد جواد حديد

7200

-

5000

-

13007

25207

�صالح يعقوب ح�سني

7200

1000

5000

5000

-

18200

حمد عفنان الك�سا�سبة
حتى تاريخ 2007/9/30
مروان �صالح جمعه
اعتبار ًا من تاريخ 2007/10/1

5400

600

5000

5000

-

16000

1800

-

-

-

-

1800

حممد �سميح بركات

7200

1600

5000

-

-

13800

فائق مي�شيل ال�صايغ

7200

-

5000

-

-

12200

املجموع

50400

4000

35000

200000

30980

320380
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الإ دارة التنفيذية العليا الرواتب ال�سنوية الإ جمالية املكاف�آت ال�سنوية الإ جمالية نفقات ال�سفر ال�سنوية يف مهمات ر�سمية �إجمايل املزايا ال�سنوية
295500
90000
205500
حممد جواد حديد
69985
1995
67990
غادة حممد الفرحان
66732
2639
64093
حممد �صبحي الأ �سدي
72054
9579
62475
غازي ح�سني عد�س
45841
2783
43058
�أندريه جري�س الديك
30635
315
30320
زياد �أحمد الرفاتي
580747
17311
90000
473436
املجموع
�أمانة ال�سر و مقررو اللجان بدل تنقالت املبلغ (بالدينار)
عامر عالوي
رمي اجلمل
نوفل بركات
حممود جرب
مازن اخلطيب
املجموع

50
1950
50
50
100
2200

املجموع
-

-

50
1950
50
50
100
2200

 -18بلغت قيمة التربعات والإ عانات لعام  2007مبلغ  125654دينار وذلك كما يلي:
ا�سم اجلهة املتربع �إليها
معر�ض الفنان حممد اجلالو�س
�صندوق تقدمي منح درا�سية/اجلامعة الأ مريكية بالقاهرة
اجلمعية الأ ردنية للعون الطبي للفل�سطينيني
جمعيه الباديه الو�سطى لذوي االحتياجات اخلا�صة
هيئة رواد احلركة الريا�ضية وال�شبابية يف الأ ردن
جمعيه ال�سلط اخلريية
نادي �شيحان
جمعيه ديوان �أبناء الكرك /عمان
جمعيه �سعد بن معاذ اخلريية
نادي الأ مري زيد بن احل�سني/الربه
جمعيه نه�ضة املر�أة الأ ردنية
نقابه اجليولوجيني الأ ردنيني
جمعيه تدريب وت�أهيل املر�أة الأ ردنية اخلريية
جمعيه الأ �سرة البي�ضاء
جمعية مكافحة ال�سرطان الأ ردنية
جمعية قرى الأ طفال ( )SOSالأ ردنية
اجلمعية الأ ردنية ملكافحة الت�صحر وتنمية البادية
ال�سيد �سند ماهر �شنك
نادي ليونز عمان
اجلمعية الوطنية لذوي االحتياجات اخلا�صة لل�صم
مركز دار الرب
مدر�سة الق�صور للبنات
جمعية �أهل العزم للتنمية االجتماعية/لواء ال�شوبك

100

قيمة التربعات
500
500
1000
1000
1000
100
500
1000
500
300
1000
500
300
1500
200
500
200
1000
1000
100
200
1020
300

تاريخ التربع
2007/01/15
2007/01/16
2007/01/18
2007/01/18
2007/01/29
2007/01/29
2007/02/14
2007/02/15
2007/02/15
2007/02/15
2007/02/19
2007/02/21
2007/02/25
2007/02/27
2007/03/04
2007/03/04
2007/03/06
2007/03/15
2007/03/15
2007/03/15
2007/03/15
2007/03/18
2007/03/19

جمعية رجال الأ عمال الأ ردنيني
جمعية حماية القد�س
نادي ال�شعلة للمكفوفني
نادي خرجا � إربد
م�ؤ�س�سة الأ مل الأ ردنية للإ نتاج الفني
مهرجان الأ غنية الوطنية
جمعية ال�شبان امل�سيحية
االحتاد الأ ردين لكرة القدم
مركز ال�شعاع لرعاية وت�أهيل املعاقني
نادي خريجي اجلامعة الأ مريكية /بريوت (10بطاقات مدفوعة م�سبقا)
نادي الكرك الثقايف الريا�ضي
جمعية االنتماء للتنمية االجتماعية ال�شوبك
مهرجان الطفولة للثقافة والفنون
احتاد كتاب االنرتنت العرب
مدرا�س اليوبيل حفل � إفطار خريي
دعم � إ�صدار املو�سوعة امللكية ال�سيد خالد قبالن
جامعة البرتاء اخلا�صة  /كلية تكنولوجيا املعلومات
حيدر عبداهلل املجايل /دعم ن�شر كتاب
دعم برنامج �أ�صدقاء مركز احل�سني لل�سرطان
تبني البنك لأ ق�ساط ثالثة طالب من مركز ال�شابات امل�سلمات للرتبية اخلا�صة
امل�ؤ�س�سة الوطنية لرتبية وثقافة الطفل
جمعية تنمية وت�أهيل املر�أة الريفية
جمعية حماية الأ �سرة والطفولة
جلنة اجلنوب لريا�ضة التايكوجنت�سو
الالعب ع�صام حممود  /نادي الوحدات مبنا�سبة اعتزاله كرة القدم
الالعب اجمد طاهر حماد/نادي اجلزيرة مبنا�سبة اعتزاله كرة القدم
جمعية الأ طباء الأ ردنيون له�شا�شة العظام
م�ؤ�س�سة الأ مل الأ ردنية للإ نتاج الفني
نادي �شباب الفحي�ص
اجلامعة العربية املفتوحة  /الكويت  5000دوالر
م�ؤ�س�سة � إعمار الطفيلة
م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان
جمعية ال�شابات امل�سيحيات /عمان
املركز العربي للرتاث والثقافة والفنون  �/إربد
الالعب جعفر عبد الهادي حماد /نادي �شباب الأ ردن مبنا�سبة اعتزاله اللعب
نادي �سمو الأ مري علي بن احل�سني لل�صم /عمان
نادي الأ مري زيد بن احل�سني
جمعية حماية القد�س ال�شريف/ثمن  10تذاكر حفل �سحور خريي
جمعية �أبناء ع�شرية الك�سا�سبة/لواء عي الكرك
اجلمعية الأ ردنية للوقاية من حوادث الطرق
جمعية رعاية و كافل اليتيم اخلريية /ثمن  100حقيبة مدر�سية
اجلمعية الأ ردنية لرعاية نزالء مراكز اال�صالح والت�أهيل خريية
اجلمعية الأ ردنية للعون الطبي للفل�سطينيني /ثمن  10بطاقات حفل � إفطار خريي

2,000
1000
400
1000
2000
1000
1000
1000
150
590
1000
300
100
1000
225
500
200
100
1500
4500
200
300
200
1000
250
500
3000
3000
1000
3545
1050
5000
1000
300
200
200
1205
350
4000
500
800
1000
1000

2007/03/21
2007/03/27
2007/04/03
2007/04/09
2007/04/12
2007/04/12
2007/04/16
2007/04/17
2007/04/17
2007/04/22
2007/04/18
2007/04/22
2007/04/22
2007/04/30
2007/05/06
2007/05/09
2007/05/09
2007/05/10
2007/05/15
2007/05/16
2007/05/16
2007/05/20
2007/05/24
2007/05/24
2007/06/17
2007/06/20
2007/06/21
2007/06/24
2007/06/28
2007/07/03
2007/07/18
2007/07/24
2007/08/01
2007/08/07
2007/08/09
2007/08/09
2007/08/13
2007/08/14
2007/08/14
2007/08/15
2007/08/20
2007/08/20
2007/08/27
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مدار�س منطقة �صرفا -الكرك /ثمن  400حقيبة  +قرطا�سيه
جمعية مكافحة ال�سرطان الأ ردنية
اجلمعية الأ ردنية للت�أهيل النف�سي
جمعية الإخاء الأ ردنية العراقية
جلنة �صدقات �أبو القني /لواء الكورة
جمعية غور املزرعة للتنمية االجتماعية
املدر�سة النموذجية /جامعة م�ؤتة
جمعية �سعد بن معاذ اخلريية
جمعية تنمية وت�أهيل املر�أة الريفية
جمعية املركز الإ�سالمي اخلريية �/أبي ذر الغفاري
جمعية رعاية الأ طفال والأ �سرة اخلريية
كلنا الأ ردن �أوال /رحلة �أطفال الكرك املبدعني (وفاء وانتماء)
جمعية نهو�ض وتنمية املر�أة
جمعية القد�س اخلريية
جمعية رعاية وكافل اليتيم اخلريية
املركز الثقايف الإ�سالمي /اجلامعة الأ ردنية
تكية �أم علي
جمعية املحافظة على القر�آن الكرمي
جمل�س املنظمات واجلمعيات الإ�سالمية
امل�ؤمتر الإ�سالمي العام لبيت املقد�س
االحتاد الأ ردين للكرة الطائرة
نادي خريجي الكلية العلمية الإ�سالمية
جمعية جراحي الكلى وامل�سالك البولية الأ ردنية
جمعية الأ عمال والتجارة االلكرتونية
م�ؤ�س�سة الفكر ال�سامي
نادي خريجي اجلامعة الأ مريكية يف بريوت /الأ ردن
جمعية املركز الإ�سالمي اخلريية /عني البا�شا
وحدة تنمية املجتمع املحلي /جامعة م�ؤتة
نادي الوحدات
جمعية باب الواد اخلريية
جمعية بوابة اجلنوب التعاونية  /الكرك
جلنة دعم امل�ساجد وامل�شاريع اخلريية /وزارة الأ وقاف وال�ش�ؤون املقد�سات الإ�سالمية
اجمد فتحي �أبو طعيمة /العب نادي اجلزيرة مبنا�سبة اعتزاله
�صندوق التنمية والت�شغيل /ندوة دور امل�شاريع ال�صغرية يف احلد من البطالة
املركز الأ ردين للم�سرح والفنون
جمعية �صفد اخلريية
جمعية �أ�صدقاء كبار ال�سن
جمعية نه�ضة املر�أة الأ ردنية
نادي خريجي اجلامعة الأ مريكية يف بريوت /الأ ردن
جمعية الروم الكاثوليك اخلريية
ال�صندوق الأ ردين الها�شمي للتنمية الب�شرية
� إعانات ( طرود غذائية ) مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك
جمموع التربعات والإعانات
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2784
300
5200
500
150
200
830
200
200
150
250
500
150
500
200
200
800
100
150
200
300
500
500
100
400
200
100
500
1000
250
400
500
200
500
400
300
250
500
500
500
14846
25960
125654

2007/08/27
2007/09/10
2007/09/11
2007/09/16
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/20
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/19
2007/09/27
2007/09/27
2007/09/27
2007/09/27
2007/09/27
2007/09/27
2007/09/27
2007/09/27
2007/09/27
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/01
2007/10/04
2007/10/07
2007/10/09
2007/10/29
2007/10/31
2007/11/05
2007/11/14
2007/11/21
2007/11/22
2007/11/25
2007/11/26
2007/12/16

 -19ال يوجد عقود وم�شاريع وارتباطات عقدها البنك مع رئي�س جمل�س الإ دارة �أو �أع�ضاء املجل�س .
 -20يف جمال م�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي فقد مت تقدمي الدعم لبع�ض امل�ؤ�س�سات البيئية  ،وامل�ؤ�س�سات
االجتماعية التي تعمل يف خدمة املجتمع املحلي .
 -21يقر جمل�س �إدارة البنك التجاري الأ ردين وح�سب علمه واعتقاده بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية
البنك خالل عام . 2008
 -22يقر جمل�س �إدارة البنك التجاري الأ ردين مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك .
رئي�س املجل�س
مي�شـيل ال�صايـغ

نائب رئي�س املجل�س
أ�ميـن املجالـي

			
			
			

ع�ضو جمل�س � إدارة  /الرئي�س التنفيذي
" حممد جواد " حديـد

ع�ضو جمل�س مبقعدين
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
ميثلها �صالح ح�سني ومروان جمعه

ع�ضـو جملـ�س
" حممد �سميح " بركات

ع�ضو جمل�س
Sayegh Bros B V

ميثلها فائق ال�صايغ

 -23يقر رئي�س جمل�س �إدارة البنك التجاري الأ ردين ومديره العام ومديره املايل ب�صحة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف
التقرير ال�سنوي.
رئي�س جمل�س الإدارة
مي�شيل ال�صايغ

		
		

الرئي�س التنفيذي /املدير العام		
		
" حممد جواد " حديـد

املــدير املـايل
زيـاد الرفاتي
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دليل و�سيا�سة التحكم امل�ؤ�س�سي
Corporate Governance Code and Policy 2007
مقدمة Overview

انطالقا من حر�ص البنك التجاري الأ ردين على املحافظة على
�سالمة �أو�ضاعه وكذلك احرتام ًا ل�سالمة اجلهاز امل�صريف الأ ردين
ككل والذي هو احد �أع�ضائه و التزاما باملعايري الدولية للممار�سات
امل�صرفية ال�سليمة يدرك البنك �أن ذلك يقت�ضي االلتزام ب�أف�ضل
املعايري يف التحكم امل�ؤ�س�سي التي تتطلب �أن تتم � إدارة البنك مب�ؤ�س�سية
وامتثال للقوانني والت�شريعات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية وكذلك
تطبيق ال�سيا�سات والتعليمات والإجراءات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية.
� إن التحكم امل�ؤ�س�سي اجليد ير�سخ العالقة ما بني امل�ساهمني وجمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية واجلهات ذات العالقة بالبنك (البنوك،
املودعني ،ال�سلطات الرقابية) وكذلك ي�ضع كل من الإدارة التنفيذية
حتت طائلة امل�ساءلة �أمام جمل�س الإدارة من جهة وجمل�س الإدارة جتاه
املالكني واجلهات ذات العالقة من جهة �أخرى.
هذا و للت�أكيد على الهوية اخلا�صة بالبنك التجاري الأ ردين مت و�ضع
�سيا�سة خا�صة به للتحكم امل�ؤ�س�سي ت�ؤكد على ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ومقدرتهم الفاعلة للإ �شراف على كافة الدوائر التنفيذية يف
البنك ومبا يتوافق مع �أف�ضل املعايري واملمار�سات املحلية والدولية يف
التحكم امل�ؤ�س�سي وا�ستنادا � إىل -:
 .1التحكم امل�ؤ�س�سي كتيب � إر�شادات لأ ع�ضاء جمال�س � إدارات البنوك
�صادر عن البنك املركزي الأ ردين 2004
Bank Directors Handbook of corporate Governance central

.)2004 ( Bank of Jordan
 .2مبادئ التحكم امل�ؤ�س�سي ال�صادرة عن دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية( .)2004
The Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) principles of Corporate Governance
(2004).

 .3التو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل ( )2لتح�سني مبادئ التحكم
امل�ؤ�س�سي يف البنوك (�سبتمرب  1999و فرباير .)2006
Enhancing Corporate Governance for Banking Organization,
Basel Committee on Banking Supervision, September 1999

.and February 2006

 .4دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك يف الأ ردن ال�صادر عن البنك
املركزي الأ ردين (.)2007
Corporate Governance Code for Banks in Jordan – Central

).Bank of Jordan (2007

تعريف التحكم امل�ؤ�س�سي
هو جمموعة العالقات ما بني جمل�س � إدارة البنك والإدارة التنفيذية
وامل�ساهمني واجلهات الأ خرى التي لها اهتمام بالبنك ،وهي تبني الآلية
التي تو�ضح من خاللها �أهداف امل�ؤ�س�سة والو�سائل لتحقيق تلك الأ هداف
ومراقبة حتقيقها .بالتايل فان احلاكمية امل�ؤ�س�سية اجليدة هي التي توفر
لكل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية احلوافز املنا�سبة للو�صول � إىل
الأ هداف التي ت�صب يف م�صلحة امل�ؤ�س�سة ،وت�سهل � إيجاد عملية مراقبة
فاعلة ،وبالتايل ت�ساعد امل�ؤ�س�سة على ا�ستغالل مواردها بكفاءة.

ارتباطات التحكم امل�ؤ�س�سي
 .1عوامل داخلية:

وتتمثل يف فاعلية التعامل بني امل�ساهمني وجمل�س الإدارة و� إدارة البنك
التنفيذية واجلهات الأ خرى ذات العالقة وي�سهل وجود التحكم امل�ؤ�س�سي
اجليد يف قدرة البنك على التعريف ب�أهدافه والو�صول � إليها من خالل
قيام جمل�س الإدارة بتحديد الأ هداف و الغايات اخلا�صة بالبنك واملوافقة
على اال�سرتاتيجيات املعدة من الإدارة التنفيذية للبنك للو�صول � إىل
الأ هداف التي ي�سعى البنك لتحقيقها.
 .2عوامل خارجية:

وتت�ضمن العوامل اخلارجية ما يلي-:
 االلتزام بالقوانني والت�شريعات والتعليمات التي حتمي حقوق امل�ساهمنيواجلهات الأ خرى ذات العالقة كاملودعني والدائنني الآخرين للبنك.
 توافر البيئة الرقابية املنا�سبة التي ت�ؤمنها اجلهات الرقابية. توافر البنية التحتية لأ �سواق ر�أ�س املال والتي تزيد من قدرة امل�ساهمنيعلى م�ساءلة � إدارة البنك.
 االلتزام باملعايري املحا�سبية املتعلقة بعر�ض البيانات املالية بدقة يفالوقت املنا�سب و� إتباع منهجية الإف�صاح .
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 وجود طرف ثالث يتابع �أداء البنك كال�سوق املايل والبنك املركزيوم�ؤ�س�سات الت�صنيف الدولية واجلمعيات املهنية والتجارية وغريها.
 توافر بيئة قانونية وت�شريعية ورقابية مالئمة تو�ضح حقوق الأ طرافذات العالقة يف البنك.
� إن التحكم امل�ؤ�س�سي يتطلب توفري البيئة الداخلية واخلارجية معاً،
علما بان توافر احدهما ال يعني بال�ضرورة توافر الأ خرى ويف كلتا
احلالتني فان العنا�صر التالية حتتل املبادئ الإر�شادية لتحقيق التحكم
امل�ؤ�س�سي اجليد:
 .1العدالة:

بحيث يتم معاملة �صغار امل�ساهمني واجلهات ذات العالقة بعدالة
واخذ م�صاحلهم بعني االعتبار.
 .2ال�شفافية:

يقوم البنك بالإف�صاح للجهات ذات العالقة عن املعلومات املالية
والتنظيمية ومكاف�آت الإدارة التنفيذية ب�شكل ميكن امل�ساهمني واملودعني
من تقييم �أداء البنك ومبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي الأ ردين
وال�صادرة مبقت�ضى قانون البنوك كما � إن البنك على دراية بالتغريات
التي تطر أ� على املمار�سات الدولية للإ بالغ املايل ونطاق ال�شفافية
املطلوبة من امل�ؤ�س�سات املالية  ،كما ويلتزم البنك بتوفري معلومات ذات
نوعية جيدة حول كافة ن�شاطاته للجهات الرقابية وامل�ساهمني واملودعني
والبنوك الأ خرى وعامة النا�س ب�شكل عام من خالل خمتلف �أنواع
التقارير والتوا�صل.
 .3امل�ساءلة:

تلتزم الإدارة التنفيذية بالإجابة على �أي ا�ستف�سار عند تعر�ضها
للم�ساءلة من قبل جمل�س الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ اخلطط وتطبيق
ال�سيا�سات املقررة منه بهدف �ضمان احلفاظ على موجودات البنك
وعلى �سالمة و�ضعه املايل ،ويلتزم جمل�س الإدارة بان يبدي اجلاهزية
عند التعر�ض للم�ساءلة من قبل امل�ساهمني واجلهات الأ خرى املخوّلة
بذلك.
 .4امل�س�ؤولية:

يحدّد الهيكل التنظيمي للبنك واملوافق عليه من قبل جمل�س الإدارة
خطوط االت�صال وحدود امل�س�ؤوليات كما � إن جداول ال�صالحيات املوافق
عليها من جمل�س الإدارة �أي�ضا تبني وتو�ضح حدود امل�س�ؤولية .
يقوم جمل�س الإدارة بالرقابة على الإدارة التنفيذية يف حني �أن الإدارة
التنفيذية م�سئولة عن الأ عمال اليومية للبنك.
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�أهمية التحكم امل�ؤ�س�سي للبنك
 � .1إن القطاع امل�صريف الأ ردين ومن �ضمنه البنك التجاري الأ ردين من
ا هم مكونات االقت�صاد الأ ردين ويخ�ضع هذا القطاع عامليا للرقابة
واملراجعة كما انه ي�ستخدم �شبكات الأ مان املايل للحكومة وبالتايل فانه
من ال�ضروري �أن يتوفر لدينا يف البنك نظام حتكم م�ؤ�س�سي قوي.
 � .2إن م�صادر الأ موال الداخلة � إىل البنك قد ت�أتي من �أموال الآخرين
وبالأ خ�ص املودعني ويف ظل �شدة املناف�سة يف �سوق املال الأ ردين فان
وجود حتكم م�ؤ�س�سي �سليم لدينا �سيعظم ح�صة البنك يف ال�سوق.
 .3من اجل املحافظة على �سالمة ومتانة الو�ضع املايل للبنك فان �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �سيلعبون دورا فعا ًال ومهما يف التحكم امل�ؤ�س�سي للبنك
من خالل دورهم الرقابي.
 .4توفري نظام � إدارة خماطر جيد ي�سمح باملوائمة بني العوائد واملخاطر
�ضمن احلدود التي ي�سمح بها و�ضع البنك و� إ�سرتاتيجيته ومن خالل
االمتثال للقوانني والتعليمات على كافة امل�ستويات الإدارية ويف هذا
الإطار مت ت�أ�سي�س دائرة � إدارة املخاطر لتعزيز التحكم امل�ؤ�س�سي.
 .5التحكم امل�ؤ�س�سي يعزز �أداء البنك من خالل توفري �آلية للربط بني
م�صالح امل�ساهمني واجلهات الأ خرى ذات العالقة وبني البنك.

معايري جمل�س الإ دارة
 .1م�س�ؤوليات جمل�س الإ دارة

مبوجب النظام الأ �سا�سي للبنك والقوانني والت�شريعات ذات العالقة
فان جمل�س الإدارة يقوم مبمار�سة م�س�ؤولياته والتي تت�ضمن ما يلي كما
ن�ص عليها قانون ال�شركات (املواد -:)154 -152
 -1حتديد الأ هداف واملوافقة على اخلطط الإ�سرتاتيجية التي تلتزم
الإدارة التنفيذية بالبنك العمل مبقت�ضاها.
 -2اختيار الإدارة التنفيذية القادرة على � إدارة �ش�ؤون البنك بكفاءة
وفعالية.
 -3اعتماد ال�سيا�سة االئتمانية و�سيا�سة اال�ستثمار يف البنك مع حتديد
�أ�س�س و�شروط منح االئتمان و�أ�س�س اال�ستثمار كما يوافق املجل�س على
كافة ال�سيا�سات الأ خرى الالزمة لتنفيذ �أعمال البنك.
 -4مراقبة تنفيذ �سيا�سات البنك والت�أكد من �صحة الإجراءات املتبعة
لتحقيق ذلك.
 -5يقوم بالت�أكد من عدم حتقيق �أي ع�ضو من جمل�س الإدارة �أو يف
الإدارة التنفيذية �أو موظفي البنك لأ ي منفعة ذاتية على ح�ساب
م�صلحة البنك.

 -6الت�أكد من خالل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة من دقة
املعلومات التي يتم تزويد ال�سلطات الرقابية بها.
 -7االمتثال للقوانني الت�شريعية ال�صادرة عن ال�سلطات احلكومية
والرقابية والت�أكد من قيام جميع موظفي البنك على كافة امل�ستويات
الإدارية باالمتثال لها.
 -8اعتماد التعليمات والأ نظمة الداخلية للبنك وحتديد ال�صالحيات
واملهام وو�سائل االت�صال بني كافة امل�ستويات الإدارية والتي تكفل
حتقيق الرقابة الإدارية واملالية على �أعمال البنك.
 .2امل�ؤهالت الواجب توفرها يف �أع�ضاء جمل�س الإ دارة

ن�ص قانون البنوك املادة ( )22على ال�شروط الواجب توفرها فيمن
ي�شغل رئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س � إدارة البنك من حيث العمل وال�شخ�صية
ومتطلبات املالءة املالية مع �ضرورة توافر اخلربات وامل�ؤهالت واملوا�صفات
التالية لدى �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف البنك:
 .1اخلربات وامل�ؤهالت:
• القدرة على اال�ستقاللية يف احلكم على الأ مور وامل�شاركة يف
اتخاذ القرارات ال�سليمة.
• املعرفة بالبيانات املالية وفهم معقول للن�سب املالية امل�ستخدمة
لقيا�س الأ داء.
• خربات �أو مهارات معقولة يف جماالت املحا�سبة �أو التمويل �أو البنوك
�أو �أي خربات م�صرفية �أخرى.
• االلتزام بتعلم �أعمال البنك وا�ستيفاء �شروط امل�ساهمة مع تكري�س
الوقت واجلهد الكافيني للبنك .
• اال�ستعداد لال�ستقالة من ع�ضوية جمل�س الإدارة يف حال وجود �أي
تغيري يف امل�س�ؤوليات املهنية.
• الفهم والدراية لأ ف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال الإدارة وتطبيقها
يف بيئات الأ عمال �سريعة التطور.
• القدرة على التعامل مع الأ زمات و� إدارتها على املدى الق�صري
والطويل.
• اخلربة يف جمال الأ �سواق العاملية.
• ال�شخ�صية القيادية القادرة على منح ال�صالحيات وحتفيز
املوظفني.
• القدرة على التوجيه اال�سرتاتيجي والر�ؤية امل�ستقبلية الوا�ضحة.
 .2االهتمام والوالء
يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف البنك بامل�س�ؤوليات واالهتمام والوالء
التالية:

 .1ال�صدق:
عالقة الع�ضو بالبنك عالقة �صادقة و يقوم ك�أي موظف �آخر بالت�صريح
عن �أي معلومات ذات �أهمية قبل � إجراء �أي �صفقة �أو تعامل جتاري مع
البنك.
 .2الوالء:
يف حال ت�ضارب امل�صالح بني الع�ضو والبنك يتم � إعطاء ع�ضو املجل�س
الذي يتعامل مع البنك نف�س ال�شروط التي كانت �ستعطى له لو مل يكن
له عالقة بالبنك مبعنى �أن تكون العملية عادلة بالن�سبة للبنك .وحتقيقا
لذلك فان ع�ضو املجل�س يقوم مبمار�سة دوره ب�أمانة و ي�ضع م�صلحة
البنك ن�صب عينيه /يتجنب ت�ضارب امل�صالح �أو ا�ستغالل من�صبه �أو
معلومات البنك لتحقيق م�آرب �شخ�صية /اطالع جمل�س الإدارة على �أي
ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح وعدم الت�صويت على �أي قرارات تتعلق بهذا
املو�ضوع.
 .3االهتمام:
يحر�ص ع�ضو جمل�س الإدارة على القيام بجميع الواجبات املن�صو�ص
عليها مبوجب القوانني والأ نظمة املرعية وي�سعى للح�صول على كافة
املعلومات ال�ضرورية للت�أكد من �أن جميع القرارات املتخذة هي يف �صالح
البنك.
ولتحقيق االهتمام املن�شود فان ع�ضو جمل�س الإدارة على اطالع وفهم
لأ عمال البنك والأ �سواق والقطاعات التي يخدمها /حيث يقوم بح�ضور
اجتماعات جمل�س الإدارة والتح�ضري امل�سبق لها ب�شكل جيد وخا�صة فيما
يتعلق بالقرارات التي �سيتم اتخاذها/كذلك القيام بواجباته املوكلة � إليه
ب�أمانة والبحث عن وجود م�ؤ�شرات حتذيرية ومتابعة كافة الق�ضايا ذات
الأ همية مع � إدارة البنك/واحل�صول على امل�شورة املو�ضوعية � إذا اقت�ضت
احلاجة/والتقيد ب�أحكام القوانني املختلفة املتعلقة مبجل�س الإدارة.
 .3اال�ستقاللية:
 .1ميار�س جمل�س الإدارة قيادة فعالة م�ستقلة عن � إدارة البنك من
خالل تخفي�ض عدد الأ ع�ضاء التنفيذيني داخل املجل�س � إىل اقل عدد
ممكن (ال يزيد عن ع�ضوين) كما �أن جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س
الإدارة ال ت�ضم �أي �أع�ضاء تنفيذيني.
� إن �أهم العالقات التي قد ت�ؤثر على ا�ستقاللية الع�ضو يف البنك(وجود
تعار�ض بني ع�ضويات جمال�س الإدارة/وجود عالقة ا�ست�شارية مع
جهات لها عالقة بالبنك/وجود عالقة جتارية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بني الع�ضو والبنك�/أي عالقة جديدة مع البنك ن�ش�أت وتطورت نتيجة
لع�ضويته يف جمل�س الإدارة.
 .2ال يقل عدد الأ ع�ضاء امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة يف البنك عن ثالثة
�أع�ضاء من الأ ع�ضاء غري التنفيذيني.
 .3ل�ضمان ا�ستقاللية ع�ضو جمل�س الإدارة فانه يقوم بالإف�صاح خطيا
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وب�شكل منتظم عن �أي م�صلحة �شخ�صية يف �أي تعامل �أو تعاقد مع
البنك له �أو لزوجه �أو قريب له حتى الدرجة الثالثة � إذا كان لأ ي منهم
م�صلحة م�ؤثرة يف �شركة يتعلق بها ذلك التعامل �أو التعاقد .هذا و ال
ي�شارك الع�ضو يف �أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل �أو التعاقد/
ويتم تقييم درجة ت�أثري �أن�شطة الع�ضو الأ خرى على ا�ستقالليته كع�ضو
جمل�س � إدارة بنك.
هذا ويعرف البنك الع�ضو امل�ستقل على انه الع�ضو (�سواء ب�صفته
ال�شخ�صية �أو ممثال ل�شخ�ص اعتباري) الذي ال يربطه بالبنك �أي عالقة
�أخرى غري ع�ضويته يف جمل�س الإدارة الأ مر الذي يجعل حكمه على الأ مور
ال يت�أثر ب�أي اعتبارات �أو �أمور خارجية) ويت�ضمن احلد الأ دنى للمتطلبات
الواجب توفرها يف الع�ضو امل�ستقل ما يلي:
� .1أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالثة
ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
� .2أن ال تربطه ب�أي � إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
� .3أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ضاه
لقاء ع�ضويته يف املجل�س.
� .4أن ال يكون ع�ضو جمل�س � إدارة �أو مالكا ل�شركة يتعامل معها البنك
با�ستثناء التعامالت التي تن�شا ب�سبب اخلدمات و �/أو الأ عمال
املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى �أن حتكمها ذات ال�شروط
التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي
�شروط تف�ضيلية.
� .5أن ال يكون �شريكا للمدقق اخلارجي �أو موظفا لديه خالل ال�سنوات
الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
� .6أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال البنك �أو يكون
حليفا مل�ساهم �آخر.
د .االطالع واملعرفة:
يتوفر يف ع�ضو جمل�س الإدارة يف البنك االطالع واملعرفة من حيث فهم
معقول ودراية للعمليات امل�صرفية واملخاطر التي تواجه البنك � إ�ضافة
� إىل البيانات املالية التي تعك�س و�ضع البنك املايل /ودراية بالقوانني
والت�شريعات والتعليمات التي يجب �أن يتقيد فيها البنك/واالطالع ومتابعة
للموا�ضيع امل�ستجدة يف قطاع اخلدمات املالية/ح�ضور اجتماعات جمل�س
الإدارة واللجان املنبثقة عنه ومراجعة التقارير والتو�صيات املقدمة من
الإدارة التنفيذية للبنك واملدقق الداخلي واملدقق اخلارجي وال�سلطات
الرقابية.
هـ  .ميثاق �سلوكيات العمل:
لقد اعتمد وا�صدر جمل�س الإدارة ميثاق �سلوكيات العمل يف البنك وتقوم
الإدارة التنفيذية للبنك بالت�أكد من تعميمه على كافة امل�ستويات الإدارية
للبنك وفهم املوظفني لهم والتزامهم بالتطبيق احلريف ملحتوياته.
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دور رئي�س املجل�س (الرئي�س)
 � .1إقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك
وبني الأ ع�ضاء التنفيذيني والأ ع�ضاء غري التنفيذيني.
 .2خلق ثقافة – خالل اجتماعات املجل�س -ت�شجع على النقد البناء
حول الق�ضايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني
الأ ع�ضاء ،كما ت�شجع على النقا�شات والت�صويت على تلك الق�ضايا.
 .3الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية � إىل �أع�ضاء املجل�س ويف الوقت
املنا�سب.
 .4الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية � إىل امل�ساهمني ويف الوقت
املنا�سب.
 .5الت�أكد من توفر معايري عالية من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.
هذا ويقوم البنك بالف�صل ما بني من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة
واملدير العام.
توليفة جمل�س الإدارة
 .1يبلغ عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف البنك (� 7أع�ضاء ) يتمتعون
باخلربة العملية واملهنية واملهارات املتخ�ص�صة وي�ضم املجل�س
�أع�ضاء تنفيذيني و�آخرين غري تنفيذيني.
 .2يتم الف�صل بني رئا�سة املجل�س ووظيفة املدير العام.
 .3ال يقل عدد الأ ع�ضاء امل�ستقلني عن ثالث �أع�ضاء على الأ قل.
 .4ينبثق عن جمل�س الإدارة اللجان التالية �أو �أي جلان �أخرى يرى املجل�س
�ضرورة ت�شكيلها ملتابعة ومراقبة العمل يف البنك ورفع التقارير
ب�ش�أنها � إىل جمل�س الإدارة ويجب على املجل�س حتديد م�س�ؤوليات
ومهام هذه اللجان وال�صالحيات املعطاة لها عند ت�شكيلها:
• اللجنة التنفيذية العليا.
• جلنة التدقيق و ال ت�ضم �أي �أع�ضاء تنفيذيني.
• جلنة املخاطر و ال ت�ضم �أي �أع�ضاء تنفيذيني.
• جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.

امل�ساهمني ودورهم يف احلكم امل�ؤ�س�سي
� إن ال�سيادة القانونية وال�سلطة العليا هي للم�ساهمني الذين يجتمعون
من خالل اجلمعية العامة للنظر واملداولة يف �ش�ؤون البنك � .إن اهتمام
امل�ساهمني ال يتوقف عند متابعة �أ�سعار الأ �سهم وقب�ض الأ رباح بل يتعدى
ذلك � إىل متابعة �أداء البنك من خالل البيانات املالية واالت�صال امل�ستمر
مع � إدارة البنك للوقوف على �آخر امل�ستجدات وكذلك ح�ضور اجلمعيات
العمومية واال�شرتاك بالت�صويت يف اتخاذ القرارات ومناق�شة �أع�ضاء

جمل�س الإدارة عن كافة اجلوانب املتعلقة ب�أعمال البنك ونتائجه� .أن
امل�ساهمني يلعبون دورا رقابيا مهما يف متابعة �أداء �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ويف احل�صول على �أية معلومات متكنهم من ممار�سة حقهم على �أكمل
وجه.

اجتماعات جمل�س الإ دارة
يقوم الأ ع�ضاء بتخ�صي�ص وقت كاف لال�ضطالع مب�س�ؤولياتهم مبا يف
ذلك التح�ضري امل�سبق الجتماعات جمل�س الإدارة بحيث ال تقل عن ()6
اجتماعات يف ال�سنة واللجان الدائمة وامل�ؤقتة واحلر�ص على ح�ضورها
ويقوم رئي�س جم�س الإدارة بالت�شاور مع الأ ع�ضاء الآخرين والرئي�س
التنفيذي عند � إعداد جدول حمدد باملو�ضوعات التي �سيتم عر�ضها على
جمل�س الإدارة وير�سل جدول الأ عمال م�صحوبا بامل�ستندات للأ ع�ضاء
قبل االجتماع بوقت كايف  ،ويتم تدوين اجتماعات جمل�س الإدارة
واللجان املنبثقة عنه يف حما�ضر ر�سمية تت�ضمن الأ عمال التي قام بها
املجل�س والقرارات املتخذة من قبله ومن قبل اللجان املنبثقة عنه وهذه
املحا�ضر تعترب الإثبات القانوين للإ جراءات التي قام بها املجل�س �أو
جلانه وتدوين للأ حداث التي جرت خالل االجتماعات منعا حلدوث
�أي التبا�س ويحر�ص البنك على مراعاة الدقة عند كتابة هذه املحا�ضر
مع ت�سجيل دقيق لأ ية عمليات ت�صويت متت خالل االجتماعات
و� إرفاق �أي م�ستندات �أو الإ�شارة � إىل �أي وثائق مت الرجوع � إليها خالل
االجتماعات.

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإ دارة وتعوي�ضاتهم
يحدد نظام البنك طريقة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتكون هذه
التعوي�ضات واملكاف�آت على �شكل بدل ح�ضور �أو بدل تنقالت عن اجلل�سات
�أو مزايا عينية �أو ن�سبة معينة من الأ رباح.

تعار�ض امل�صالح يف جمل�س الإ دارة
يحر�ص البنك على �أن ال يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أي م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأ عمال والعقود التي تتم حل�ساب البنك و� إذا
ادعت ال�ضرورة لذلك يكون الأ مر مرهون ًا برتخي�ص من اجلمعية العامة
يجدد كل �سنة وت�ستثنى من ذلك الأ عمال التي تتم بطريق املناق�صات
العامة � إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة �صاحب العر�ض الأ ف�ضل .كما يحر�ص
ع�ضو جمل�س الإدارة على تبليغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف
الأ عمال والعقود التي تتم حل�ساب البنك ويثبت هذا التبليغ يف حم�ضر
االجتماع،على �أن ال يقوم الع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت
على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة
اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأ عمال والعقود التي يكون لأ حد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير
خا�ص من املحا�سب القانوين  ،كما ويحر�ص ع�ضو جمل�س الإدارة �أن ال
ي�شرتك يف �أي عمل من �شانه مناف�سة البنك.

اختيار الإ دارات ودورها الرقابي
 .1اختيار الإ دارة:

يحر�ص البنك وا�ستنادا � إىل قانون البنوك املادة ()25على �أن من
يوافق جمل�س الإدارة على تعيينه مديرا عاما للبنك �أو يف الإدارة التنفيذية
العليا على �أن تتحقق فيه ال�شروط التالية( علما ب�أنه يحق للبنك املركزي
االعرتا�ض على التعيني):
• �أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
• �أن ال يكون ع�ضوا يف جمل�س � إدارة بنك �آخر � إال � إذا كان البنك بنكا
تابعا للبنك املعني فيه.
• �أن يكون متفرغا لإدارة �أعمال البنك.
• �أن يتمتع بالكفاءة واخلربة امل�صرفية التي تتطلبها �أعمال البنك.
 .2دور الإ دارة الرقابي:

تقوم الإدارة التنفيذية للبنك ومن خالل دوائر و� إدارات البنك املختلفة
تزويد جمل�س الإدارة بالتقارير والبيانات واملعلومات التالية دوريا وعند
احلاجة � إليها ل�ضمان قيام جمل�س الإدارة بدوره الرقابي على عمليات
البنك وتقييم املخاطر احلالية واملتوقعة من اجل العمل على � إدارة هذه
املخاطر بكفاءة وفاعلية:
 -1البيانات املالية وقوائم التدفقات النقدية مقارنة بالأ عوام ال�سابقة.
 -2تقرير مب�ستوى واجتاه خماطر �أ�سعار الفائدة مبا فيها الفر�ضيات
الرئي�سية لهذه املخاطر وحجمها باملقارنة مع احلدود املقررة ون�سبة
كفاية ر�أ�س املال.
 -3توزيعات حمفظة االئتمان من حيث-:
• احلجم وتكوين املحفظة.
• الرتكزات االئتمانية.
• الديون املتعرثة وامل�ستحقة واملخ�ص�صات املحجوزة مقابلها.
• مدى كفاية املخ�ص�صات املقتطعة مقابل املحفظة االئتمانية.
• نتائج الأ داء املتعلقة بالأ هداف احلالية واملتوقعة.
• تقارير خماطر (ال�سيولة ،ر�أ�س املال ،ال�سوق) ومدى التقيد
باحلدود املقررة لهذه املخاطر.
• تقرير باالنك�شافات ور�أ�س املال االقت�صادي املحت�سب لكل منها.
• تقارير الإدارة عن مدى االلتزام باملوازنات التقديرية مع املقارنات
بالنتائج الفعلية و�أ�سباب االنحرافات.
• تقارير باملعلومات عن ال�سوق واملناف�سني مع تقرير مقارنة �أداء
البنك ب�أداء البنوك امل�شابهة.
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• حما�ضر اجتماعات جلنة الإدارة.
• �أهم املقاالت املن�شورة حول البنك والبيئة املناف�سة بالإ�ضافة � إىل
تقارير املحللني املاليني � إن وجدت.
• تقارير م�سح �آراء العمالء واملوظفني.
 .3االت�صاالت اخلارجية:

يقوم جمل�س الإدارة يف البنك بتزويد الأ طراف ذات العالقة بالبنك
باملعلومات الدقيقة يف الوقت املنا�سب ليتمكنوا من مراقبة جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية وم�سائلتهم حول �أ�سلوب � إدارة موجودات البنك ،ويتم
ذلك من خالل التقارير املطلوبة من قبل البنك املركزي الأ ردين والتقارير
املالية الدورية للم�ساهمني ومن خالل الإف�صاح عما يلي وح�سب �سيا�سة
الإف�صاح ال�سارية املفعول:
� .1أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
 .2الهيكل التنظيمي الأ �سا�سي (خط �سري العمل  +الهيكل القانوين).
 .3احلوافز واملكاف�آت لأ ع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
 .4طبيعة العمليات وحجمها مع ال�شركات احلليفة واجلهات ذات العالقة
بالبنك.
 .5تعريف املخاطر الرئي�سية يف البنك و�سيا�سة � إدارة املخاطر.

التخطيط ور�سم ال�سيا�سات
 .1التخطيط:

� إن من �أهم املهام املوكلة � إىل جمل�س الإدارة ر�سم اال�سرتاتيجيات
العامة للبنك واعتماد �سيا�سات العمل من خالل امل�شاركة واملوافقة على
اخلطط الإ�سرتاتيجية طويلة الأ مد وخطة العمل ال�سنوية واملوازنات
التقديرية وعليه فان جمل�س الإدارة ومن خالل عنا�صر التخطيط يقوم
مبا يلي:
• توفري �آلية للتخطيط وخطط عمل منا�سبة والت�أكد من تنفيذها
ومراقبة نتائجها.
• قيا�س مدى حتقيق البنك لأ هدافه وغاياته من خالل تطوير �أنظمة
البنك.
• حتديد نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص املتاحة والتحديات التي
تواجه البنك.
• الت�أكد من وجود فريق عمل � إداري منا�سب.
• التحقق من التزام الإدارة بن�سب كفاية ر�أ�س املال ون�سب ال�سيولة
وتوفر م�صادر �أموال متاحة مبا فيها ر�أ�س املال ب�شكل ي�ضمن حتقيق
�أهداف وغايات البنك املر�سومة.
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 .2ال�سيا�سات:

ملا كان جمل�س الإدارة امل�سئول الأ ول عن � إدارة خماطر البنك فانه
يتوفر لدى البنك ال�سيا�سات التالية والتي تغطي كافة الأ ن�شطة امل�صرفية
للبنك وتقوم الإدارة التنفيذية بالت�أكد من وجود هذه ال�سيا�سات والعمل
على مراجعتها دوريا مع العمل على � إ�صدار ال�سيا�سات غري املتوفرة:
� .1سيا�سة االئتمان.
 .2ال�سيا�سة اال�ستثمارية.
� .3سيا�سة � إدارة م�صادر الأ موال /و� إدارة املوجودات واملطلوبات.
 .4ميثاق �سلوكيات العمل لدى البنك التجاري الأ ردين.
� .5سيا�سات �أخرى:
• �سيا�سة االمتثال.
• �سيا�سة � إدارة املخاطر.
• �سيا�سة مكافحة غ�سيل الأ موال.
• �سيا�سة اعرف عميلك.

التدقيق وال�ضبط الداخلي:
� .1أنظمة ال�ضبط الداخلي:

ملا كان جمل�س الإدارة من مهامه املراقبة على �أعمال الإدارة التنفيذية
العليا بهدف التحقق من فعالية وكفاءة العمليات وم�صداقية التقارير
املالية ومدى االمتثال للقوانني والت�شريعات والتعليمات النافذة تلتزم
الإدارة العليا بتطبيق املبادئ الأ �سا�سية التالية لأ نظمة ال�ضبط والرقابة
الداخلية التي �صدرت عن البنك املركزي الأ ردين حتت رقم ()6066/10
بتاريخ :2007/6/10
• توفري بيئة رقابية يعك�سها وجود هيكل تنظيمي يو�ضح خطوط
االت�صال وامل�س�ؤوليات.
• العمل على � إن�شاء � إدارة م�ستقلة للمخاطر معززة بوجود �سيا�سة
املخاطر من اجل حتديد املخاطر التي تواجه البنك وتقييمها
وحتديد ر�أ�س املال االقت�صادي الالزم ملواجهتها.
• توفري �ضوابط رقابية والف�صل بني امل�س�ؤوليات مبا فيها الف�صل بني
م�س�ؤوليات «متخذي املخاطر» و «مراقبي املخاطر».
• االلتزام مببد أ� الرقابة الثنائية و�سيا�سة الأ ربع عيون (Four eyes
 )policyعند و�ضع ال�ضوابط الرقابية.
• توفري � إجراءات عمل ت�ضمن و�صول املعلومات ملتخذي القرار يف
الوقت املنا�سب ومبا ي�ضمن �سرعة تفعيل خطة الطوارئ � إذا لزم
الأ مر.

• � إعادة مراجعة نظام ال�ضبط والرقابة الداخلي املوافق عليه من
جمل�س الإدارة ب�شكل دوري من قبل كل من املدقق الداخلي واملدقق
اخلارجي لتقييم مدى كفايته والت�أكد من ان�سجامه مع القوانني
والأ نظمة والتعليمات النافذة.
• االلتزام با�ستقاللية دوائر و� إدارات املخاطر والتدقيق الداخلي.
• االلتزام بتوفري النظم املالية واملحا�سبية القادرة على � إظهار
الو�ضع املايل احلقيقي للبنك وتوفر املعلومات ال�ضرورية التخاذ
القرارات ومبا ميكن من � إعداد البيانات املالية الدورية وال�سنوية
ومبا ين�سجم مع املعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRS
• االلتزام بتوفري الفاعلية وال�سالمة لإدارة املعلومات والتكنولوجيا من
خالل � إيجاد �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية فاعلة.
• االلتزام بتوفري متطلبات الأ من وال�سالم واحلماية الالزمة للبنك.
 .2التدقيق الداخلي:

يعترب التدقيق الداخلي م�صدرا هاما للمعلومات وي�ساعد � إدارة البنك
على حتديد املخاطر و� إدارتها بكفاءة من اجل ذلك يلتزم البنك مبا يلي:
• يتم رفع تقارير املدقق الداخلي مبا�شرة � إىل جلنة التدقيق املنبثقة
عن جمل�س الإدارة والتي تكون م�سئولة عن تقييم �أدائه.
• يقوم املدقق الداخلي وجلنة التدقيق مبراجعة تقارير املدقق اخلارجي
وتقارير البنك املركزي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
• التعاون والت�شاور ما بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي بهدف
رفع كفاءة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
• ال يقوم البنك بتكليف موظفي التدقيق الداخلي ب�أية مهام �أو
م�س�ؤوليات تنفيذية.
• � إن مهام التدقيق الداخلي تقوم على �أ�سا�س مبد أ� املخاطر –
التدقيق.
• امل�س�ؤولية عن مراجعة عمليات الإبالغ املايل يف البنك(الت�أكد من �أن
املعلومات الرئي�سية املتعلقة بالأ مور املالية والإدارية والعمليات تتوفر
فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت املنا�سب).
• الت�أكد من االلتزام بتطبيق كافة ال�سيا�سات والتعليمات والإجراءات
الداخلية للبنك وال�صادرة عن اجلهات الرقابية واملعايري والإجراءات
والقوانني الدولية ذات العالقة.
 .3جلنة التدقيق:

مبوجب قانون البنوك املادة ( )32 ،33فقد انبثق عن جمل�س الإدارة «
جلنة التدقيق « ومت � إ�صدار قرار ت�شكيلها وحتديد مهامها ،وحتدد �أف�ضل
املمار�سات الدولية املوا�صفات التالية يف �أع�ضائها:

• تتكون من (� )3أع�ضاء من �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري الأ ع�ضاء
التنفيذيني.
• تتوفر يف �أع�ضائها املعرفة والفهم الكافيني للمعايري واملبادئ
املحا�سبية الدولية.
• تتوفر لدى الأ ع�ضاء خربة م�صرفية عامة.
• املعرفة التامة بتعليمات البنك املركزي الأ ردين وال�سلطات
الرقابية.
 .4التدقيق اخلارجي:

• تنتخب الهيئة العامة مدقق احل�سابات اخلارجي املرخ�ص للقيام مبهام
التدقيق اخلارجي على البنك وفقا ملعايري التدقيق الدولية املعتمدة
ومتطلبات و�أ�صول املهنة والت�شريعات النافذة.
• ميار�س مدقق احل�سابات اخلارجي واجباته ملدة �سنة واحدة قابلة
للتجديد ,مع مراعاة تطبيق دوران ال�شريك امل�س�ؤول يف مكتب
تدقيق احل�سابات كل (� )7سنوات ومبا يتفق مع (املعايري الدولية).
• يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق الداخلي بن�سخة من
تقريره ويجتمع معها مرة واحدة على الأ قل �سنويا ودون ح�ضور
الإدارة التنفيذية.
• يقوم املدقق اخلارجي بح�ضور اجتماع الهيئة العامة للبنك.
• يقوم املدقق اخلارجي بتدقيق ح�سابات البنك وفقا للمعايري
الدولية والقواعد املهنية املتعارف عليها وفح�ص الأ نظمة الإدارية
واملالية و�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية للت�أكد من فعاليتها
والت�أكد من م�صداقية وعدالة البيانات املالية ال�صادرة عن �أنظمة
البنك املحا�سبية واملعلوماتية بالإ�ضافة � إىل التبليغ عن �أية خمالفة
للقانون �أو �أي �أمور مالية �أو � إدارية ذات اثر �سلبي على �أو�ضاع البنك
� إىل اجلهات املخت�صة.
� .5إدارة املخاطر

 .1ترفع دائرة � إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها � إىل الرئي�س التنفيذي/
املدير العام وجلنة � إدارة املخاطر� ،أما بالن�سبة للعمليات اليومية
فيكون ارتباطها مع الرئي�س التنفيذي /املدير العام.
 .2تت�ضمن م�س�ؤوليات دائرة � إدارة املخاطر يف البنك ما يلي:
• حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق،
خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.
• تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر.
• و�ضع ال�سقوف للمخاطر ،واملوافقات ،ورفع التقارير ،وت�سجيل حاالت
اال�ستثناءات عن �سيا�سة � إدارة املخاطر.
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• تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر
ومنظومة املخاطر ( ) Risk Profileيف البنك.
• توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأ غرا�ض
الإف�صاح والن�شر للجمهور.
(هذا وتقوم بع�ض اللجان مثل جلان االئتمان ،و� إدارة املوجودات
واملطلوبات  /اخلزينة ،جلان اال�ستثمار مب�ساعدة دائرة � إدارة املخاطر
يف القيام مبهامها وفق ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان).
هذا و يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك معلومات عن دائرة � إدارة املخاطر
بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي تطر أ� عليها.
 .6االمتثال Compliance

مت � إن�شاء وحدة االمتثال يف البنك وهي وحدة م�ستقلة كما مت رفدها
بكوادر مدربة هذا وتقوم وحدة االمتثال ب� إعداد منهجية فعالة ل�ضمان
امتثال البنك بجميع القوانني والت�شريعات النافذة و�أي � إر�شادات و�أدلة
ذات عالقة .ويقوم البنك بتوثيق مهام� ،صالحيات وم�س�ؤوليات � إدارة
االمتثال وتعميمها داخل البنك وعلى كافة العاملني  ،كما ويعتمد املجل�س
ويراقب �سيا�سة االمتثال ويكون � إعدادها وتطويرها والت�أكد من تطبيقها
يف البنك من �صالحيات � إدارة االمتثال بالإ�ضافة � إىل قيامها برفع
تقاريرها حول نتائج �أعمالها ومراقبتها لالمتثال � إىل جمل�س الإدارة يف
البنك ون�سخة منها � إىل الإدارة التنفيذية.

جلان جمل�س الإ دارة
 .1جلنة التدقيق

�أ .مت ت�شكيل جلنة التدقيق بقرار من جمل�س � إدارة البنك وتتكون من
رئي�س وع�ضوين ينتخبهم جمل�س � إدارة البنك من بني الأ ع�ضاء غري
املنوط بهم �أعمال تنفيذية داخل البنك ويتمتعون باخلربة العملية
واملهنية وامل�ؤهالت الالزمة ومن بني الأ ع�ضاء هناك (� )3أع�ضاء
م�ستقلني ،وت�ستمر اللجنة يف عملها طيلة مدة ا�ستمرار ع�ضوية جمل�س
الإدارة ،وتتوىل اللجنة يف البنك ممار�سة املهام وال�صالحيات التالية:
 .1التو�صية برت�شيح ال�سادة مدققي احل�سابات للتعيني �أو � إنهاء
خدماتهم والت�أكد من ا�ستيفائهم لل�شروط املطلوبة يف تعليمات هيئة
الأ وراق املالية.
 .2مراجعة �أتعاب مدققي احل�سابات والتو�صية بتحديد قيمتها العادلة
يف �ضوء نطاق التدقيق املطلوب منهم.
 .3التو�صية بتعيني �أو � إنهاء خدمات كبار موظفي � إدارة التدقيق الداخلي
ويف العموم تقييم عمل التدقيق الداخلي والنظر يف �سبل تطويره،
مع � إظهار الدعم الالزم لعنا�صر التدقيق الداخلي الرئي�سية لتكري�س
ا�ستقالليتهم والعناية ب�أو�ضاعهم الوظيفية.
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 � .4إقرار خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية للبنك بعد الت�شاور مع مدققي
احل�سابات على طبيعة ونطاق التدقيق املطلوب مبا ي�ضمن التن�سيق
الالزم بني ن�شاط التدقيق الداخلي ومراجعات املدقق اخلارجي
من اجل تغطية وا�سعة لتدقيق �أن�شطة البنك ودوائره وفروعه ب�أقل
ازدواجية ممكنة.
 .5املوافقة على �أي خروج عن خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية �أو �أي
تعديل �أو ت�أجيل فيها.
 .6فح�ص ومتابعة تقارير � إدارة التدقيق الداخلي ومدققي ح�سابات
البنك ومفت�شي البنك املركزي �أو خالفه من تقارير التدقيق
الأ خرى التي يخ�ضع لها البنك من وقت لآخر والوقوف على نتائجها
ومالحظاتها وتو�صياتها مع النظر يف ردود الإدارة على كل منها
واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�شان كل ذلك.
 .7متابعة تنفيذ �أية مالحظات هامة للتدقيق (�أيا كان م�صدرها)
ب�صورة فعالة و�سريعة والت�أكد من الإجراءات الت�صويبية املنا�سبة
دون ت�أخري.
 .8درا�سة كتب مالحظات ال�سادة مدققي احل�سابات املتعلقة ب�أنظمة
الرقابة الداخلية �أو �سواها ومراجعة �أجوبة البنك عليها وي�شمل
ذلك مراجعة مرا�سالت البنك مع مدققي احل�سابات لتقييم ما يرد
فيها و� إبداء املالحظات والتو�صيات ب�ش�أنها.
 .9مراجعة البيانات املالية املرحلية وال�سنوية للبنك قبل عر�ضها
على جمل�س الإدارة مع العناية بالأ خ�ص ب�أية خالفات قد تن�شا بني
الإدارة ومدققي احل�سابات عند عملية � إعداد البيانات املالية �أو
نتائجها وكذلك التحقق من تنفيذ تعليمات البنك املركزي ب�شان
كفاية املخ�ص�صات امل�أخوذة ملقابلة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
وخم�ص�صات حمافظ الأ وراق املالية ،و� إبداء الر�أي يف ديون البنك
غري العاملة �أو املقرتح اعتبارها ديونا هالكة.
 .10النظر يف �أية تعديالت جوهرية �أو م�سائل �أخرى هامة تتعلق
بعملية التدقيق �أو املبادئ املحا�سبية املعمول بها يف البنك عند
� إعداد البيانات املالية ال�سنوية واالطمئنان � إىل التزام هذه البيانات
بتعليمات البنك املركزي الأ ردين وهيئة الأ وراق املالية واملتطلبات
القانونية الأ خرى واملعايري املحا�سبية املعمول بها.
 .11النظر بالت�شاور مع ال�سادة مدققي احل�سابات (� إن لزم الأ مر) يف
مدى مالئمة �أنظمة الرقابة الداخلية يف البنك ودقتها ومالئمتها
ومدى االلتزام بها وبالأ خ�ص مدى كفايتها يف الإف�صاح عن البيانات
املالية ال�سنوية للبنك ب�صورة �صحيحة و�صادقة ومتفقة مع القواعد
املحا�سبية املعمول بها.
 .12رقابة مدى �شمولية التدقيق اخلارجي لأ عمال البنك.
 .13االجتماع الدوري مع املدقق الداخلي واخلارجي � إذا ما تطلب
الأ مر ذلك.

 .14الت�أكد من التقيد التام بالقوانني والأ نظمة والأ وامر التي تخ�ضع
لها �أعمال البنك.
 � .15إبداء الر�أي يف غري ذلك من امل�سائل التي يعر�ضها املجل�س على
اللجنة من وقت لأ خر.
 .16ترفع اللجنة بيانات تف�صيلية ربع �سنوية بالديون املتعرثة مبختلف
ت�صنيفاتها املعتمدة يف الئحة الت�سهيالت االئتمانية ويتوجب �أن
ت�شمل هذه البيانات الديون التي يتم جدولتها �أو � إجراء ت�سويات
ب�ش�أنها .
 .17ترفع للجنة بيانات ربع �سنوية بالتح�صيالت العينية والنقدية
للقرو�ض املتعرثة وت�أثريها على ح�ساب الأ رباح واخل�سائر.
 .18تعمل اللجنة حتت � إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع � إليه تقاريرها
وحما�ضر اجتماعاتها وتو�صياتها بنتائج ممار�ستها ملهامها.
 .19يقوم رئي�س اللجنة بح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة
للبنك.
ب .تعمل اللجنة حتت � إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع � إليه تقاريرها
وتو�صياتها بنتائج ممار�ستها ملهامها.
• جتتمع جلنة التدقيق بدعوة من رئي�سها وبحيث ال يقل عدد
اجتماعاتها عن ( )4مرات �سنويا �أو كلما دعت احلاجة � إىل
ذلك �أو بناء على قرار جمل�س � إدارة البنك �أو بناء على طلب من
ع�ضويها الآخرين ،ويكون اجتماعها قانونيا بح�ضور ع�ضوين على
الأ قل ،وتتخذ تو�صياتها بالأ غلبية.
• مدير � إدارة التدقيق مقررا للجنة.
• يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�ضور اجتماعات
اللجنة ولها �أن تدعو �أي �شخ�ص لال�ستئنا�س بر�أيه بخ�صو�ص م�سالة
معينة.
 .2جلنة املخاطر

�أ .مت ت�شكيل جلنة املخاطر بقرار من جمل�س � إدارة البنك وتتكون
من رئي�س وع�ضوين ينتخبهم جمل�س � إدارة البنك من بني الأ ع�ضاء
– م�ستقلني -غري املنوط بهم �أعمال تنفيذية داخل البنك ويكون نائب
رئي�س جمل�س � إدارة البنك هو رئي�س اللجنة ،وت�ستمر اللجنة يف عملها
طيلة مدة ا�ستمرار ع�ضوية جمل�س الإدارة ،وتتوىل اللجنة ممار�سة
املهام وال�صالحيات التالية:
 .1مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي وتقارير
املدقق اخلارجي ب�شان � إدارة املخاطر يف البنك ومتابعة الإجراءات
املتخذة ب�ش�أنها .
 .2درا�سة خطة � إدارة املخاطر ال�سنوية.

 .3املوافقة على الهيكل التنظيمي لدائرة � إدارة املخاطر.
 .4املوافقة على �سيا�سات وتعليمات و� إجراءات � إدارة املخاطر ونظام
التقارير اخلا�ص بها ومراجعتها ب�شكل دوري وحتديد مدى
كفاءتها.
 .5املوافقة والإ�شراف على م�ستويات املخاطر املقبولة يف البنك
ومراجعتها ب�شكل دوري.
 .6التعرف والوقوف على املخاطر التي يتعر�ض لها البنك وحتديد
ومتابعة مدى كفاءة �أدوات الرقابة عليها وطرق تقييم وقيا�س هذه
املخاطر واحلد منها والعمل على تطوير هذه الأ دوات.
 .7تقييم مدى كفاءة �أنظمة الرقابة يف البنك للت�أكد من قيام جميع
دوائر البنك بتطبيقها ب�شكل تام.
 .8مراجعة كافة التقارير ال�صادرة عن دائرة � إدارة املخاطر واتخاذ
الإجراءات الالزمة للحد من املخاطر التي ميكن �أن يتعر�ض لها
البنك ورفع التو�صيات ب�ش�أنها � إىل جمل�س � إدارة البنك.
 .9االطالع على التقارير ال�صادرة عن جلنة � إدارة املخاطر املنبثقة
عن الإدارة التنفيذية.
 .10الوقوف على مدى رفع درجة وعي املوظفني بكافة �أنواع املخاطر
وخا�صة فيما يتعلق بقرارات جلنة بازل (.)2
� .11أية مهام �أخرى تتعلق ب� إدارة املخاطر يف البنك.
ب .تعمل اللجنة حتت � إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع � إليه تقاريرها
وتو�صياتها بنتائج ممار�ستها ملهامها.
• جتتمع جلنة املخاطر بدعوة من رئي�سها مرتني على الأ قل �أو كلما
دعت احلاجة � إىل ذلك �أو بناء على قرار جمل�س � إدارة البنك �أو بناء
على طلب من ع�ضويها الآخرين ،ويكون اجتماعها قانونيا بح�ضور
ع�ضوين على الأ قل ،وتتخذ تو�صياتها بالأ غلبية.
• مدير � إدارة املخاطر مقررا للجنة.
• يدعى مدير � إدارة املخاطر يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها
�أن تدعو �أي �شخ�ص لال�ستئنا�س بر�أيه بخ�صو�ص م�س�ألة معينة.
 .3جلنة التخطيط اال�سرتاتيجي واال�ستثمار:

مت ت�شكيل اللجنة بقرار من جمل�س الإدارة ،وتتكون من �أربعة �أع�ضاء
من جمل�س الإدارة يكون احدهم رئي�سا لها بقرار من جمل�س الإدارة ،كما
يكون لها مقرر يتم تعييه من جمل�س الإدارة .وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية
وكلما دعت احلاجة لذلك ،وتتخذ قراراتها  /تو�صياتها ب�أكرثية اثنني
من الأ ع�ضاء وعلى الأ قل �أن يكون بينهما رئي�س اللجنة وتقدم تقاريرها
وتو�صياتها �أوال ب�أول ملجل�س الإدارة ،وال يجوز �أن تقل اجتماعاتها عن
اجتماعني �سنويا .هذا وتتلخ�ص مهام اللجنة فيما يلي-:
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 .1التو�صية ملجل�س الإدارة مبقرتحاتها ب�شان التوجهات الإ�سرتاتيجية
املنا�سبة يف البنك يف �ضوء الظروف االقت�صادية ومناخ اال�ستثمار
وظروف التناف�س امل�صريف والعوامل املحيطة بتطوراته.
 .2حتديد مواطن ال�ضعف والقوة يف البنك مع مقارنة م�ؤ�شرات ذلك
مع البنوك الأ خرى العاملة يف الأ ردن وعمل ما يلزم ب�شان � إزالة
مواطن ال�ضعف وتعزيز مواطن القوة.
 � .3إبالغ املدير العام بالتوجهات واخلطط والقرارات الإ�سرتاتيجية
ملجل�س الإدارة ليقوم بو�ضع اخلطط والإجراءات التنفيذية ملراكز
العمل املختلفة يف البنك وتعتمد تلك التوجهات الإ�سرتاتيجية يف
� إعداد خطط العمل ال�سنوية وامليزانيات.
 .4مراجعة اقرتاحات املدير العام بخ�صو�ص ا�سرتاتيجيات العمل
ملناق�شتها وتهيئة التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
 .5مراجعة امليزانيات التقديرية ال�سنوية للبنك والبت فيها متهيدا
لعر�ضها على جمل�س الإدارة.
 .6مراجعة الدرا�سات والتقارير والتو�صيات التي تتعلق ب�إغالق /
افتتاح /تو�سعة /تقلي�ص فروع و�صوال � إىل التو�صيات الالزمة منها
ملجل�س الإدارة.
 .7التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني امل�ست�شارين الالزمني لتحقيق
�أهداف العمل �سواء كان ذلك على �أ�سا�س تعيني م�ؤقت �أم دائم
ح�سب احتياجات البنك.
 .8التن�سيب ملجل�س الإدارة ب�إ�سرتاتيجية و�سيا�سات اال�ستثمار و�أدواته
بالدينار والعمالت الأ جنبية القابلة للتحويل واحلدود العليا ل�سقوف
اال�ستثمار املختلفة.
 .9املوافقة على اتفاقيات التعامل و�سقوفه مع البنوك املرا�سلة.
 .10التن�سيب ملجل�س الإدارة باملوافقة على � إدخال �أي �أدوات ا�ستثمارية
جديدة يود البنك التعامل بها.
 .11النظر يف �أية اقرتاحات من الإدارة التنفيذية بخ�صو�ص اال�ستثمار
و�أدواته.
 .12املوافقة على الفجوة اال�ستثمارية بني �آجال ا�ستحقاق املوجودات
و�آجال ا�ستحقاق املطلوبات وحتديد احلدود العليا امل�سموح بها لتلك
الفجوة مبوجب تن�سيبات من الإدارة التنفيذية.
 .13املوافقات املطلوبة ل�شراء �أية �أ�سهم يف ال�سوق املالية.
 .14املوافقة على �شراء �أي �سهم يف ال�سوق الثانوية مبا يزيد عن مائة
�ألف دينار �أردين يف تاريخ ال�شراء.
 .15املوافقة على امل�شاركة يف قرو�ض التجمعات البنكية �ضمن �سقوف
يحددها جمل�س الإدارة.
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 .16امل�شاركة يف � إقرار ال�سيا�سة االئتمانية للبنك و�أية تعديالت
عليها.
 � .17إقرار �سيا�سة � إدارة املوجودات واملطلوبات ومراقبة كفاية ال�سيولة
وكفاية ر�أ�س املال.
 .18الت�أكد من مراعاة البنك لتعليمات البنك املركزي وقانون البنوك
فيما يتعلق باال�ستثمارات امل�سموح بها حل�ساب البنك �أو حل�ساب
الغري.
 .19رفع التقارير ملجل�س الإدارة مرة كل ربع �سنة �أو كلما لزم الأ مر
بخ�صو�ص الأ و�ضاع اال�ستثمارية يف البنك بالتن�سيق مع جلنة
التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
 .20مراجعة �أية اقرتاحات من املوظفني من خالل املدير العام والتي
من �شانها �أن تعمل على تخفي�ض التكلفة �أو زيادة الإيراد وحت�سني
م�ؤ�شر الكفاءة .ويتوجب على املدير العام �أن ي�شري � إىل �أ�سماء
�أ�صحاب االقرتاحات عند التو�صية مبثل هذه االقرتاحات للجنة
وتقوم اللجنة بدرا�سة االقرتاحات متهيدا لتقدميها ملجل�س الإدارة
� إذا مت قبولها.
 .21مراجعة �أية اقرتاحات من الإدارة التنفيذية ومن �أي موظف ب�شان
تقدمي منتجات م�صرفية جديدة �أو حت�سني يف �أداء العمل ب�صورة
عامة مبا ينعك�س ايجابيا على � إيرادات البنك وخدماته جلمهور
املتعاملني معه.
 .22مراجعة �أداء خطط العمل ال�سنوية وامليزانيات التقديرية مبقارنة
االجنازات الفعلية بالأ هداف التقديرية وتقييم �أ�سباب االنحراف
عن الأ هداف املر�سومة.
 .23يدعى املدير العام حل�ضور اجتماعات اللجنة � إال � إذا ر�أت اللجنة
عدم ال�ضرورة لذلك يف �ضوء املو�ضوعات املعرو�ضة للبحث .ومن
املنا�سب حتديد مواعيد اجتماعات اللجنة بالتن�سيق مع رئي�سها �أو
حني يطلب ذلك على �أن يتم � إخطار املدير العام بتلك املواعيد من
خالل مقرر اللجنة.
 .24يكون مقرر اللجنة م�سئوال عن � إعداد الدعوات الجتماعها وجداول
�أعمالها و� إعداد حما�ضر االجتماعات ومتابعة تنفيذ تو�صياتها
ح�سب موافقات جمل�س الإدارة عليها.
� .25أية مهام �أخرى يوكلها لها جمل�س الإدارة.
 .4جلنة بيع العقارات:

مت ت�شكيل جلنة العقارات بقرار من جمل�س الإدارة وتتكون من �أربعة
�أع�ضاء من جمل�س الإدارة ويعني املجل�س رئي�سها من بني الأ ع�ضاء
الأ ربعة ،وجتتمع اللجنة ب�صورة دورية على �أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن
اجتماعني �سنويا ،وتتخذ قراراتها  /تو�صياتها ب�أغلبية ع�ضوين على الأ قل

على �أن يكون رئي�س اللجنة بينهما .وتقدم اللجنة تقاريرها  /تو�صياتها
ملجل�س الإدارة �أوال ب�أول وحني احلاجة .هذا وتتلخ�ص مهام اللجنة فيما
يلي:
 .1و�ضع ال�سيا�سة واخلطط التنفيذية املتعلقة بالتخل�ص من العقارات
امل�ستملكة من البنك بهدف تخفي�ض املحفظة العقارية � إىل �أدنى حد
ممكن حتقيقا للأ رباح الر�أ�سمالية ،من جهة ولرفع معدل كفاية ر�أ�س
املال وعدم جتميد �سيولة البنك ،من جهة �أخرى.
 .2حتديد �سقوف املزادات للعقارات املرهونة للبنك عند دخول
البنك يف هذه املزادات بالتن�سيق مع دائرة الت�سهيالت لتقدير
�أية حمددات تفر�ضها اعتبارات حجم القر�ض املتعلق بالرهن
وخم�ص�صاته وفوائده املعلقة.
 .3متابعة تقديرات قيم جميع العقارات اململوكة من البنك والت�أكد من
حتديثها كل �سنتني على الأ قل مع مراعاة متطلبات البنك املركزي
ومدققي احل�سابات بهذا ال�ش�أن.
 .4درا�سة تو�صيات اللجنة العقارية الفرعية بخ�صو�ص بيع العقارات
واتخاذ القرار املنا�سب حول عرو�ض ال�شراء لأ ي من هذه العقارات
مع مراعاة تقديرات ال�سوق واعتبارات البنك.
 .5درا�سة التو�صيات املقدمة من الدائرة العقارية من خالل جتاربها
العملية واتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها وتعميمها على خمتلف
الدوائر ال �سيما دائرة الت�سهيالت.
 .6االطالع على الك�شف ال�شهري ال�صادر عن دائرة الت�سهيالت والذي
يت�ضمن رهونات العقارات اجلديدة املرهونة ل�صالح البنك وقيمتها
التقديرية وك�شف الدخول باملزادات.
� .7أية مهام �أخرى ي�سندها � إليها جمل�س الإدارة وتتعلق باخت�صا�صها.

 .5جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من بني �أع�ضاء املجل�س وتتكون
من (� )3أع�ضاء غري تنفيذيني وم�ستقلني وتتوىل اللجنة ممار�سة املهام
وال�صالحيات التالية-:
 .1التو�صية بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة مع مراعاة عدم تر�شيح
�أي �شخ�ص �سبقت � إدانته ب�أي جرمية خملة بال�شرف والأ مانة.
 .2املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة
لع�ضوية جمل�س الإدارة و� إعداد و�صف للقدرات املطلوبة لع�ضوية
جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من
الع�ضو لأ عمال جمل�س الإدارة.
 .3حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها
مبا يتفق مع م�صلحة البنك.
 .4الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأ ع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود
�أي تعار�ض م�صالح � إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س � إدارة يف
�شركة �أخرى.
 .5و�ضع �سيا�سات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار
التنفيذيني ،واال�ستعانة مبعايري ترتبط باالداء يف حتديد تلك
املكاف�آت.
 .6املوافقة على نظام املكاف�آت وحتديد مكاف�آت الإدارة التنفيذية.
 .7املوافقة على جداول مكاف�آت املوظفني بناء على تن�سيب الرئي�س
التنفيذي /املدير العام.
 � .8إقرار �سيا�سة الزيادات ال�سنوية للموظفني بناء على تن�سيب من
الرئي�س التنفيذي/املدير العام.

مالحظة :يلتزم البنك بتطبيق كافة بنود دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
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