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  رسالة البنك

رؤيتنا:

نتطلع إلى تطوير البنك التجاري األردني ليكون بنكًا مميزاً في خدماته بما يجعله من أبرز البنوك 
في تلبية حاجات العمالء من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة حسب أحدث وأفضل 

وأسلم المعايير المتعارف عليها دوليًا.

أهدافنا:

توفير الخدمات المصرفية الشاملة والمتكاملة في قطاعات الشركات والتجزئة والمستثمرين 
المختلفة مع تدعيم هذه  المالية  العمالء  احتياجات  يلبي  بجودة عالية وأسعار منافسة وبما 
بتحقيق  ملتزمين  فعالة  توزيع  وشبكات  متطورة  وتقنيات  مناسبة  مصرفية  بحلول  الخدمات 

العوائد لشركائنا من المتعاملين مع البنك وكذلك المساهمين والعاملين فيه.

قيمنا:

• موظفونا هم أفضل مواردنا
• أولويتنا القصوى إرضاء المتعاملين معنا وتوسيع قاعدتهم

• الشفافية القصوى أساس مصداقيتنا
• أخالقيات التعامل ومصداقياتها هي نهجنا

• نلتزم بالتطوير المستمر
• خدمة المجتمع هي واجب كبير لدينا





أعضاء مجلس ا�دارة
وكلمة رئيس مجلس ا�دارة
القيادة انسجام واهتمام

مجلس ا�دارة هم الصوت الذي ال يرد 
الصدى للبنك وأسرته، وهو قائده في 

مسيرته نحو تحقيق الهدف والغاية 
السامية.
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  أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ
رئيس مجلس اإلدارة

معالي السيد أيمن هّزاع بركات المجالي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/ عضو مجلس اإلدارة )المقعد األول( 
ويمثلها كل من:

سعادة السيد أيمن محمود أحمد كّساب حتى تاريخ ٢/١٤/٢٠١5
وسعادة الدكتور ياسر مناع العدوان اعتباراً من ٢٠١5/٢/١5 وحتى تاريخ  ٨/٢5/٢٠١5 

وسعادة السيد جهاد علي أحمد الشرع اعتباراً من ٨/٢٦/٢٠١5 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي / عضو مجلس اإلدارة  )المقعد الثاني( 
اعتبارا من ٢٠١5/١٠/٢5 بموجب كتاب تكليف لكل اجتماع على حدى

عطوفة الدكتور حمزة أحمد خليفة جرادات
 

معالي الدكتور "محمد جواد" فؤاد عبد الهادي حديد   
عضو مجلس اإلدارة

شركة األردن األولى لالستثمار / عضو مجلس اإلدارة
ويمثلها سعادة السيد "محمد خير" عبدالحميد عبابنه 

سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشده 
 عضو مجلس اإلدارة 

سعادة السيد صالح محمد صالح "زيد الكيالني" 
عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيدة إيمان محمود عالن الضامن/عضو مجلس اإلدارة 
اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5

سعادة السيد يزيد شمس الدين "محمد يوسف" الخالدي / عضو مجلس اإلدارة 
اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5

شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة/ عضو مجلس اإلدارة
اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5

ويمثلها سعادة السيد عبدالنور نايف عبدالنور  عبدالنور
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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساهمي البنك الكرام،

للعام  األردني  التجاري  للبنك  عشر  الثاني  السنوي  التقرير  لكم  أقدم  أن  يسرني 
٢٠١5  والذي شهد  فيه االقتصاد المحلي العديد من التحديات والصعوبات نتيجة 
على  وأثرت  واقتصاديًا  وسياسيًا  أمنيًا  بالمملكة  المحيطة  اإلقليمية  الظروف 
مختلف القطاعات االقتصادية  فيه، اال أن القطاع المصرفي استطاع تجاوز هذه 
ايجابية  وعلى مختلف األصعدة كما حقق  نتائج  الصعوبات والتحديات محققا 

معدالت نمو جيدة لمختلف األنشطة .

متميزة   مالية  نتائج  وتحقيق  انطالقته   ٢٠١5 العام  خالل  واصل  التجاري  البنك 
ومعدالت نمو مرتفعة والتي بدأها العام  ٢٠١٤  وذلك مقارنة مع القطاع المصرفي 
ومقارنة مع خططه وأهدافه االستراتيجية، وكانت النتائج والمؤشرات المالية التي 

حققها البنك خالل ٢٠١5 أفضل من العام السابق ٢٠١٤ . 

دينار  مليون   ١5.٨ بلغ  الضريبة  بعد  صافيا  ربحا  البنك  حقق  األرباح،  صعيد  فعلى 
مقارنة مع ١١.٧ مليون دينار للعام ٢٠١٤ وبزيادة مقدارها ٤.١ مليون دينار وبنسبة ٣٤%  
مما أدى الرتفاع معدل العائد على الموجودات إلى ١.٢%، وارتفع معدل العائد على 

حقوق الملكية إلى ١٢.٢% وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفي .

وعلى مستوى األنشطة حقق البنك معدل نمو في صافي محفظة التسهيالت بنسبة بلغت ١٤% وفي الودائع بلغت نسبة 
النمو ٢9% وفي الموجودات بلغت نسبة  النمو ٢٨% وهي معدالت نمو أعلى من القطاع المصرفي األردني،  كما حقق البنك 

نموا في رصيد حقوق المساهمين بلغت نسبته ١5% وذلك خالل العام ٢٠١5 .     

المؤشرات المالية المرتفعة وتحقيق البنك لمعدالت نمو بنسب أعلى من القطاع المصرفي إنما تعكس ثقة المتعاملين مع 
البنك وزيادة حجم تعاملهم  معه، حيث يقوم البنك وفي المقام األول بتركيز جهوده على خدمة العمالء والحرص على 
جودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق كافة القنوات التقليدية وااللكترونية وعلى مدار الساعة كون العمالء يمثلون محور 
العملية المصرفية، كما يقوم البنك بالتحديث المستمر لفروعه ومبانيه وتنويع قنوات تقديم الخدمة وزيادتها لتعزيز تواجده 
والحلول  الخدمات  كافة  بتقديم  البنك  يقوم  العمالء،  لدى  للبنك  االيجابية  الذهنية  الصورة  وتعزيز  المصرفي  السوق  في 
المصرفية للعمالء وفق احتياجاتهم ورغباتهم وبالكيفية التي تناسبهم، وهذا االهتمام  انعكس على قاعدة العمالء للبنك 
وادى التساعها  فقد ارتفعت  الحصة السوقية للتسهيالت من ٢.٤% في بداية العام إلى ٢.5% نهاية العام ٢٠١5 وللودائع من 

٢.٢%  في بداية العام إلى ٢.٦%  في نهاية العام ٢٠١5 وذلك على مستوى فروع األردن وفلسطين .

أعزائي المساهمين،

كافة  نحو  موجها  البنك  اهتمام  كان  بل  بالعمالء،  االهتمام  نتيجة  فقط  ليس  الجيدة  المالية  النتائج  البنك  تحقيق  إن 
مكونات العملية المصرفية فباإلضافة إلى اهتمامه بجانب العمالء كان هناك أيضًا اهتمام بموارده البشرية فعمل البنك 
عمل البنك  على زيادة استثماره في هذا المورد الهام وأحد المكونات االساسية  للعملية المصرفية، فخالل العام ٢٠١5 
على رفد الفروع  واإلدارة العامة  بعدد من الموظفين يتناسب ونمو االنشطة لديه وزيادة حجمها كما قام خالل العام 



٢٠١5 برفد كادره البشري بالعديد من الكفاءات والخبرات المصرفية  في السوق المصرفية  وعمل على تطوير الكادر البشري 
مكافأة  خالل  من  للموظفين  تحفيزية  سياسة  باتباع  البنك  ويقوم  المستمر  والتطوير  التدريب  خالل  من  لديه  المتواجد 

األداء المميز واعتماد اسس للتقييم تركز على هذا الجانب .

كذلك وجه البنك اهتمامه بالعملية المصرفية نفسها سواء من خالل تطوير اجراءات العمل وتنفيذ األعمال الداخلية ومن 
ضمنها )استكمال مركزة العديد من العمليات الداخلية، تحديث وتطوير النظام البنكي، وتعديل الهيكل التنظيمي للبنك 
وبما يساعد على سالسة العمل المصرفي وسهولة التواصل بين الموظفين الذين لهم اتصال مباشر مع العمالء بمتخذ القرار 
وبالتالي سرعة اتخاذه وبما يخدم مصلحة العميل ومصلحة البنك(، أو من خالل الخدمات المقدمة للجمهور مثل استحداث  
البنك على توسيع شبكة الخدمات المقدمة للعمالء الكترونيا أو عن  خدمات جديدة  وتطوير الخدمات القائمة، كما عمل 
الموقع  من  قريب  العامة  لإلدارة  جديد  اضافي  مبنى  انشاء  باستكمال   ٢٠١5 العام  خالل  البنك  وقام  النقال،  الهاتف  طريق 

الحالي إلدارة البنك .

ومع اتساع حجم األعمال، حرص البنك على تحقيق متطلبات وتعليمات البنك المركزي والجهات الرقابية وابرزها ما يتعلق 
للبنوك كحد ادنى، كما قام  المركزي  البنك  المقررة من  النسبة ١٤.٢% وهي أعلى من نسبة ١٢%  المال فبلغت  بكفاية رأس 
البنك برفع معدل السيولة إلى نسبة ١٣١% بينما النسبة المحددة من قبل البنك المركزي ان ال تقل عن ١٠٠%، ونسبة السيولة 
التي وصلها البنك اخذت بعين االعتبار الموازنة  بين العائد والمخاطر التي يمكن ان تواجه البنوك والناتجة عن نقص السيولة 
يتعلق  المركزي فيما  البنك  بالعمل على تحقيق متطلبات  البنك  للسيولة، كما قام  الطارئة  العمالء  احتياجات  ومواجهة 
المصرفي  المنظمة للعمل  الرقابية  المركزي والجهات  البنك  الصادرة عن  بالتعليمات والقوانين  بمراقبة االمتثال وااللتزام 

والتعامل مع العمالء .

المالية وتطوير الخدمات المصرفية واجراءات العمل، إال أن ذلك لم يحل  النتائج  البنك وإدارته بتحقيق أفضل  ورغم اهتمام 
دون االهتمام بالجانب اإلنساني والمجتمعي الذي تضطلع به البنوك كافة كونها جزء من النسيج االجتماعي، فقد قام البنك 
خالل العام ٢٠١5 بتقديم العون والمساعدة للعديد من المراكز والخدمات الخيرية والثقافية واالجتماعية ورعاية العديد من 
التخرج  حديثي  والكليات  الجامعات  خريجي  من  عدد  بتدريب  قام  كما  والفنية،  والرياضية  االقتصادية  والفعاليات  االنشطة 

ويقوم البنك وباستمرار باالهتمام  بهذا الجانب .

أعزائي المساهمين،

ال يفوتنا في هذا المقام تقديم كل الشكر والعرفان للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك الموقر الذي لم يتأخر عن تقديم 
التنفيذية وفي مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل المصرفي وبشكل مستمر، كما نشكر  الدعم والنصح والمشورة لإلدارة 
ال  البنك وتطويره، كما  البنك وبما يساهم في دفع مسيرة  العاملين في  التنفيذية والموظفين  اإلدارة  له تفهمه لحاجات 
ننسى الثناء على جهود كافة الموظفين العاملين في هذه المؤسسة والذين عملوا فيها كأسرة واحدة لتحقيق هذه النتائج 

المتميزة .

وفي الختام فإننا نعدكم باننا سوف نعمل وبإذن اهلل على بذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النتائج المميزة للبنك وتطويره 
وذلك لخدمة عمالئنا الكرام وخدمة وطننا األردن حفظه اهلل ورعاه وحفظ مليكه  وشعبه .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس اإلدارة





ا�دارة التنفيذية
رونق ا	داء حدوده السماء

عَبر أعضاء ا�دارة  التنفيذية في 
محطات صقلت خبرتهم حتى 

اكتملت، كما تكتمل الفراشة بإطاللة 
بهية، وكلما اقتربت من النور تبلورت 

معرفتها بالعمل الجاد وا�صرار. 
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 اإلدارة التنفيذية
اإلدارة التنفيذية العليا:

المدير العام - اعتبارا من تاريخ ٢٠١5/٠٤/٠١ السيد سيزر قوالجن
نائب مدير عام عمليات ودعماالنسة غادة الفرحان 

نائب مدير عام أعمال مصرفية  السيد رجائي القسوس 
مساعد مدير عام أعمال مصرفية شركات السيد رامي حديد 
مساعد مدير عام أعمال مصرفية أفراد وفروع السيد زياد فطاير 

مساعد مدير عام المالية - اعتبارا من تاريخ  ٢٠١5/٠٦/١٤ السيد عبد اهلل كّشك 
مساعد مدير عام الموارد البشرية السيد عالء قحف 

مساعد مدير عام المتابعة والتحصيل السيد فضل الدبيس 
مساعد مدير عام الدعم المصرفي والعمليات  السيد مجدي بنات

مساعد مدير عام االئتمان السيد محمد القرعان 
مساعد مدير عام الخزينة واالستثمار الدكتور محمد عمرو

المدير اإلقليمي/ فلسطينالسيد منتصر الششتري 

الدوائر الرقابية:

مدير إدارة التدقيق الداخلي الدكتور عبد اهلل العمرات
مدير دائرة المخاطر السيد مازن الخطيب 

مدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال السيد محمود محمود

مدراء الدوائر:

مدير دائرة هندسة العمليات  السيد ابراهيم العالويين
مدير دائرة الخدمات التجارية السيد اشرف العجوري

مدير دائرة االتصال المؤسسيالسيد جمال الرقاد 
مدير دائرة رقابة وإدارة االئتمان االنسة ربى شهاب 
مدير دائرة التخطيط االستراتيجي السيد زياد الرمحي 

مدير دائرة المؤسسات المالية السيد سامي النابلسي
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات السيدة شادن العتيلي

مدير دائرة العمليات المركزية السيد عميد البطران 
مدير دائرة تسهيالت التجزئة  السيد فادي ربيع 

مدير دائرة المبيعات المباشرة السيد مأمون مبارك
مدير الدائرة اإلدارية السيد ماهر هلسة 

مدير دائرة التحليل والمراجعة  السيد محمد عبيدات
مدير الدائرة القانونية االستاذ مسعود طنبور 

مدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية االنسة نورا الجيطان 
مدير دائرة الخزينة السيد هاني درويش 

مدير دائرة متابعة االئتمانالسيد هيثم الشمايلة
مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة السيد هشام جبر 

 مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات الكبرى السيد وائل رابيه
مدير الدائرة الهندسية المهندس ياسر القسوس





التحليل المالي لنتائج
أعمال البنك للعام 2015
التحليق لرؤية بال ُمعيق

يسعى التحليل المالي �يجاد شروط 
التوازن المالي واكتشاف نقاط القوة 

والضعف كالطير في توازن طيرانه 
ونظرته الشاملة. 



20

 ملخص البيانات والمؤشرات المالية:
20112012201320142015

المبالغ ألقرب مليون دينــار

أهم بنود قائمة الدخل

 36.6  ٢9.9  ٢٤.٦  ٢٢.9  ٢١.9 صافي ايراد الفوائد 

 42.4  ٣5.5  ٢9.5  ٢٨.٢  ٢٧.٠ صافي ايراد الفوائد والعموالت

 64.0  ٤٤.9  ٣5.٦  ٣١.٦  ٣٣.٤ اجمالي الدخل

 24.1  ١5.٦  ٤.١  ٣.٠  )١.٠(صافي الربح قبل الضريبة

 15.8  ١١.٧  ٣.٢  ٢.١  )١.٣(صافي الربح بعد الضريبة

 0.150  ٠.١١١  ٠.٠٣٢  ٠.٠٢٢  ٠.٠١٦- حصة السهم من الربح )الخسارة( - دينــار

أهم بنود الميزانية العامة

 ١.٤٨٧.٦  ١.١٦5.٣ ١.٠٤9.٨ ٨٤٤.٣  ٨٠١.٤ مجموع الموجودات

 138.0  ١٢٠.٤ ١٠٨.9 ١٠٣.5  9١.٨ حقوق المساهمين

 599.3  5٢٣.9  5١٧.٣  ٤٤٠.5  ٤٢٠.٣ المحفظة االئتمانية بالصافي

 405.9  ٣٦5.٤  ٢٧٢.٤  ١٧٤.٧  ٢٠١.٠ محفظة االوراق المالية

 362.2  ١٨٠.5  ١٨5.١  ١٧٢.٠  ١٤٠.١ نقد وارصدة لدى البنوك

 1.041.5  ٨١٠.٣  ٧٤٣.٠  ٦١٨.5  ٦٠9.٨ ودائع العمالء

 73.0  ٦9.٤  ٦5.٤  5٧.٣  ٣9.٢ تأمينات نقدية

 193.4 ١٤٠.٣  ١١٢.٢  ٣٨.9  ٤٤.٤ ودائع البنوك لدينا

أهم النسب المالية

١.٢%١.١%٠.٣%٠.٣%-٠.٢%العائد على الموجودات

١٢.٢%١٠.٢%٣%٢.١%-١.٤%العائد على حقوق الملكية

١٤.٢%١٣.١%١٢.٤%١٢.٢%١٠.9%كفاية رأس المال

5٧.5%٦٤.٧%٦9.٦%٧١.٢%٦٨.9%صافي المحفظة االئتمانية /  ودائع العمالء

صافي التسهيالت غير العاملة و غير المغطاة 
٣.٦%١.9%٣.٦%٧.9%١٠.٠%بمخصصات/صافي المحفظة االئتمانية

5٦.٣%٦5.٣%٦9.٨%5١.٢%٤١.٧% تغطية المخصص لصافي التسهيالت غير العاملة 

١٣١%١١٦.١%١٠٨.٦%١١٦.٤%١١١% نسبة السيولة القانونية 
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 المركز المالي ونتائج األعمال 
تحليل نتائج أعمال البنك :

استطاع البنك أن يحقق نتائج مالية متميزة هي األعلى منذ تأسيس البنك فقد بلغ صافي الربح قبل الضريبة ٢٤.١ مليون دينــار 
النمو السنوي لصافي األرباح قبل الضريبة  ارتفاع 5٤.5% )هذا وقد بلغ معدل  مقارنة مع ١5.٦ مليون دينــار للعام ٢٠١٤ بنسبة 

للخمس سنوات الماضية ٨9%( .

في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة ١5.٨ مليون دينــار وبنسبة نمو بلغت ٣٤% عن صافي أرباح العام ٢٠١٤ والبالغة ١١.٧ مليون 
دينــار )بمعدل نمو للخمس سنوات الماضية ٦٤%(، وقد جاءت هذه النتائج بسبب تحقيق معدالت نمو مرتفعة في معظم 
المؤشرات التشغيلية و الذي يعكس قدرة البنك على استغالل مصادر األموال في التوظيف األمثل وبما يحقق أفضل العوائد .

ومن أهم المؤشرات التشغيلية:
* ارتفاع إجمالي الدخل بمبلغ ١9.١ مليون دينــار بنسبة ٤٢.٦% ليبلغ ٦٤ مليون دينــار مقابل ٤٤.9 مليون دينــار للعام السابق ويعود 
ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بمبلغ ٦.٧ مليون دينــار وبنسبة ٢٢.٤% ليبلغ ٣٦.٦ مليون دينــار نهاية العام ٢٠١5،  وقد 
استطاع البنك خالل العام ٢٠١5 بفضل المتابعة الكثيفة للديون المتعثرة استرداد ١٦.٢ مليون دينــار مقابل 5.٦ مليون دينــار 

العام السابق .

* شكل الدخل من غير الفوائد )صافي إيرادات العموالت، أرباح العمالت األجنبية وايرادات الموجودات المالية( ما نسبته ١٧.٣% 
من اجمالي الدخل حيث حقق البنك نهاية العام ٢٠١5 ايرادات من غير الفوائد بلغت ١١.١ مليون دينــار مقابل 9.٤ مليون دينــار 

للعام السابق وبنسبة نمو ١٨.١% .

         صافي الربح قبل الضريبة )مليون دينــار( :

لتبلغ  التشغيل )مصاريف الموظفين، المصاريف العمومية واالدارية ومصاريف االستهالكات(  ارتفعت مصاريف  بالمقابل   *
ارتفاع اجمالي مصاريف الموظفين بنسبة  إلى  . ويعود ذلك  العام ٢٠١٤  ٢٦.٧ مليون دينــار مقابل ٢٣.9 مليون دينــار نهاية 
البنك خالل العام ٢٠١5 بتعزيز كادر الموظفين واستقطاب  ١٧.5% وبمبلغ ٢ مليون دينــار ليبلغ ١٣.٤ مليون دينــار، حيث قام 
بالبنك ال يكون إال من خالل  البنك أن تقديم الخدمات الجيدة واالرتقاء  ذوي الكفاءات والخبرات وما هذا اال ناتج عن وعي 
البنك باعتماد راتب السادس عشر ألول مرة أسوة بالسوق  فريق عمل يتحلى بالكفاءة والخبرة المهنية العالية. كما قام 
نجاحه  في  األساسية  الركيزة  البنك  يعتبرهم  والذي  للموظفين  الدخل  مستوى  برفع  منه  وإيمانًا  األردني  المصرفي 

وتطلعاته المستقبلية .

* بلغ مؤشر الكفاءة التشغيلية ) إجمالي مصاريف التشغيل/ صافي إيرادات التشغيل( ٤١.٧% مقابل 5٣.٢% للعام السابق ، وهذا 
يدل على إدارة فعالة للمصاريف التشغيلية .

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

24,1

15,6

4,1 3,0
-١,٠

٪٨٩

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

٦٤,٠

٤٤,٩

٣٥,٦
٣١,٦ ٣٣,٤

٪١٣٫٩

إجمالي الدخل )مليون دينــار( :



٢٢

االئتمانية  التسهيالت  تدني  مخصص  بتعزيز  البنك  قام  االئتمانية  المحفظة  جودة  لتحسين  الدائم  السعي  سبيل  وفي   @
لمواجهة الديون المتعثرة حيث بلغت نفقة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية ١٢٫٣ مليون دينــار مقابل ٥٫٢ مليون دينــار 

للعام السابق .

تحليل المركز المالي للبنك:

العام  عن  الموجودات  اجمالي  ارتفع  فقد  المالي  مركزه  بنود  معظم  في  مرتفعة  نمو  معدالت  يحقق  أن  البنك  استطاع 
السابق بنسبة ٢٧٫٧٪ ليبلغ رصيد الموجودات ١٫٤٨٧٫٦ مليون دينــار. وبذلك بلغ معدل النمو للخمس سنوات الماضية الجمالي 

الموجودات ١٣٫٢٪ . 

محفظة  ونمو   ٪١٠٠٫٧ بنسبة  النقدي  السوق  في  االستثمار  محفظة  نمو  إلى  أساسي  بشكل  الموجودات  زيادة  سبب  ويعود 
التسهيالت االئتمانية بنسبة ١٤٫٤٪ ونمو محفظة الموجودات المالية بنسبة ١٢٫٨٪ .

يوضح الرسم البياني التالي تطور البنود الرئيسية للموجودات خالل االعوام (٢٠١١ - ٢٠١٥) :                               

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

٧٠٠

٦٠٠

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

-

نقد وأرصدة لدى البنوك
محفظة التسهيالت االئتمانية بالصافي 

محفظة االوراق المالية

الموجودات الثابتة والموجودات غير الملموسة
موجودات أخرى 



بلغ رصيد صافي محفظة التسهيالت االئتمانية 599.٣ مليون دينــار مقابل 5٢٣.9 مليون دينــار نهاية العام السابق وبنسبة نمو 
١٤.٤% بمبلغ ٧5.٤ مليون دينــار مما ساهم بشكل إيجابي بارتفاع االيرادات . 

جديرا بالذكر انه خالل العام ٢٠١5 قام البنك بالتركيز على تحسين جودة المحفظة االئتمانية فقد اتبع سياسة االنتقائية في 
منح التسهيالت باالضافة إلى تكثيف الجهود لمتابعة الديون التي تظهر عليها بوادر التعثر والعمل على اقتطاع مخصصات 
نقدية  بضمانات  يحتفظ  البنك  أن  وكما   %٧.9 العاملة  غير  الديون  صافي  نسبة  بلغت  حيث  المتعثرة،  الديون  لمواجهة  تدني 

وعينية مقابل هذه الديون وبذلك تبلغ نسبة تغطية هذه المخصصات والضمانات للديون المتعثرة  ١٢٣.٣% .

أما في مجال مصادر األموال، فقد استطاع البنك رغم البيئة التنافسية الشديدة  زيادة ودائع العمالء لتصل إلى ١.٠٤١.5 دينــار 
وبارتفاع بلغ ٢٣١.٢ مليون وبنسبة نمو عن العام السابق بلغت ٢٨.5% ، مما يدل على قدرة البنك على استقطاب الودائع وثقة 

المودعين في البنك. 

كفاية رأس المال: 
تخطى مؤشر كفاية رأس المال للبنك الحد األدنى لمتطلبات لجنة بازل ٨% والحد األدنى لمتطلبات البنك المركزي األردني ١٢% 

ليصل إلى أعلى معدل منذ خمس سنوات ١٤.٢١% .

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

٧٠٠

٦٠٠

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

-

نسبة الديون غير العاملةاجمالي التسهيالت االئتمانية

نار
دي

ن 
يو

مل

٪٧٫٩

٪٥٫٥

٪١٠٫٩

٪١٤٫٩
٪١٦٫٠
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إجمالي الموجودات )مليون دينــار (

صافي المحفظة االئتمانية )مليون دينــار (

إجمالي حقوق المساهمين )مليون دينــار (

ودائع العمالء )مليون دينــار (

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

١٫٤٨٧٫٦

١٫١٦٥٫٠
١٫٠٤٩٫٨

٨٤٤٫٣ ٨٠١٫٤

٪١٣٫٢

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

٥٩٩٫٣
٥٢٣٫٩ ٥١٧٫٣

٤٤٠٫٥ ٤٢٠٫٣
٪٧٫٤

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

١٣٨٫٠
١٢٠٫٤ ١٠٨٫٩

١٠٣٫٥
٩١٫٨

٪٨٫٥

201٤ 201٣ 201٢ 201١201٥

١٫٠٤١٫٥

٨١٠٫٣ ٧٤٣٫٠
٦١٨٫٥ ٦٠٩٫٨

٪١١٫٣
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 أبرز أنشطة قطاعات ودوائر البنك ٢٠١5
قطاعات األعمال:

قطاع التجزئة:

يولي  البنك عناية واهتمام خاصين بقطاع األفراد ويعتبر استقطاب عمالء هذا القطاع وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة 
المالية  النتائج  على  االهتمام  هذا  انعكس  وقد  للبنك،  االستراتيجية  والمرتكزات  األهداف  أحد  احتياجاتهم،  وتناسب  بهم 
للقطاع بشكل خاص وللبنك على وجه العموم فكانت معدالت النمو للتسهيالت والودائع  اعلى من معدالت النمو للقطاع 
المصرفي  وارتفعت الحصة السوقية للودائع من ٢.٢٢% إلى ٢.٦٤% وللتسهيالت من ٢.٤٣% إلى ٢.5٣% وذلك في نهاية العام ٢٠١5 

مقارنة مع بداية العام . 

وفي مسعى البنك لترجمة هذا االهتمام على مستوى الخدمات قام بطرح منتج خاص بقروض السيارات ) تجاري أوتو( بأسعار 
منافسة وبشروط مناسبة لعمالء هذا القطاع، كما قام البنك بتقديم عروض وحمالت تتناسب ومختلف فئات القطاع فكان 
الخاص  المدارس  إلى  العودة  للعمال ومهرجان  الحبايب موجهة لالمهات وحملة وزنك جائزتك موجهة  هناك حملة ست 

بطالب المدارس . 

وعلى مستوى المنجزات االدارية  للقطاع قام البنك بتحديث البيانات تلبية الحتياجات الجهات الرقابية ، كما قام بتطبيق نظام 
قياس الكفاءة التشغيلية  بهدف تسريع تقديم الخدمات للعمالء وضمن اوقات معيارية معتمدة .

المتفق عليها عالميا في مجال امن  المعايير  االئتمانية وبهدف تقديم خدمات للعمالء وفق افضل  البطاقات  وفي مجال 
. PCI وسرية معلومات العمالء حصل البنك على شهادة التوافق مع مجلس امن البطاقات العالمية

ولم يقتصر االهتمام بعمالء قطاع األفراد على فروع األردن بل كان هناك توجه للبنك نحو عمالء فروع فلسطين  فتم توقيع 
الفلسطينية  الشركة   ( ضمنها  ومن  السيارات  تجارة  شركات  من  وعدد  فلسطين  إقليمية   / البنك  بين  االتفاقيات  من  عدد 

للمحركات والشركة العربية لتجارة المركبات وشركة غرغور( وذلك لتسهيل تعامالت عمالء البنك.

البنك بتطوير منتجاته وخدماته المقدمة لعمالء هذا القطاع كما استمر بتطوير قنوات تقديم  وعدا عن ذلك فقد استمر 
الخدمات وشمولها  بالمزيد من الخدمات سواء القنوات االلكترونية أو القنوات التقليدية .

قطاع األعمال المصرفية للشركات:

يعتبر قطاع الشركات أحد أهم مصادر تحقيق الدخل للبنك ومن اكثر القطاعات توظيفًا لألموال، وبالتالي تم التركيز على 
هذا القطاع وعلى الخدمات المقدمة للعمالء من خالله .

الشركات  قطاع  سواء  القطاع  هذا  عمالء  احتياجات  تناسب  التي  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  الشركات  قطاع  ويقدم 
الكبرى )مع التركيز على القطاعات التي تشهد نموا  كقطاع الطاقة واالتصاالت والتعليم وغيرها من القطاعات المدعومة 
أحد  القطاع  هذا  نحو  التوجه  كون  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  قطاع  أو  األردنية(  والحكومة  المركزي  البنك  قبل  من 
األهداف االستراتيجية للبنك، وفي سبيل ذلك قام البنك برعاية ذهبية لمنتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أقامه 
المشاريع  وآليات دعم  استراتيجيات  لبحث  األردن  البنوك في  المركزي وجمعية  البنك  بالتشارك مع  العربي  المصارف   اتحاد 
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنمية االجتماعية واالقتصادية كما قام البنك بالمشاركة في » يوم التمويل المفتوح 
للقطاع الصناعي« والذي كان موجها للقطاع الصناعي بشكل عام مع التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الموجهة  الدولية  والجهات  المركزي  البنك  برامج  من  لالستفادة  المركزي  البنك  مع  بالتعاون  وباستمرار  البنك  يقوم  وأيضًا 

لدعم قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة .
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وتتنوع الخدمات المقدمة لقطاع الشركات بين القروض والتسهيالت والقروض المتجددة إلى التجمعات البنكية  كما يقوم 
البنك بمنح التسهيالت غير المباشرة )الكفاالت واالعتمادات والبوالص والسحوبات وغيرها( لتشمل مختلف احتياجات العمالء 
كما ويعمل البنك من خالل قطاع الشركات على توسيع قاعدة العمالء مستفيدا من مركز المعلومات االئتماني والذي يقدم 

المعلومات الالزمة عن عمالء القطاع المصرفي مما يساعد على خفض المخاطر المرتبطة بنقص المعلومات عن العمالء.

قطاع الخزينة:

يقوم قطاع الخزينة واالستثمار ومن خالل الدوائر التابعة له )دائرة الخزينة ودائرة اإلستثمار ودائرة المؤسسات المالية والبنوك 
المراسلة( بدور أساسي وريادي في إدارة موجودات ومطلوبات البنك وإدارة العالقات مع المؤسسات المالية وإدارة االستثمارات 

المختلفة بكفاءة واقتدار  وكاآلتي:
- تقوم دائرة الخزينة بإدارة وتسعير األصول وااللتزامات وإدارة ودائع البنك من خالل مراقبة كلف مصادر األموال وضبطها. 
وتلعب دائرة الخزينة دورا رئيسًا في سوق الودائع بين البنوك وتشارك بفعالية وكفاءة في سوق السندات الحكومية إضافة 
إلى ذلك تقدم دائرة الخزينة أدوات مالية جديدة للعمالء بهدف التحوط في السوق المحلي والدولي عند التعامل بالعمالت 
األجنبية حيث قدمت خالل الفترة االخيرة منتجات العقود اآلجلة والمستقبلية والمقايضات باإلضافة إلى منتجات التعامل 
بالهامش بالعمالت األجنبية مما يعزز أرباح البنك من العمالت األجنبية بالرغم من التقلبات العالمية المستمرة في األسواق 

المالية. 
مع  مقارنة  السيولة  من  عالية  نسب  على  والحفاظ  السيولة  إدارة  في  محوريًا  دوراً  الخزينة  دائرة  تلعب  ذلك  إلى  إضافة 
متطلبات البنك المركزي، وتحافظ دائرة الخزينة على محفظة سندات قوية وذات عائد عالي على الرغم من االنخفاض في 

أسعار الفوائد المحلية والعالمية.
ذات  المراسلة  والبنوك  المالية  المؤسسات  من  العديد  مع  للتعامل  آفاق  بفتح  هاما  دورا  تلعب  المالية  المؤسسات  دائرة   -
بفعالية  المالية  والمؤسسات  البنوك  مع  المصرفية  العالقات  بإدارة  الدائرة  الستمرار  باإلضافة  المرتفع  االئتماني  التصنيف 
من خالل شبكة واسعة محليا وإقليميا ودوليا األمر الذي عزز من قدرة البنك على تنفيذ نشاطاته سواء في مجال التجارة 
الخارجية أوالتسهيالت االئتمانية أو عمليات الخزينة وبالتالي تعزيز أرباح البنك وإيراداته من التجارة الدولية والحواالت البنكية 
وعمليات تقليل وتحويل المخاطر وبأسعار منافسة  إضافة إلى ذلك تقوم الدائرة بمتابعة األوضاع االئتمانية للدول والبنوك 
أهم  في  قوي  حضور  للدائرة  كان  كما  يومي،  وبشكل  المتوقعة  أو  المحتملة  المخاطر  لتخفيض  المالية  والمؤسسات 

معارض المؤسسات المالية والبنوك )SIBOS( التي أقيمت في سنغافورة بحيث تم عرض خدمات البنك وتسويقها دوليا.
مع  االستثمارات  على  عائد  أفضل  لتحقيق  وإقليميا  محليا  المتاحة  االستثمارية  الفرص  الستغالل  تسعى  االستثمار  دائرة   -
المرتفعة  الجيد والسيولة  العائد  المالية ذات  األوراق  اختيار  للبنك من خالل  االستثمارية  المحفظة  المحافظة على جودة 
وضمن مخاطر مقبولة على الرغم من  ضعف أداء السوق المالي المحلي والعالمي حيث استطاعت الدائرة التوسع في 
الخدمات االستثمارية المتخصصة مثل إدارة أمانة اإلصدارات والقيام بدور وكيل الدفع والتسجيل والحافظ األمين وتقديم 

االستشارات المالية  وتقديم الخدمات لعدد من أسناد القروض باإلضافة إلى المشاركة فيها ضمن أسعار فائدة مجزية.

المالية شهد عام ٢٠١5 مراجعة وتحديث للسياسة االستثمارية بهدف  المختلفة وتطور األسواق  وتماشيا مع تطور األوضاع 
المواءمة بين السيولة والعائد والمخاطر باإلضافة إلى القيام بمراجعة ودراسة وتحليل السقوف االئتمانية الممنوحة للبنوك 
المراسلة بناًء على أسس علمية ومهنية دقيقة ومن خالل فريق فني ومهني كفؤ ومتخصص في هذا المجال لتتناسب مع 

أسس الحاكمية المؤسسية وإدارة المخاطر.



قطاعات ودوائر الدعم والمساندة:

دائرة الموارد البشرية 

قام البنك خالل العام ٢٠١5 وإيمانًا منه بأهمية العنصر البشري وتعزيز استثماره به وتطويره وتوفير الظروف المناسبة والمالئمة 
مع  يتناسب  بما  زيادته  على  والعمل  المصرفي  السوق  في  الكفاءة  ذات  الخبرات  من  بعدد  الوظيفي  كادره  برفد  للعمل 
الفرص  المهارات والخبرات وبما يضمن تكافؤ  الكفاءة وتوافر  للتعيين تقوم على أساس  اتباع سياسة  العمل مع  حجم 
للمتقدمين وضمن شروط ومحددات البنك، كما يعمل البنك على اتباع مبدأ األفضلية في ملء الشواغر الوظيفية المناسبة 

واألخذ بعين االعتبار الكفاءة وتقدير االداء المميز في الترفيع ومنح الحوافز .

البنك   النوعي المتخصص وبما يؤدي إلى رفع اسم وسمعة  التدريب  التركيز على  وفي جانب تدريب وتأهيل الموظفين تم 
بتدريب عدد من خريجي  المجتمعي  بدروه  وإيمانًا  البنك  الخدمة، كما يقوم  الخدمة وجودتها وتميز مؤدي  تميز  من خالل 

الجامعات والمعاهد  والكليات.

وتاليًا تفاصيل بأعداد الدورات التدريبية واعداد المشاركين  من موظفي البنك :

الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات داخل وخارج األردن

للعام 2015 مقارنة مع العام 2014

عدد المشاركينعدد الدوراتمكان انعقاد الدورة

2015201420152014

معهد الدراسات 
المصرفية

١١٢١٣٠٢٦١٢٧٨

٦٣٧9١٠55١٦٠٨مركز التدريب للبنك

9٣١٠9٢٠9٢٠٣معاهد تدريب اخرى

مؤتمرات وندوات 
خارجية

١5٢٧١9٣٠

28334515442119المجموع

الدائرة الهندسية والدائرة اإلدارية:

والموظفين(  للعمالء   ( العمل  بيئة  على  المؤثرة  األمور  بمتابعة  اإلدارية  والدائرة  والهندسية  العقارية  الدائرة  من  كل  تقوم 
الفروع وتحديثها وبما يعكس صورة عصرية  بيئة عمل مالئمة وكذلك العمل على تطوير  وتوفير ما يلزم للمحافظة على 

للبنك . 

ففيما يتعلق بالجوانب الهندسية والدعم اللوجستي قامت الدائرة الهندسية بالعديد من اإلنجازات واألنشطة خالل العام 
٢٠١5 ومن ابرزها :

- اعداد وتعميم كتاب دليل الصحة والسالمة لموظفي البنك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
- ضبط وترشيد النفقات وخاصة ما يتعلق منها بنفقات الطاقة والكهرباء )مشروع ترشيد استهالك الطاقة( ، نفقات الصيانة، 

نفقات التدفئة والتبريد وغيرها .
- تنفيذ وتجهيز مبنى العمليات الجديد ونقل دوائر البنك المعنية اليه .

- تحديث وصيانة عدد من فروع البنك .
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وفي جانب الشؤون اإلدارية  قامت الدائرة اإلدارية في البنك بعدة انجازات خالل العام ٢٠١5 أبرزها: 
- إعداد وإتمام عدد من األنظمة في البنك منها )نظام الموجودات الثابتة( .

- تنظيم العديد من إجراءات العمل  لغايات تسهيل العمل ومتابعته .
- تقديم الدعم اللوجستي لكافة دوائر وفروع البنك .

- اعادة ترتيب المستودعات وتنظيم عملها .
- تفعيل خطة الطوارئ وتطبيقها وفقا للظروف الجوية .

- ضبط النفقات وترشيدها ومراجعة العقود واستقطاب موردين بأفضل األسعار .
- المتابعة المستمرة ألعمال البنك وضمن نطاق عمل الدائرة . 

دائرة تقنية المعلومات: 

يحرص البنك التجاري األردني على أن يكون في مقدمة البنوك التي تلبي احتياجات العمالء من خالل تقديم أفضل الخدمات  
وتطبيق أفضل ما تم التوصل اليه في مجال الصناعة المصرفية وبما يتوافق مع متطلبات الوحدات المصرفية وتوجيهات 
البنك المركزي. وخالل العام ٢٠١5 قام البنك باستكمال المشاريع التي تهدف إلى توفير بنية تحتية تخدم متطلبات العمل وبما 

يتماشى مع اهداف البنك وخططه االستراتيجية ومن ابرز ما قام به البنك في هذا المجال ما يلي :

أوال: أبرز المنجزات: 
• المشاريع المرتبطة بالبنك المركزي واهمها:

- الحصول على شهادة االمتثال لمعايير أمن البطاقات العالمية.
- التنفيذ اآللي المباشر للحواالت الواردة ورمز الغرض من التحويل .

- تطوير اجراءات وبرامج محلية وفقا لمتطلبات مؤسسة الضرائب األمريكية.
- تقديم خدمة الدفع عبر الكاو نتر في الفروع.

• المشاريع المرتبطة بمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية: 
- تطبيق مركزية النظام البنكي الفنية.

• المشاريع الرئيسية وفقا لمتطلبات وحدات العمل المصرفية:
- المشاريع المرتبطة بالنظام البنكي وبما يخدم تطوير ورفع كفاءة استخدام النظام البنكي العامل حاليا للحد األمثل.

◊ تطبيق النسخ المحدثة من النظام البنكي  في األردن وفلسطين 
◊ استكمال خطة تفعيل الوظائف واألنظمة غير المفعلة )بدون كلف إضافية ( على النظام البنكي أبرزها:

• تطبيق وظائف مركزية الحواالت الصادرة والواردة .
• تطبيق نظام قروض السيارات الخاصة بتجاري أوتو.

• تطبيق وظائف الخزينة والتعامل بالهامش.
• نظام الصالحيات والرقابة الثنائية على العديد من الوظائف.

• تفعيل وظائف التغطية اآللية. 
• تحديث نظام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

- التحويل من فيزا األردن إلى الماستركارد بشّقيه البطاقات االئتمانية وااللكترونية األردن وفلسطين .
- نقل إدارة الصرافات اآللية من فيزا EMP إلى  MEPs في األردن وفلسطين.

- تطبيق نظام الموجودات الثابتة.
- تطبيق نظام التدريب  للموارد البشرية .



- تطوير أنظمة محليًا وأهمها:
◊ نظام تعليق الفوائد واحتساب المخصصات آليًا.

◊ نظام متابعة خاص بتسهيالت التجزئة لمتابعة التحصيالت ومعامالت األفراد.
◊ نظام المتابعة والتحصيل لدائرة المتابعة والشركات الكبرى والصغرى.

◊ تطوير نظام األرشفة االلكترونية / المرحلة االولى.
◊ منظومة تقارير وفقا لمتطلبات البنك المركزي ) ٣٠ تقرير(.

◊ أتمتة تقارير رقابية واحصائية حوالي ١٠٠ تقرير.

• المشاريع التقنية: 
.Call Centre تجهيز وتشغيل مركز الهاتف المجاني -

- التجهيز الفني والنقل إلى مبنى مركزية العمليات الجديد.
- تحديث البنية التحتية )شبكات وخوادم وخطوط اتصال( في فلسطين.

- االمتثال لمعايير أمن البطاقات العالمية – فلسطين: االنتهاء من مرحلة تحليل الفجوة األمنية ومرحلة التصويب .
- تنفيذ مرحلة الفحوص على أجهزة الحاسوب وتحديد الفجوة األمنية.

- االنتهاء من تحديث أجهزة الحاسوب الشخصية المستهلكة بالفروع واإلدارة .
.Web sense تحديث نظام فلترة المواقع االلكترونية وتفعيل ميزاته -

- ترتيب وتشغيل أجهزة خوادم وتخزين حديثة لخدمة العديد من األنظمة وابرزها مشروع المقاصة االلكترونية الحديث .

ثانيًا: أعمال الدعم الفني: 
مشاكل  ضمنها  ومن  البنك  في  واالنظمة  األجهزة  مستخدمي  لكافة  المشاكل  ومعالجة  الفني  الدعم  تقديم  األردن:   •
والتعيينات  النقل  اآللية وتنفيذ متطلبات عمليات  الصرافات  العاملة ومشاكل  والتطبيقات  استخدامات األجهزة واألنظمة 

واالستقاالت )حسب تقارير نظام الدعم الفني المعتمدة(.
• فلسطين: تقديم الدعم الالزم لفروع فلسطين بمتابعة تحقيق متطلبات سلطة النقد بأولوية عالية وكذلك تفعيل برامج 

التطوير المحلي العاملة في األردن لخدمة وحدات العمل المصرفية هناك.

الدوائر الرقابية:

دائرة المخاطر: 

تمثل إدارة المخاطر أحد المستويات األساسية للرقابة وذلك ضمن إطار الهيكل المؤسسي إلدارة المخاطر للبنك وهي اإلدارة 
المسؤولة عن إيجاد وتطوير نظام محكم وفعال للتعرف على المخاطر التي يتعرض لها البنك وإدارة هذه المخاطر ووضع 

الوسائل واألدوات للتخفيف منها.

المخاطر وما يصدر من متطلبات استجابة  إدارة  الدولية في  الممارسات والمعايير  المخاطر على تطبيق أفضل  تعمل دائرة 
لتوصيات لجنة بازل أو متطلبات البنك المركزي األردني وذلك تحقيقًا لألهداف المنشودة ضمن استراتيجية إدارة المخاطر وقد 

قامت دائرة  المخاطر خالل العام ٢٠١5 بإنجاز األعمال التالية :
- تطوير واستحداث تقارير وأدوات جديدة تخدم أعمال الدائرة لقياس المخاطر )األرباح المعرضة للمخاطر، الفجوة الرقابية، 

التجاوزات عن سقوف النقد، الشيكات المرتجعة ألسباب فنية، مراقبة ودائع العمالء، متابعة سقوف المخاطر(.
- تقديم خطة عمل لتخفيض فجوة االستحقاق للسيولة ومن خالل اقتراح سيناريوهات معينة.

- إنشاء وضعية معايير خاصة للمخاطر العامة في البنك )وضعية مخاطر المؤسسة( ومعايير خاصة بمخاطر السمعة.
مبادئ  تحديد  بموجبها  يتم  والتي  المحلي  المستوى  على  للبنوك  النظامية  األهمية  تحدد  والتي   )D-SIBS( دراسة  إعداد   -

التعامل مع البنوك.
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Stress Testing من خالل تطبيق سيناريوهات مفروضة من قبل  - االستمرار في تطبيق وتطوير اختبارات األوضاع الضاغطة 
البنك المركزي األردني إضافة إلى سيناريوهات أخرى خاصة بالبنك تم استحداثها من قبل دائرة المخاطر.

- إعداد دراسات المؤشرات المالية للبنك مقارنًة مع نتائج المتانة المالية للبنوك األردنية كافة والبنوك النظيرة للبنك مع العمل 
على مراقبة هذه النسب المتعلقة بأداء البنك.

أو  التشغيل  مخاطر  أو  االئتمان  مخاطر  صعيد  على  سواء  البنك  لها  يتعرض  التي  التاريخية  الخسائر  لقياس  نظام  تطبيق   -
مخاطر السوق  وإعداد الدراسات الالزمة لذلك.

المستويات وبما  المناسبة لهذه  التقارير  البنك وإعداد منظومة  )Risk Appetite( في  المقبولة  المخاطر  - تطوير مستويات 
يتماشى مع التوسع في أعمال البنك، والهيكل العام لمخاطر البنك )Risk Profile( واالستمرار في مراقبتها بشكل دوري 

وذلك لبيان االنحراف الذي يتم على هذه االمستويات ومدى تأثير ذلك على احتساب أعباء رأس المال.
- تطبيق مقررات لجنة بازل )٣( واحتساب اثر التطبيق على البنك وتطوير االنظمة اآللية لذلك.

- إعداد مصفوفة مخاطر ولكافة انواع المخاطر التي يتعرض لها البنك )RISK MATRIX(  وبشكل مفصل وعلى مستوى البنك 
ككل مع بيان درجة تأثير هذه المخاطر على البنك ودرجة قوة انظمة الضبط والرقابة للحد من هذه المخاطر.

. Value At Risk (VAR( تطبيق نظام القيمة المعرضة للمخاطر على اسعار الصرف باإلضافة ألسعار األسهم -
- فحص خطة طوارئ السيولة من خالل افتراض سيناريوهات معينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في البنك.

- إعداد دراسات شاملة تعكس األوضاع االقتصادية المستجدة و تأثيراتها على البنك .
- فحص وتطوير خطة استمرارية العمل Business Continuity Plan من خالل تحليل أثر األعمال وتقييم المخاطر.

.(Key Risk Indicators KRI( تطبيق نظام مؤشرات مخاطر األعمال -
.)CRSA(  االستمرار في إعادة تقييم وضعية المخاطر التشغيلية للدوائر من خالل تطبيق نظام المخاطر والنواحي الرقابية -

استمرارية  وخطط  المخاطر  انواع  ولكافة  البنك  في  المستويات  كافة  على  المخاطر  ثقافة  ونشر  التدريب  في  االستمرار   -
العمل.

دائرة االمتثال:

تقوم  دائرة االمتثال و في سبيل تعزيز البيئة الرقابية للبنك بالعديد من المهام والواجبات، ومن أبرزها:
• التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية ومعالجة شكاوي العمالء وتقوم وحدة إدارة ومعالجة شكاوي العمالء باستقبال 

الشكاوى ومخاطبة الجهات المعنية بالبنك والوقوف على مسببات الشكاوي والتوصية باإلجراءات التصحيحية المناسبة.
• اإلفصاحات الدورية حيث تتم متابعة الجهات ذات العالقة في البنك وتلبية متطلبات الجهات الرقابية الواردة للبنك بفترة 

زمنيه كافية، وااللتزام باإلفصاحات.
• إدارة مراقبة االمتثال لدى الفروع الخارجية وبالتنسيق معها وذلك للتأكد بأن الممارسات تتناسب مع السياسة العامة للبنك.

FATCA وقد تم تنفيذ الخطة الموضوعة وفقًا لسياسة التسجيل لدى موقع مصلحة  • االلتزام بقانون الضريبية االمريكي 
الضرائب األمريكية، وتم إنشاء قسم مختص وعقدت اجتماعات لمناقشة الموضوع وتمت متابعة االطراف ذات العالقة.

وسياسة  االمتثال  مراقبة  سياسة  واعتماد  بمراجعة  الدائرة  قامت  الخصوص  هذا  في  البنك:  في  االمتثال  وظيفة  تطوير   •
مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ودليل مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإعداد مصفوفة 

لقياس مدى االلتزام  بتعليمات حدود االئتمان، وانهاء مشروع مصفوفة التعليمات. 
المركزي  البنك  عن  الصادرة  المؤسسية  الحاكمية  وتعليمات  متطلبات  تحديد  خالل  من  وذلك  المؤسسي  التحكم  تعزيز   •
األردني وموائمة دليل الحاكمية المؤسسية على أثرها وعمل دراسة بأهم المتطلبات مقارنة مع ممارسات البنك، ووضع 
من  واعتمادها  المجلس  عن  المنبثقة  لّلجان  خاصة  ومواثيق  عمل  وأدلة  سياسات  وإعداد  ومراجعة  للتطبيق  عمل  خطة 

السادة أعضاء مجلس اإلدارة.



المسؤولية االجتماعية:

شعوراً منه بمسؤوليته االجتماعية تجاه المجتمع المحلي وأفراده، شارك البنك بالعديد من الفعاليات خالل العام ٢٠١5 كما 
قام بعدد من المبادرات والمشاركات ودعم العديد من المشاريع والبرامج ومن أبرز ما قام به البنك في هذا المجال :

- المشاركة مع مديرية األمن العام / إدارة الدوريات الخارجية في موائد الرحمن التي تمت إقامتها في رمضان من قبل مديرية 
األمن العام في أربع محطات أمنية وبالتعاون مع جمعية تكية أم علي الخيرية لتقديم وجبات إفطار صائم للمحتاجين 
وعابري السبيل خالل الشهر الفضيل وقامت مديرية األمن العام بتكريم البنك على هذه المبادرة وتقديم الجوائز للفائزين. 

- دعم دوري كرة سلة الصغار والذي اقيم بين طلبة عدد من مدارس المملكة .
- توقيع اتفاقية تفاهم بين إقليمية فلسطين وجامعة القدس المفتوحة لتقديم خدمات لطلبة الجامعة وتسهيل دفع 

الرسوم واألقساط الدراسية عليهم .
- دعم ورعاية العديد من االنشطة والمراكز والجمعيات والمؤتمرات والندوات الثقافية واالجتماعية والخيرية.

- تكريم افراد قدموا خدمات  للمجتمع  المحلي .
- تدريب عدد من الطالب الموفدين من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد / أو الخريجين حديثا  وذلك شعوراً من البنك  

بأهمية ربط الجانب األكاديمي بالجانب العملي للطالب والدارسين  حيث قدم البنك فرص تدريب لـ ٦٧ طالب وطالبة .
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الجانب المالي:

• تحقيق نمو مستدام في صافي الربح ومؤشرات الربحية )العائد على الموجودات( ROA و )العائد على حقوق المساهمين(  
 . ROE

المال  رأس  كفاية  ومعدالت  السيولة  نسب  مراعاة  مع  العاملة  والموجودات  والتسهيالت  الودائع  في  دائم  نمو  تحقيق   •
فجوات  خفض  ومراعاة  اإلدارة(  ومجلس  الرقابية  الجهات  قبل  من  المقررة  النسب  عن  التدني  من  عليها  )المحافظة 

االستحقاق وبقائها ضمن محددات الجهات الرقابية والمعايير الداخلية للبنك وان تكون متوافقة مع القطاع المصرفي.
• المحافظة على معدل كفاءة لتشغيل )النفقات التشغيلية / إيرادات التشغيل( منخفضة من خالل االستثمار األمثل لموارد 

البنك .
• تحسن جودة توظيفات ومصادر أموال البنك  )التركيز على نوعية االصول والمصادر( والعمل على خفض نسبة الديون غير 
العاملة وزيادة نسبة التغطية من المخصصات للديون غير العاملة وبحيث تبقى ضمن المعايير المعمول بها في السوق 

المصرفي .
• العمل على تنويع مصادر االموال وضبط كلفتها ضمن الحدود المستهدفة مع عدم التأثير على تنافسية البنك في السوق 

المصرفي وعلى حصته السوقية .

في ظل انخفاض أسعار الفوائد واستردادات الديون المتعثرة والتوسع في العمليات البنكية فإنه من المتوقع المحافظة 
على نفس مستوى الربحية المتحقق في عام ٢٠١5.

جانب العمالء:

• مراجعة كافة منتجات وخدمات العمالء وإعداد خطط البيع والبيع المتقاطع والخطط التسويقية المناسبة، والتركيز على 
استقطاب العمالء والمحافظة عليهم.

• تطوير معايير قياس جودة خدمة العمالء وتطوير وتنويع قنوات تقديم الخدمة وخاصة الخدمات االلكترونية والمحافظة 
على نسبة مرتفعة لرضا العمالء وخفض نسبة الشكاوى.

• التفرع المدروس واالنتقال إلى أماكن تسهل على العمالء الوصول اليها ) فروع وصرافات آلية(.
• زيادة الحصة السوقية من الودائع والتسهيالت مع التركيز على نوعية وجودة التسهيالت )تصنيف العميل والمالءة المالية 
والقطاع الذي يعمل فيه العميل( وجودة الودائع )تحسين تركيبة الودائع بزيادة الودائع منخفضة الكلفة( ووضع اآلليات 

الكفيلة بتفعيل هذا التوجه ، وبما يتوافق مع رأس المال لدى البنك )عدم التأثير على معيار كفاية رأس المال( .
• التركيز واستهداف قطاعات معينة : االفراد RETAIL  والشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs واالستفادة من البرامج المطروحة 

لدعم منح القروض والتسهيالت لهذه القطاعات .
تعكس  واضحة  ورسالة  محددة  منهجية  )ضمن  المختلفة  البنك  ألنشطة  والتسويقية  الترويجية  الحمالت  في  االستمرار   •

توجه البنك( ، وبما يعزز من حضور البنك وتواجده ، ويعزز الصورة الذهنية االيجابية للبنك لدى العمالء.
• المتابعة المستمرة لرغبات واحتياجات العمالء ومتابعة البنوك المنافسة فيما تقدمه من خدمات، ومواكبة آخر التطورات 

في السوق المصرفي.

  أبرز التوجهات واألهداف
   االستراتيجية للعام ٢٠١٦:



العمليات الداخلية :

• استمرار مراجعة و تطوير المنهاج المحاسبي والنظام البنكي وأنظمة المعلومات اإلدارية.
• ترشيد النفقات العمومية واالدارية والتي تقع ضمن سيطرة مراكز العمل.

• استحداث منتجات جديدة وبما يتوافق مع حاجات ورغبات العمالء ويحقق التنافس في السوق.
• زيادة  تفعيل تقديم الخدمات االلكترونية ومختلف قنوات التواصل مع الجمهور وسرعة ادائها.

• تفعيل عملية تسعير المنتجات والخدمات وبما يحقق التنافس مع القطاع المصرفي.
البنك وبيان مدى  المسموح بها من قبل  الحدود  البنك ومدى توافقها مع  التي يتعرض لها  المخاطر  العمل على مراقبة   •

تأثيرها على كفاية رأس المال.
• تطوير إجراءات العمل لدى البنك وبما يضمن صحة وسالمة سير األعمال.

• متابعة جودة المنتجات وتوافقها مع المعايير المصرفية للبنك وللقطاع المصرفي بشكل عام.
• توفير قنوات اتصال مالئمة بين الموظفين واإلدارة التنفيذية.

الموارد البشرية :

• االرتقاء بمستوى الكادر البشري من خالل الدعم والتدريب والتطوير المستمر.
• تحقيق معدالت عالية من الرضا الوظيفي والمحافظة على معدالت منخفضة من الدوران الوظيفي.

• العمل بمفهوم اإلحالل الوظيفي والقدرة على إيجاد البدائل المناسبة للمواقع الوظيفية.
• تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على العمل بروح الفريق.

• مكافأة األداء المتميز واالعتماد على أسس ومعايير محفزة لتقييم األداء.
• استقطاب الكفاءات المصرفية في السوق المصرفي وبما يرقى بمستوى الخدمات للجمهور.

• توفير بيئة العمل المناسبة للموظف وبما يضمن أداء العمل بالصورة األفضل.
• تعزيز الوالء المؤسسي للموظفين وتحسين ظروف العمل مقارنة مع القطاع المصرفي.
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القوائم المالية وتقرير
مدقق الحسابات المستقل
أغصان المعرفة الراسخة

المحصلة ا�خيرة للبذرة، بعد أن نمت 
وأزهرت وأثمرت، فإذا ما كانت وثيقة 

المدقق دقيقة وصحيحة، تكون بمثابة 
جذور الشجرة القوية الثابتة.
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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
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  قائمة المركز المالي

أول كانون 31 كانون األول31 كانون األول
الثاني 

2014 )معدلة(2014 )معدلة(2015إيضاح 

دينـــــار دينــــــار دينـــــار الموجــــــودات

٤٢٧٠٫5٤١٫٠٢١١٠١٫٣٢٠٫٢٨5١٢٣٫٧٨5٫٢٠٤نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

59١٫٦٤٨٫١٨٢٧9٫١9٧٫٨٦١٦١٫٣٠٠٫٨٣٧أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٦599٫٢٨٨٫9٣٦5٢٣٫٨٦٦٫٦٦١5١٧٫٢٧٨٫١١٣تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

٧٣٫١١5٫١٦٠٤٫٨١5٫٤٨55٫٤٤٠٫٤٨٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٨9٫٧٢١٫٨٠٦١٢٫٣١5٫٤٢٦9٫٦٣٨٫٧٣١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

9٣9٣٫٠٤٠٫٨9٦٣٤٨٫٢٦٢٫١٧٦٢5٧٫٣٢٢٫٨٤9موجودات مالية بالكلفة المطفأة

١٠٢٧٫٨55٫٢٤٣٢٤٫995٫٧٤٠٢٤٫٣٦٧٫٢٧5ممتلكات ومعدات - بالصافي

١١١٫٠٣٣٫٨5٦١٫٢٣5٫٢٣9٧٢٢٫99١موجودات غير ملموسة - بالصافي

 -    -   ١٧٤٫5٧9٫٨٣5/دموجودات ضريبية مؤجلة

١٢٨٦٫٧٣٨٫٢٣١٦9٫٢5٤٫٤١١٤9٫9٤٦٫٤٨9موجودات أخرى 

1.487.563.1661.165.263.2841.049.802.972مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات : 

١٣١9٣٫٣5١٫٤١٧١٤٠٫٣٣٢٫٦99١١٢٫١٧5٫٧٧٧ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١٤١٫٠٤١٫٤٧١٫٢١٣٨١٠٫٢55٫595٧٤٣٫٠٠٣٫9٣٨ودائع عمالء

١5٧٣٫٠٠٨٫١٢9٦9٫٤٢٤٫٨٤5٦5٫٣5٤٫٧٤٧تأمينات نقدية

١٦٦٫9١٢٫٨٣٨٣٫9٢٠٫5٧٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠أموال مقترضة

١٧٨٫٣٦٨٫١٢٧٣٫٨5٢٫٠٨٦٢٫٣٣١٫٧٤٨/أمخصص ضريبة الدخل

١٨٦٠5٫٣5١٦٧٦٫٧٣٤٨٠٠٫٢5٢مخصصات متنوعة

 -    -   ١٧٤٧١٫٠99/دمطلوبات ضريبية مؤجلة

١9٢5٫٣9٣٫5٦٠١٦٫٣٨٨٫9٤٣١5٫٢٦٣٫٣٧٧مطلوبات أخرى

1.349.581.7341.044.851.474940.929.839مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :

حقوق مساهمي البنك :

٢٠١٠5٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع 

٢١١٢.٢٤5.٠٣٨9٫٨٣٣٫٦٣٢٨٫٤٤9٫5٤٢/ أاحتياطي قانوني

٢١٦.٠٨٦.٢٨٨5٫٣95٫٨٧١5٫١٤٠٫٢٧٦/ باحتياطي مخاطر مصرفية عامة

٢١١٫٤٧٢٫٣١5١٫٣١٧٫٦٣٣٨9٧٫١9٦/ جاحتياطي التقلبات الدورية

 )٣٫٨5١٫٨99( )٤٫١١٦٫٤٦٣( )٣٫5٢٤٫٠٣٤(٢٢احتياطي القيمة العادلة - بالصافي

 )١٫٧٦١٫9٨٢(٢٣١٦.٧٠١.٨٢5٧٫9٨١٫١٣٧األرباح المدورة )الخسائر المتراكمة(

137.981.432120.411.810108.873.133مجموع حقوق مساهمي البنك 

1.487.563.1661.165.263.2841.049.802.972مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٦( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة )أ(
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  قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 

2014 )معدلة(2015إيضاح

 دينــــار  دينــــار 

٢٤٧٢.٤١٧.٧5٢٦٧.٦١٤.١١١الفوائد الدائنة      

 )٣٧.٧٣٨.٢5٦( )٣5.٧9٢.٨٨١(٢5ينزل : الفوائد المدينة

٣٦.٦٢٤.٨٧١٢9.٨٧5.٨55      صافي إيرادات الفوائد

٢٦5.٧٨٤.٨٧٢5.٦٣٢.٤٦٦صافي إيرادات العموالت

42.409.74335.508.321صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

٢٧٢.5٦٠.٧٤٣١.٨٣١.١١٦ أرباح عمالت أجنبية                                   

 )٦١٣.٢55(٢٨٢٠٤.٨٦9 أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 توزيعات أرباح نقدية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
٨٨١.٨5٦٣5٢.٢١٧الدخل الشامل

٢9١٨.٧5٤.٤٧٦٧.٨٠٧.٨٧9 إيرادات أخرى

64.011.68744.886.278      إجمالي الدخل 

٣٠١٣.٤٤٠.5٦٦١١.٤٠٢.٤٣9نفقات الموظفين

١٠٢.5٣٧.١9٠٢.5٧١.١٠٨ و ١١استهالكات وإطفاءات

٦١٢.٣٢٨.١٧٨5.٢١١.٢95مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 

١٨٢١٧.٤٣١٢٤٤.٧٧٨مخصصات متنوعة

 -   ١٢٦٨٨.١١5مخصص تدني عقارات مستملكة 

٣١١٠.٦٨٦.١٤٧9.٨٨9.٨٧٧مصاريف أخرى

٣9.٨9٧.٦٢٧٢9.٣١9.٤9٧إجمالي المصاريف 

٢٤.١١٤.٠٦٠١5.5٦٦.٧٨١الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )هـ( 

 )٣.٨٣٨.٧٦١( )٨.٣5٧.١٨٣(١٧ / بينزل : ضريبة الدخل للسنة                    

15.756.87711.728.020الربح للسنة - قائمة )ج( و)د(            

حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

111/-150/-32أساسي ومخفض 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٦( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة )ب(
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  قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2014 )معدلة(2015

دينــاردينــار

١5٫٧5٦٫٨٧٧١١٫٧٢٨٫٠٢٠الربح للسنة - قائمة )ب(

بنود الدخل الشامل اآلخر:

بنود غير قابلة للتحويل الحقًا لقائمة الدخل

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل قائمة الدخل 
 )٢٦٤٫5٦٤( )٨٤٨٫٣٣٣(الشامل 

  

٧5٫٢٢١  )٧٠9٫٧٦٠()خسائر( أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

11.538.676  14.198.784 إجمالي الدخل الشامل للسنة - قائمة )د(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٦( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة )ج(
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  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
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  قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٢٠١٤ )معدلة(٢٠١5إيضاح
دينـاردينار

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
٢٤.١١٤.٠٦٠١5.5٦٦.٧٨١الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )ب( 

تعديالت :
١٠٢.5٣٧.١9٠٢.5٧١.١٠٨ و١١استهالكات وإطفاءات

٦١٢.٣٢٨.١٧٨5.٢١١.٢95مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 
١٨١٨٦.١٢9١٣١.599مخصص تعويض نهاية الخدمة

١٨٣١.٣٠٢١١٣.١٧9مخصص قضايا مقامة ضد البنك
 9١٢  )٧9.٣9٨(٢9)أرباح( خسائر بيع عقارات مستملكة

 )٨.5٨5( )١٨.٨٤9(٢9)أرباح( بيع ممتلكات ومعدات
 -   ١٠٣٣٠.٣9١خسائر شطب ممتلكات ومعدات

٢٨٣٠9.٧٨٨٤٦9.5١٧خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
١٢١.٠5٣.١95١٧٢.59٣مخصص عقارات مستملكة واخرى

)١.5٤9.٧١٨()٢.٢٠٧.9٤٤(٢٧تأثير التغير في اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٣٨.5٨٤.٠٤٢٢٢.٦٧٨.٦٨١المجموع

 التغير في الموجودات والمطلوبات :
)١١.٧99.٨٤٣()٨٧.٧5٠.٤5٣()الزيادة( في تسهيالت ائتمانية مباشرة

١.٣9٠.5٣٧١55.٤٨١النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)٢٠.٦٦٨.٣٠٨()١٨.٤5٧.٦١٧()الزيادة( في الموجودات االخرى

)5٢٧.٨5١(٨٢٠.٠١١النقص )الزيادة( في ارصدة مقيدة السحب
 -   )٧.٠9٠.٠٠٠()الزيادة( في أرصدة ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية لفترة تزيد عن ثالثة أشهر 
 -   5.٠٠٠.٠٠٠النقص في األرصدة ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية لفترة تزيد عن ثالثة أشهر 

٢٣١.٢١5.٦١٨٦٧.٢5١.٦5٧الزيادة في ودائع العمالء
٣.5٨٣.٢٨٤٤.٠٧٠.٠9٨الزيادة في التأمينات النقدية

9.٠٠٤.٦١٧١.١٢5.5٦٦الزيادة في المطلوبات االخرى
١٣٧.٧١5.99٧٣9.٦٠٦.٨٠٠صافي التغير في الموجودات والمطلوبات

صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل المخصصات المدفوعة وضريبة 
الدخل المدفوعة

١٧٦.٣٠٠.٠٣9٦٢.٢٨5.٤٨١

)٣٣٧.٧5٤()٦٠.٢9٢(١٨مخصص قضايا مدفوع
)٣٠.5٤٢()٢٢٨.5٢٢(١٨مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع

 )١.١٣١.5٤٢( )٤.١٢٢.٢٤5(١٧/ أضريبة الدخل المدفوعة
١٧١.٨٨٨.9٨٠٦٠.٧٨5.٦٤٣صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :
)١٦١.٦٢١.٨٨٠()٧٦.٦٧٨.٢٢٠()الزيادة( في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

٣١.٨99.5٠٠٧٠.٦٨٢.55٣استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة  
)٢.٨٦٦.٠٣٨(5٧٨.٧٣٣النقص )الزيادة( في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

)٢.٨٤٠.١٧٢()5.٤٦٢.٦٨٦(١٠)شراء( ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب ممتلكات ومعدات
)٨٨٢.٧١٤()٢٤١.٢٤١(١١)شراء( موجودات غير ملموسة

 ١9.٦5٠ ١9٧.٠٧٤المتحصل من بيع ممتلكات و معدات
)9٧.5٠٨.٦٠١()٤9.٧٠٦.٨٤٠(صافي )االستخدامات النقدية في( عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل:
١٦٢.99٢.٢٦٦١.9٢٠.5٧٢الزيادة في أموال مقترضة

٢.99٢.٢٦٦١.9٢٠.5٧٢صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
٢٧٢.٢٠٧.9٤٤١.5٤9.٧١٨تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
)٣٣.٢5٢.٦٦٨(١٢٧.٣٨٢.٣5٠صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

٣9.٢5٦.٣٧٢٧٢.5٠9.٠٤٠النقد وما في حكمه بداية السنة
٣٣١٦٦.٦٣٨.٧٢٢٣9.٢5٦.٣٧٢النقد وما في حكمه نهاية السنة 

معامالت غير نقدية:
 -   ١٠٤.٨٦5.٧٢٠شطب ممتلكات ومعدات

١٢٢٤.٣5٤.٢٣٠٢٨.٤9٢.١٤٨استمالك عقارات وموجودات لقاء ديون
 -   ٢٠5.٠٠٠.٠٠٠الزيادة في رأس المال المدفوع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٦( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة )هـ(



إيضاحات حول القوائم المالية
انطالق بدقة وبقوة

القوائم المالية من أهم محتويات 
التقرير المالي السنوي، وهي في 

انطالق مستمر نحو ا�فق، تتقدم 
ل�مام بقوة وعزم. 
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  إيضاحات حول القوائم المالية
1- معلومات عامة

ــب  ــار ١9٧٧ بموج ــخ ٣ أي ــم )١١٣( بتاري ــت رق ــة  تح ــدودة أردني ــة مح ــاهمة عام ــركة مس ــي كش ــاري األردن ــك التج ــس البن - تأس
ــان، هاتــف  ــار/ ســهم ومركــزه الرئيســي مدينــة عمــ قانــون الشــركات رقــم )١٢( لســنة ١9٦٤ وبرأســمال قــدره 5 مليــون دين

5٢٠٣٠٠٠)٦(9٦٢+، ص.ب 99٨9 عمــان ١١١9١- المملكــة األردنيــة الهاشــمية. 

ــل  ــج مح ــك األردن والخلي ــك بن ــل بذل ــج ليح ــك األردن والخلي ــي بن ــروع األردن( ف ــرق )ف ــك المش ــج بن ــام ١99٣ دم ــالل ع ــم خ - ت
ــه . ــه والتزامات ــة حقوق ــروع األردن( بكاف ــرق )ف ــك المش ــركة بن ش

- تــم فــي بدايــة العــام ٢٠٠٤ إعــادة هيكلــة البنــك بعــد اتخــاذ االجــراءات الالزمــة مــن الجهــات القانونيــة وبتاريــخ ٢٨ حزيــران ٢٠٠٤ 
تــم اســتكمال إجــراءات تغييــر اســم البنــك مــن بنــك األردن والخليــج إلــى البنــك التجــاري األردنــي .

- تــم زيــادة رأس مــال البنــك علــى عــدة مراحــل، كان آخرهــا خــالل العــام ٢٠١5 ، حيــث قــررت الهيئــة العامــة للبنــك فــي 
اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ ١١ حزيــران ٢٠١5 الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ 5 مليــون دينار/ســهم 
ليصبــح رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمدفــوع ١٠5 مليــون دينــار / ســهم وذلــك عــن طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المــدورة 
وتوزيعهــا مجانــًا علــى المســاهمين، وتــم اســتكمال اجــراءات زيــادة رأس المــال لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات فــي المملكــة 

األردنيــة الهاشــمية بتاريــخ ٢5 تشــرين الثانــي ٢٠١5.

- إن البنك التجاري األردني شركة مساهمة عامة محدودة مدرجة أسهمها في بورصة عمان لألوراق المالية .

- يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعمــال المصرفيــة والماليــة مــن خــالل فروعــه داخــل المملكــة وعددهــا )٢9( وخارجهـــا فــي 
فلســطين وعددهــا )٤( .

- تــم إقــرار القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك فــي جلســته رقــم 5/م٢٠١٦/٣ المنعقــدة بتاريــخ ٣١ كانــون الثانــي 
٢٠١٦ وهــي خاضعــة لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين .

2- أهم السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية 
- تــم إعــداد القوائــم الماليــة للبنــك وفقــًا للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة 
عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقــًا للقوانيــن المحليــة 

النافــذة والتعليمــات النافــذة فــي البلــدان التــي يعمــل بهــا البنــك وتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

- تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة التــي تظهــر 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل 
والمشــتقات الماليــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم الماليــة. كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة الموجــودات 

ــة .  ــا العادل ــي قيمته ــر ف ــر التغي ــوط لمخاط ــم التح ــي ت ــة الت ــات المالي والمطلوب

- إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

ــنة  ــا للس ــم اتباعه ــي ت ــبية الت ــات المحاس ــع السياس ــة م ــة متماثل ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــبية المتبع ــات المحاس - إن السياس
المنتهيــة فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٤ باســتثناء اثــر تطبيــق مــا يــرد فــي اإليضــاح )٤٦( حــول القوائــم الماليــة وباســتثناء مــا يلــي :

ــى  ــى عل ــي مض ــون والت ــاء دي ــتملكة لق ــارات المس ــاء العق ــص لق ــاب مخص ــام ٢٠١5 باحتس ــة الع ــن بداي ــارا م ــك اعتب ــام البن ق
اســتمالكها فتــرة تزيــد عــن ٤ ســنوات اســتنادًا لتعميــم البنــك المركــزي األردنــي رقــم ٤٠٧٦/١/١٠ تاريــخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ وتعميــم رقــم 

ــران ٢٠١5. ٦٨٤١/١/١٠ تاريــخ  ٣ حزي



قــام البنــك اعتبــارا مــن بدايــة العــام ٢٠١5 بتطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )١٢( والمتعلــق بالضرائــب المؤجلــة، حيــث 
قــام البنــك بإثبــات المنافــع الضريبيــة المؤجلــة وعكــس أثــر ذلــك علــى األربــاح المــدورة ومــن ثــم قيــد أثــر التغيــر فيهــا خــالل 

الســنة فــي قائمــة الدخــل.

ــر  ــر الدوليــة للتقاري ــون األول ٢٠١٣ تماشــيًا مــع متطلبــات المعايي قــرر البنــك إطفــاء رصيــد إعــادة الهيكلــة كمــا بتاريــخ ٣١ كانـــ
ــم )٨(.  ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــات معي ــع متطلب ــب م ــا يتناس ــة بم ــام المقارن ــل أرق ــك بتعدي ــام البن ــه ق ــة، وعلي المالي

معلومات القطاعات 
- قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــًا فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة 
لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقــًا للتقاريــر التــي يتــم 

ــك. ــدى البن ــيين ل ــرار الرئيس ــي الق ــن وصانع ــدراء التنفيذيي ــل الم ــن قب ــتعمالها م اس

- القطــاع الجغرافــي يرتبــط بتقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف 
عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
تمثــل هــذه الموجــودات االســتثمارات فــي أســهم وســندات الشــركات ألغــراض المتاجــرة، وإن الهــدف مــن االحتفــاظ بهــا هــو 

توليــد األربــاح مــن تقلبــات األســعار الســوقية قصيــرة األجــل أو هامــش أربــاح المتاجــرة.

يتــم إثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة عنــد الشــراء )تقيــد مصاريــف االقتنــاء فــي قائمــة الدخــل عنــد الشــراء( ويعــاد 
ــة  ــي القيم ــر ف ــا التغي ــا فيه ــل بم ــة الدخ ــي قائم ــة ف ــة العادل ــي القيم ــر ف ــر التغي ــة، ويظه ــة العادلـ ــًا بالقيم ــا الحق تقييمه
العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو 

جــزء منهــا يتــم قيــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل. 

ال يجــوز إعــادة تصنيــف أيــة موجــودات ماليــة مــن/ إلــى هــذا البنــد إال فــي الحــاالت الُمحــّددة فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة .

يتم قيد األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة من هذه الموجودات في قائمة الدخل. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
تمثــل هــذه الموجــودات االســتثمارات فــي أدوات الملكيــة ألغــراض االحتفــاظ بهــا لتوليــد األربــاح علــى المــدى الطويــل وليــس 

ألغــراض المتاجــرة .

ــد  ــاء عن ــف االقتن ــا مصاري ــًا اليه ــة مضاف ــة العادل ــامل بالقيم ــل الش ــة الدخ ــالل قائم ــن خ ــة م ــودات المالي ــات الموج ــم إثب يت
ــة ، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل وضمــن  الشــراء ويعــاد تقييمهــا الحقــًا بالقيمــة العادلـ
حقــوق الملكيــة بمــا فيهــا التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت 
االجنبيــة ، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم قيــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل 
ــة  ــة المباع ــأدوات الملكي ــاص ب ــتثمارات الخ ــم االس ــي تقيي ــد احتياط ــل رصي ــم تحوي ــة، ويت ــوق الملكي ــن حق ــامل وضم الش

ــاح والخســائر المــدورة وليــس مــن خــالل قائمــة الدخــل. مباشــرة إلــى األرب

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

يتم قيد األرباح الموزعة من هذه الموجودات في قائمة الدخل في بند مستقل.

الموجودات المالية بالكلفة المطفأة
- تمثــل هــذه الموجــودات الماليــة التــي تهــدف إدارة البنــك وفقــًا لنمــوذج أعمالهــا االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم .
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يتـــم إثبــات هــذه الموجــودات عنــد الشــراء بالكلفــة مضافــًا إليهــا مصاريــف االقتنــاء، وتطفــأ العــالوة / الخصــم باســتخدام 
طريقــة الفائــدة الفعالـــة ، قيــدًا علــى أو لحســاب الفائــــدة ، وتنزيــل أيــة مخصصــات ناتجــة عــن التدنــي فــي قيمتهــا يــؤدي إلــى 

عــدم إمكانيــة اســترداد األصــل أو جــزء منــــه ، ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل .

ــات  ــة للتدفق ــة الحالي ــجالت والقيم ــي الس ــة ف ــة المثبت ــن القيم ــرق بي ــودات الف ــذه الموج ــة ه ــي قيم ــي ف ــغ التدن ــل مبل يمث
ــي . ــدة الفعل ــعر الفائ ــة بس ــة المخصوم ــة المتوقع النقدي

ــة  ــر المالي ــر التقاري ــي معايي ــّددة ف ــاالت الُمح ــي الح ــد إالَّ ف ــذا البن ــى ه ــن/ إل ــة م ــودات مالي ــة موج ــف أي ــادة تصني ــوز إع ال يج
الدوليــة )وفــي حــال بيــع أي مــن هــذه الموجــودات قبــل تاريــخ اســتحقاقها يتــم قيــد نتيجــة البيــع ضمــن قائمــة الدخــل فــي 

بنــد ُمســتقل واإلفصــاح عــن ذلــك وفقــًا لُمتطلبــات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة بالخصــوص(.

القيمة العادلة
ــة  ــة العادل ــل القيم ــطة تمث ــواق نش ــي أس ــة ف ــم المالي ــخ القوائ ــات( بتاري ــع مطلوب ــودات / بي ــراء موج ــالق )ش ــعار اإلغ ان أس

ــوقية. ــعار س ــا أس ــي له ــة الت ــتقات المالي ــألدوات والمش ل

فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات والمشــتقات الماليــة يتــم تقديــر قيمتهــا 
العادلــة بعــدة طــرق منهــا:

- مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.

- تحليــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة بنســبة مســتخدمة فــي أداة مالية مشــابهة 
. لها

- نماذج تسعير الخيارات.

ــات  ــم التدفق ــب خص ــد بموج ــا فوائ ــتحق عليه ــي ال يس ــد والت ــة األم ــة طويل ــات المالي ــودات والمطلوب ــم الموج ــم تقيي - يت
النقديــة وبموجــب ســعر الفائــدة الفعالــة، ويتــم إطفــاء الخصــم /العــالوة ضمــن إيــرادات الفوائــد المقبوضــة/ المدفوعــة 

فــي قائمــة الدخــل .

تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باالعتبــار العوامــل الســوقية وأيــة 
مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة، وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة 

بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.

التدني في قيمة الموجودات المالية
يقــوم البنــك بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجالت للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي لتحديــد فيمــا 
ــذه  ــل ه ــود مث ــة وج ــي حال ــة، وف ــكل مجموع ــى ش ــًا أو عل ــا إفرادي ــي قيمته ــي ف ــى تدن ــدل عل ــرات ت ــاك مؤش ــت هن اذا كان

ــي . ــارة التدن ــد خس ــل تحدي ــن أج ــترداد م ــة لالس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــه يت ــرات ، فإن المؤش

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي :

- تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة : يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجالت والقيمــة 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي االصلي.

- يتــم قيــد التدنــي فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل كمــا يتــم قيــد أي وفــر فــي الفتــرة الالحقــة نتيجــة التدنــي الســابق فــي 
الموجــودات الماليــة ألدوات الديــن فــي قائمــة الدخــل إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم قيــده ســابقا.

التسهيالت االئتمانية المباشرة
- التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة هــي موجــودات ماليــة لهــا دفعــات ثابتــة أو معدلــة منحهــا البنــك فــي األســاس أو أجــرى 

اقتناءهــا وليــس لهــا أســعار ســوقية فــي أســواق نشــطة.



- تظهــر التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بالكلفــة المطفــأة مطروحــًا منهــا مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة 
والفوائــد والعمــوالت المعلقــة.

- يتــم تكويــن مخصــص تدنــي للتســهيالت االئتمانيــة المباشــرة إذا تبيــن عــدم إمكانيــة تحصيــل المبالــغ المســتحقة للبنــك 
وعندمــا يتوفــر دليــل موضوعــي علــى أن حدثــًا مــا قــد أثــر ســلبًا علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتســهيالت االئتمانيــة 
المباشــرة وعندمــا يمكــن تقديــر هــذا التدنــي  وبموجــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وتعليمــات البنــوك المركزيــة التــي 

تعمــل مــن خاللهــا فــروع البنــك ويتــم قيــد قيمــة المخصــص فــي قائمــة الدخــل. 

- يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة غيــر العاملــة الممنوحــة للعمــالء وفقــا لتعليمــات 
البنــك المركــزي األردنــي أو وفقــٌا لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي الــدول التــي يتواجــد للبنــك فيهــا فــروع أيهمــا أشــد.

- يتــم شــطب التســهيالت االئتمانيــة المعــّد لهــا مخصصــات فــي حــال عــدم جــدوى اإلجــراءات المتخــذة لتحصيلهــا بتنزيلهــا 
ــون  ــن الدي ــل م ــاف المحص ــل، ويض ــة الدخ ــى قائم ــي إل ــص  اإلجمال ــي المخص ــض ف ــل أي فائ ــم تحوي ــص ويت ــن المخص م

الســابق شــطبها إلــى اإليــرادات األخــرى.

ــز  ــة المرك ــارج قائم ــل خ ــات بالكام ــاة بمخصص ــا والمغط ــة به ــة الخاص ــد المعلق ــة والفوائ ــهيالت االئتماني ــم إدراج التس - يت
ــوص. ــك الخص ــس اإلدارة بذل ــرارات مجل ــًا لق ــك وفق ــي، وذل المال

الممتلكات والمعدات
- تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم واي تدنــي فــي قيمتهــا ، ويتــم اســتهالك 
الممتلــكات والمعــدات )باســتثناء األراضــي( عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر 

ــة: ــة التالي ــنوية المئوي ــب الس ــتخدام النس ــا باس ــع له ــي المتوق اإلنتاج

%

٢مباني

١٠ – ١5 أجهزة ومعدات مكتبية 

١5ديكورات

١5وسائط نقل 

٢٠أجهزة الحاسب اآللي

ــم  ــه يت ــة، فإن ــا الدفتري ــي قيمته ــن صاف ــدات ع ــكات والمع ــن الممتل ــن أي م ــترداده م ــن اس ــغ الممك ــل المبل ــا يق - عندم
ــل. ــة الدخ ــي قائم ــي ف ــة التدن ــد قيم ــتردادها وقي ــن اس ــة الممك ــى القيم ــا إل ــض قيمته تخفي

- يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل عــام، فــإذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف 
عــن التقديــرات المعــدة ســابقًا يتــم معالجــة التغيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغّيــرًا فــي التقديــرات.

- يتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا ال يعــود أي منافع مســتقبلية متوقعة من اســتخدامها 
أو مــن التخلــص منها.

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ناشــئة عــن أحــداث ســابقة 

وأن تســديد االلتزامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
- يتــم احتســاب مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة بواقــع شــهر عــن كل ســنة خدمــة للموظفيــن غيــر المشــمولين بأحــكام 

قانــون الضمــان االجتماعــي.

- يتــم قيــد التعويضــات المدفوعــة للموظفيــن الذيــن يتركــون الخدمــة علــى حســاب مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة عنــد 
دفعهــا ، ويتــم قيــد المخصــص لاللتزامــات المترتبــة علــى البنــك لقــاء تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي قائمــة الدخــل.
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ضريبة الدخل 
- تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

ــاح الخاضعــة للضريبــة عــن  ــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األرب - تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األرب
ــة  ــر قابل ــف غي ــة أو مصاري ــة للضريب ــر خاضع ــرادات غي ــمل اي ــة تش ــاح المعلن ــة، ألن األرب ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــاح المعلن األرب
للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة أو 

ــة. ــراض ضريبي ــل ألغ ــة التنزي مقبول

- تحســــب الضرائــب بموجــب النســب الضريبيــة المقــررة بموجــب القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات فــي البلــدان التــي يعمــل 
فيهــا البنــك.

- إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة 
الموجــودات أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها.  يتــم احتســاب 
الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــًا للنســب الضريبيــة 

التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

- يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات و المطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة 
توقــع عــدم امكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــًا أو كليــًا.

رأس المال
تكاليف إصدار أو شراء أسهم البنك )أسهم الخزينة(

يتــم قيــد أي تكاليــف ناتجــة عــن اصــدار أو شــراء أســهم الخزينــة للبنــك علــى األربــاح المــدورة )بالصافــي بعــد األثــر الضريبــي 
لهــذه التكاليــف إن وجــد(. واذا لــم تســتكمل عمليــة اإلصــدار أو الشــراء فيتــم قيــد هــذه التكاليــف كمصاريــف فــي قائمــة 

الدخــل.

الموجودات المالية المرهونة
هــي تلــك الموجــودات الماليــة المرهونــة لصالــح أطــراف أخــرى مــع وجــود حــق للطــرف اآلخــر بالتصــرف فيها)بيــع أو إعــادة 
رهــن(. يســتمر تقييــم هــذه الموجــودات وفــق السياســات المحاســبية المتبعــة لتقييــم كل منهــا حســب تصنيفــه األصلــي.

الحسابات المدارة لصالح العمالء
تمثــل الحســابات التــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــالء وال تعتبــر مــن موجــودات البنــك. يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة 
تلــك الحســابات فــي قائمــة الدخــل . هــذا ويتــم إعــداد مخصــص لقــاء انخفــاض قيمــة المحافــظ مضمونــة رأس المــال المدارة 

لصالــح العمــالء عــن قيمــة رأســمالها األصلــي.

التقــاص
يتــم اجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة واظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط 
عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات 

وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت. 

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
ــر  ــة غي ــهيالت االئتماني ــوالت التس ــد وعم ــتثناء فوائ ــة باس ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق ــد باس ــرادات الفوائ ــق إي ــم تحق - يت

ــة. ــوالت المعلق ــد والعم ــاب الفوائ ــا لحس ــم قيده ــرادات ويت ــا كإي ــراف به ــم االعت ــي ال يت ــة الت العامل
- يتم اإلعتراف بالمصاريف وفقًا لمبدأ االستحقاق .

- يتــم قيــد العمــوالت كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة بهــا، ويتــم االعتــراف بأربــاح أســهم الشــركات عنــد تحققها 
)اقرارهــا مــن الهيئــة العامة للمســاهمين( .

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء الموجودات المالية(.



المشتقات المالية ومحاسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط  

ألغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي:

- التحوط للقيمة العادلة 
هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك.

فــي حــال انطبــاق شــروط تحــوط القيمــة العادلــة الفعــال، يتــم قيــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تقييــم أداة التحــوط بالقيمة 
العادلــة وعــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المتحــوط لهــا فــي قائمــة الدخل . 

فــي حــال انطبــاق شــروط تحــوط القيمــة العادلــة يتــم قيــد أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن اعــادة تقييــم أداة التحــوط بالقيمــة 
العادلــة وكذلــك التغيــر فــي القيمــة العادلــة لمحفظــة الموجــودات أو المطلوبــات فــي قائمــة الدخــل فــي نفــس الفتــرة.

- التحوط للتدفقات النقدية  
هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات البنك الحالية والمتوقعة.

فــي حــال انطبــاق شــروط تحــوط التدفقــات النقديــة الفعــال، يتــم قيــد األربــاح أو الخســائر الداة التحــوط ضمــن الدخــل الشــامل 
وضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم تحويلــه لقائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي يؤثــر بهــا اجــراء التحــوط علــى قائمــة الدخــل . 

- التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية 
فــي حــال انطبــاق شــروط التحــوط لصافــي االســتثمار فــي وحــدات أجنبيــة، يتــم قيــاس القيمــة العادلــة الداة التحــوط لصافــي 
ــوط  ــائر الداة التح ــاح أو الخس ــن األرب ــال م ــزء الفع ــرف بالج ــة يعت ــة فعال ــون العالق ــال ك ــي ح ــا، وف ــوط له ــودات المتح الموج
ضمــن الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة ويعتــرف بالجــزء غيــر الفعــال ضمــن قائمــة الدخــل ، ويتــم قيــد الجــزء الفعــال 

فــي قائمــة الدخــل عنــد بيــع االســتثمار فــي الوحــدة االجنبيــة المســتثمر بهــا.

ــة  ــي القيم ــر ف ــن التغي ــة ع ــائر الناتج ــاح أو الخس ــد األرب ــم قي ــال، يت ــوط الفع ــروط التح ــا ش ــق عليه ــي ال ينطب ــات الت - التحوط
ــرة. ــس الفت ــي نف ــل ف ــة الدخ ــي قائم ــوط ف ــة الداة التح العادل

مشتقات مالية للمتاجرة 
ــة  ــالت األجنبي ــود العم ــل عق ــرة )مث ــراض المتاج ــا ألغ ــظ به ــة المحتف ــتقات األدوات المالي ــة لمش ــة العادل ــات القيم ــم إثب يت
اآلجلــة، عقــود الفائــدة المســتقبلية، عقــود المقايضــة، حقــوق خيــارات أســعار العمــالت األجنبيــة( فــي قائمــة المركــز المالــي، 
وتحــدد القيمــة العادلــة وفقــًا ألســعار الســوق الســائدة، وفــي حــال عــدم توفرهــا تذكــر طريقــة التقييــم، ويتــم قيــد مبلــغ 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل .

عقود إعادة الشراء أو البيع
- يســتمر االعتــراف فــي القوائــم الماليــة بالموجــودات المباعــة والتــي تــم التعهــد المتزامــن بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ 
مســتقبلي، وذلــك الســتمرار ســيطرة البنــك علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا، 
ويســتمر تقييمهــا وفقــًا للسياســات المحاســبية المتبعــة )هــذا وفــي حــال وجود حق للمشــتري بالتصــرف بهــذه الموجودات 
ــغ المســتلمة لقــاء هــذه  ــدرج المبال ــة(. ت )بيــع أو إعــادة رهــن( فيجــب إعــادة تصنيفهــا ضمــن الموجــودات الماليــة المرهون
الموجــودات ضمــن المطلوبــات فــي بنــد األمــوال المقترضــة، ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء 

كمصــروف فوائــد يســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

- أمــا الموجــودات المشــتراة مــع التعهــد المتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــال يتــم االعتــراف بهــا فــي 
ــال  ــك ح ــؤول للبن ــع ال ت ــر أو مناف ــة مخاط ــودات وألن أي ــك الموج ــى تل ــيطرة عل ــر الس ــدم توف ــك لع ــة ، وذل ــم المالي القوائ
ــة  ــات المصرفي ــوك والمؤسس ــدى البن ــع ل ــد الودائ ــن بن ــود ضم ــذه العق ــة به ــة المتعلق ــغ المدفوع ــدرج المبال ــا. وت حدوثه
ــع  ــادة البي ــعر إع ــراء وس ــعر الش ــن س ــرق بي ــة الف ــم معالج ــال، ويت ــب الح ــة حس ــهيالت اإلئتماني ــد التس ــن بن ــرى أو ضم األخ

ــة. ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق ــد باس ــرة العق ــدى فت ــى م ــتحق عل ــد تس ــرادات فوائ كإي
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الموجودات غير الملموسة
- يتــم اثبــات الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل االندمــاج بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول 
عليهــا ، أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم اثباتهــا 

بالكلفــة .

- يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى اســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة .  ويتــم 
إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد  خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل.  
أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم 

الماليــة ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل .

- ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم قيدها في قائمة الدخل في نفس الفترة.

ــم  ــك يت ــة . كذل ــم المالي ــخ القوائ ــي تاري ــة  ف ــر الملموس ــودات غي ــة الموج ــي قيم ــى تدن ــرات عل ــة مؤش ــة أي ــم مراجع - يت
ــة.  ــرات الالحق ــى الفت ــالت عل ــة تعدي ــراء أي ــم اج ــودات ويت ــك الموج ــي لتل ــر الزمن ــر العم ــة تقدي مراجع

- يتم إطفاء أنظمة الحاسوب والبرامج على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر بطريقة القسط الثابت وبمعدل ٢٠ % سنويًا. 

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن بنــد موجــودات أخــرى وذلــك بالقيمــة التــي 
آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل، ويعــاد تقييمهــا  فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي، 
ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل وال يتــم قيــد الزيــادة كإيــراد. يتــم قيــد الزيــادة الالحقــة فــي 

قائمــة الدخــل إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم قيــده ســابقًا.

يتــم احتســاب مخصــص لقــاء العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون والتــي مضــى علــى اســتمالكها فتــرة تزيــد عــن ٤ ســنوات 
ــخ ٢٧ اذار ٢٠١٤. ــم ٤٠٧٦/١/١٠ تاري ــي رق ــزي األردن ــك المرك ــم البن ــا لتعمي وفق

العمالت األجنبية
- يتم  إثبات المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. 

ــخ  ــي تاري ــائدة ف ــطية الس ــة الوس ــالت األجنبي ــعار العم ــة باس ــات المالي ــة والمطلوب ــودات المالي ــدة الموج ــل أرص ــم تحوي - يت
ــي.  ــزي األردن ــك المرك ــن البن ــة م ــي والمعلن ــز المال ــة المرك قائم

- يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــالت األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ 
تحديــد قيمتهــا العادلــة. 

- يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل .  
- يتــم قيــد فروقــات التحويــل لبنــود الموجــودات والمطلوبــات بالعمــالت األجنبيــة غيــر النقديــة )مثــل األســهم( كجــزء مــن 

التغيــر فــي القيمــة العادلــة.

النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة واألرصــدة 
لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة، وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــالل مــدة  ثالثــة أشــهر 

واألرصــدة المقيــدة الســحب.



3 - استخدام التقديرات

القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ  البنك  المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة  القوائم  إن أعداد 
االيرادات  في  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  أن  كما  المحتملة.  االلتزامات  عن  واالفصاح  المالية  والمطلوبات  الموجودات 
البنك  إدارة  العادلة وبشكل خاص يتطلب من  بالقيمة  والمصاريف والمخصصات وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية 
اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبينة بالضرورة 
وعلى فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن، وإن النتائح الفعلية قد تختلف عن التقديرات 
وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات، تعتقد إدارة البنك بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية 

معقولة وهي مفصلة على النحو التالي :
    

- يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة ضــد البنــك اعتمــادا علــى دراســة قانونية معدة مــن قبــل المستشــار القانوني 
للبنــك والتــي بموجبهــا يتــم تحديــد المخاطــر المحتمـــل حدوثهــا فــي المســتقبل ، ويعــاد النظــر في تلك الدراســات بشكـــل 

دوري.

ــص  ــر المخص ــك لتقدي ــل إدارة البن ــن قب ــدة م ــات معتم ــس وفرضي ــى اس ــادا عل ــون اعتم ــاء الدي ــص لق ــن مخص ــم تكوي - يت
الواجــب للبنــك وفقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي فيمــا عــدا الترتيبــات معــه فيمــا يتعلــق باحتســاب مخصــص التدنــي 

لعــدد مــن عمــالء التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة.

ــن  ــل مقدري ــن قب ــدة م ــة ومعتم ــة حديث ــات عقاري ــى تقييم ــادا عل ــتملكة اعتم ــارات المس ــة العق ــي قيم ــر تدن ــم تقدي - يت
ــكل دوري. ــي بش ــك التدن ــي ذل ــر ف ــاد النظ ــي، ويع ــاب التدن ــات احتس ــك لغاي ــدى البن ــن ل ــن معتمدي عقاريي

احتســاب  لغايــات  دوري  بشــكل  الملموســة  وغيــر  الملموســة  لألصــول  اإلنتاجيــة  األعمــار  تقديــر  بإعــادة  اإلدارة  تقــوم   -
االســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك االصــول وتقديــرات االعمــار االنتاجيــة المتوقعــة فــي 

ــل. ــة الدخ ــي قائم ــي ف ــارة التدن ــد خس ــم قي ــتقبل ، ويت المس

ــذا  ــد ه ــم قي ــا ويت ــي قيمته ــي ف ــر أي تدن ــة لتقدي ــر بالكلف ــي تظه ــة والت ــودات المالي ــة للموج ــة دوري ــوم اإلدارة بمراجع تق
ــل. ــة الدخ ــي قائم ــي ف التدن

- مخصــص ضريبــة الدخــل : يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــًا لالنظمــة والقوانيــن 
ــالزم. ــة ال ــص الضريب ــات مخص ــاب واثب ــم احتس ــة ويت ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي والمعايي

-  مســتويات القيمــة العادلــة: يتطلــب المعيــار تحديــد واإلفصــاح عــن المســتوى فــي تسلســل القيمــة العادلــة الــذي تصنــف 
ــر  ــي المعايي ــددة ف ــتويات المح ــة وفقــًا للمس ــة العادل ــات القيم ــل قياس ــة وفص ــة كامل ــة العادل ــس القيم ــه مقايي بموجب
ــت  ــا إذا كان ــم م ــي تقيي ــة يعن ــة العادل ــس القيم ــتوى )٣( لمقايي ــتوى )٢( والمس ــن المس ــرق بي ــة. الف ــر المالي ــة للتقاري الدولي
ــع  ــب وض ــا يتطل ــا مم ــن مالحظته ــي ال يمك ــات الت ــة المعلوم ــدى أهمي ــا وم ــن مالحظته ــالت يمك ــات أو المدخ المعلوم
ــل  ــة العوام ــار كاف ــذ باالعتب ــك األخ ــي ذل ــا ف ــة بم ــة العادل ــاس القيم ــتخدمة لقي ــالت المس ــق للمدخ ــل دقي ــكام وتحلي أح
التــي تخــص األصــل أو االلتــزام ، وعنــد تقييــم القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة يقــوم البنــك باســتخدام 
ــراف  ــع اط ــل م ــك بالتعام ــوم البن ــتوى األول يق ــالت المس ــود مدخ ــدم وج ــال ع ــي ح ــا، وف ــد توفره ــوق عن ــات الس معلوم
مســتقلة ومؤهلــة العــداد دراســات التقييــم ، حيــث يتــم مراجعــة طــرق التقييــم المالئمــة والمدخــالت المســتخدمة إلعداد 

التقييــم مــن قبــل اإلدارة.
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4 - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

١٨.٣٣٤.٢9٠١9.٠١٧.٧٦١نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية :

٣٨.5٤٢.59٢١5.5٠٧.٤٨٢حسابات جارية وتحت الطلب

١٦٣.١5٤.٨5٦٢٧.٤٤٤.5٠٠ودائع ألجل وخاضعة إلشعار وشهادات ايداع

5٠.5٠9.٢٨٣٣9.٣5٠.5٤٢متطلبات االحتياطي النقدي

٢5٢.٢٠٦.٧٣١٨٢.٣٠٢.5٢٤ اجمالي االرصدة لدى بنوك مركزية

270.541.021101.320.285المجموع

- باســتثناء االحتياطــي النقــدي والوديعــة الرأســمالية لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية البالغــة ٧.٤٤٤.5٠٠ دينــار ، ال يوجــد ارصــدة 
مقيــدة الســحب كما فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 و ٢٠١٤ .    

- ال يوجد ارصدة تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة اشهر كما في ٣١ كانـــون األول ٢٠١5 و ٢٠١٤ .    
- بلغ مجموع شهادات االيداع ٧١.٧٠٠.٠٠٠ دينار كما في تاريخ ٣١ كانـــون األول ٢٠١5 )ال شئ كما في ٣١ كانـــون األول ٢٠١٤( .    

5 - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

البيـــــــــــان 

بنوك ومؤسسات
مصرفيــــــة محليــــــــة

بنوك ومؤسسات
المجمـــــوعمصرفيــــــة خارجيــــــــة

31 كانـــون األول31 كانـــون األول31 كانـــون األول

201520142015201420152014

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

 ١٣.١٣١.٨9٧  ٢٠.١٦٧.٦55  ١٠.٧٦٨.٤٨٣  ١٦.5٨٠.٢٢٣  ٢.٣٦٣.٤١٤  ٣.5٨٧.٤٣٢ حسابات جارية وتحت الطلب

 ٦٦.٠٦5.9٦٤  ٧١.٤٨٠.5٢٧  ٦.٠٠٧.5٨٤  ١١.٣٤5.١9٠  ٦٠.٠5٨.٣٨١  ٦٠.١٣5.٣٣٧ ودائع ألجل

 79.197.861 91.648.182  16.776.066  27.925.413  62.421.795  63.722.769  المجموع

- بلغــت االرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد ٢٠.١٦٧.٦55 دينــار كمـــا فــي ٣١ كانـــون األول ٢٠١5 
)١٣.١٣١.٨9٧ دينار كمـــا فـــي ٣١ كانـــون األول ٢٠١٤( . 

- بلغت األرصدة مقيدة السحب ١٠9.٠٦٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١5 )9٢9.٠٧5 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤( .
- بلغــت االرصــدة التــي تســتحق خــالل فتــرة تزيــد عــن ٣ اشــهر ٧.٠9٠.٠٠٠ دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 )ال شــيء كمــا فــي 

٣١ كانــون األول ٢٠١٤( .



6- تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول 

20152014

دينـــــــاردينــــار

األفراد)التجزئة( :

٣5٨.٨٢١ ٤٢5.9٧٦ حسابات جارية مدينة

١٢٧.٠٢٣.9٤١ ١5٣.٣١9.٦٤٦ قروض وكمبياالت *

٣.٢5٤.5٤٨ ٣.٤5٤.٦٣٦ بطاقات االئتمان

54.163.763 56.961.854 القروض العقارية

الشركات :

الكبرى

٦٠.5٤٦.٧٦٦ 5٢.٠٤9.٣٤٠ حسابات جارية مدينة

٢١٣.٦5٢.٨٢٤ ٢٣5.٠٣٧.١٦٤ قروض وكمبياالت *

الصغيرة والمتوسطة

٢5.9٧٤.٨5٠ ٢٣.٠55.٨١٠ حسابات جارية مدينة

5١.١١٧.٨٢٨ 5٦.٦٠١.959 قروض وكمبياالت *

14.794.364 57.001.463 الحكومة والقطاع العام 

550.887.705 637.907.848 المجموع

 )١٨.٢٨٢.٣٦9( )٢٧.٧٤٨.٦٢٦(ينزل : مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 )٨.٧٣٨.٦٧5( )١٠.٨٧٠.٢٨٦(الفوائد المعلقة 

523.866.661 599.288.936 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

* صافـــــي بعـــــد تنزيـــــل الفوائـــــد والعمـــــوالت المقبوضــــة مقدمـــــًا البالغــة ١.١٢٣.١٢٦ دينــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 
ــون األول ٢٠١٤(. ــي ٣١ كانـــ ــا ف ــار كم )5٧٠.9٢٢ دين

- بلغــت التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر العـــاملة ٦٠.١٣٦.٤9١ دينـــار أي ما نســبته 9/٤% من اجمالـــي التســــهيالت اإلئــــتمانية المبـــاشرة 
كمــــا فــــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 )٣٦.٧٤٠.٧٤٧ دينـــار أي ما نسبته ٦/٧ % من إجـــمالي التسهيــــالت االئــتمانيــــة المباشــــرة كما 

فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٤( . 
- بلغـــت التسهيــــالت اإلئتمانيــــة غير العـــاملة بعد تنزيل الفوائــــد والعمــــوالت المعلقـــة ٤9.5٢٠.٦٤9 دينــــار أي ما نسبته 9/٧ % 
مــــن رصيد التسهيــــالت اإلئتمانيـــــة المباشــــرة بعــد تنزيـــــل الفوائــد والعمــــوالت المعلقــة كمـا فـــي ٣١ كانـــون األول ٢٠١5 
)٢9.٦١5.٧٤٠ دينــــــــار أي مــا نســبته 5/5 % مــن رصيــد التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المعلقـــة 

كمـــا في ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٤( . 
- تتضمـــن التسهيـــالت اإلئتمـانيــــة الـمباشــــرة تسهيـــالت ممنوحـة للسلطـــة الفلسطينية بمبلـــغ ١٠.٠٦١.١٣٢ دينــــار كمــا في ٣١ 
ــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٤(، كمــا تتضمــن تســهيالت ممنوحــة بكفالــة الحكومــة  كانــــون األول ٢٠١5 )١٤.٤٨١.٨٦٤ دينـ

األردنيــة بمبلــغ ١5.٠٠٠.٠٠٠ دينــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 )صفــر دينــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٤( .
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مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

فيما يلي الحركة الحاصلة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة :

القروض االفراد للسنة المنتهية في 31 كانـــون األول 2015
العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
االجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
١٨.٢٨٢.٣٦٨  -   ٢.١٦١.9٣٢ ١٢.5١٢.٦٢٣ ١.٣٤٠.٧9٨ ٢.٢٦٧.٠١5 الرصيد في بداية السنة

١٢.٣٢٨.١٧٨  -    ١.5٣٣.9٢٦ ٧.5٣١.٧٣٨  )٤59.٣٦١(٣.٧٢١.٨٧5 المقتطع من االيرادات )الوفر( خالل السنة 
المستخدم من المخصص خالل السنة 

 )١٢٦.٣١٨( -    )٧٦.٤99( )٤٦.٧٣٢( -    )٣.٠٨٧()الديون المشطوبة( *

مخصص ديون محول لحسابات نظامية خارج 
 )٢.٧٣5.٦٠٢( -  )٣٣٤.٦٢٢( )٢.٢9٤.٧١٢( )١٠٦.٢٦٨( -   قائمة المركز المالي **

27.748.626  - 3.284.737 17.702.917 775.169 5.985.803 الرصيد في نهاية السنة
يعود إلى :

٢٧.١٠٨.5١٣  -   ٣.٢5٤.٤٧5 ١٧.٣٣٣.5٧٤ ٧5٣.٢٧١ 5.٧٦٧.١9٣ مخصص تدني التسهيالت غير العاملة
٦٤٠.١١٣  -  ٣٠.٢٦٢ ٣٦9.٣٤٣  ٢١.٨9٨ ٢١٨.٦١٠ مخصص تدني التسهيالت تحت المراقبة

27.748.626 - 3.284.737 17.702.917 775.169 5.985.803 المجموع

القروض االفراد للسنة المنتهية في 31 كانـــون األول 2014
العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
االجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
٤٢,٧٧٤,٤9٨  - ٣,٦٦9,٧٤١ ٣٣,٣٨5,٨٠5 ٢,٨٦٢,٧٦5 ٢,٨5٦,١٨٧ الرصيد في بداية السنة

5,٢١١,٢95  -  5٢٠,9٤٢ 5,٣٨٤,٤٤٢  )١,5٢١,9٦٧(٨٢٧,٨٧٨ المقتطع من االيرادات )الوفر( خالل السنة 

المستخدم من المخصص خالل السنة 
 )٢٤٨,٠٤٠( -  )٣٠,٠٧5( )٢١١,٣5٠( -  )٦,٦١5()الديون المشطوبة( *

مخصص ديون محول لحسابات نظامية خارج 
)٢9,٤55,٣٨5( -  )١,99٨,٦٧٦( )٢٦,٠٤٦,٢٧٤( -  )١,٤١٠,٤٣5(قائمة المركز المالي **

18,282,369  - 2,161,932 12,512,623 1,340,798 2,267,015 الرصيد في نهاية السنة

يعود إلى :
١٧,٤٣٨,١٤5  - ٢,١٣9,٨٨٨ ١١,٨٤٨,٣٢٤ ١,٣٣٢,٠١٤ ٢,١١٧,9١9 مخصص تدني التسهيالت غير العاملة

٨٤٤,٢٢٣  - ٢٢,٠٤٤ ٦٦٤,٢99  ٨,٧٨٤ ١٤9,٠9٦ مخصص تدني التسهيالت تحت المراقبة

18,282,369  - 2,161,932 12,512,623 1,340,798 2,267,015 المجموع

* تــم خــالل العــام ٢٠١5 شــطب تســهيالت ائتمانيــة مباشــرة غيــر عاملــة بمبلــغ ١٢٦.٣١٨ دينــار وذلــك وفقــًا لقــرار مجلــس اإلدارة 
بذلــك الخصــوص )٢٤٨.٠٤٠ دينــار للعــام ٢٠١٤( .

** تــم خــالل العــام ٢٠١5 تحويــل تســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة بمبلــغ ٢.٧٣5.٦٠٢ دينــــار إلــى خــارج قائمــة المركــز المالــي وفقــا 
لقــرارات مجلــس اإلدارة بذلــك الخصــوص  )٢9.٤55.٣٨5 دينــار للعــام ٢٠١٤( علمــا بــأن هنــاك تســهيالت ائتمانيــة مباشــرة 
رصيدهــا ٧٠.٣٧9.٦٧٤ دينــــــار وفوائدهــا المعلقــة ٣5.٢5١.٢٠٢ دينــار والمخصــص المرصــود لهــا ٣5.١٢٨.٤٧٢ دينـــــار كمــا فــي  ٣١ 
ــس اإلدارة ،  ــرارات مجل ــب ق ــي بموج ــز المال ــة المرك ــارج قائم ــة خ ــابات نظامي ــن حس ــا ضم ــم ادراجه ــون األول ٢٠١5 ، ت كانــــ

وذلــك علــى اعتبــار ان هــذه الحســابات مغطــاة بالكامــل كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة.

- تم اإلفصاح أعاله عن  إجمالي المخصصات المعدة إزاء الديون المحتسبة على أساس العميل الواحد.
- بلغــت قيمــة المخصصــات التــي انتفــت الحاجــة إليهــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون وحولــت إزاء ديــون أخــرى ٣.٠٤٣.٢٨١ 

دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 )5.٤٢٨.٠٤٣ دينــار كمــا فــي  ٣١ كانــون األول ٢٠١٤(.



الفوائد المعلقة

فيما يلي الحركة الحاصلة على الفوائد المعلقة خالل السنة :

القروض االفراد للسنة المنتهية في 31 كانـــون األول 2015
العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
االجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
٨.٧٣٨.٦٧5 -               ٣٦٠.5٣9٦٨٧.١٠9٦.٢٧٦.9٤5١.٤١٤.٠٨٢الرصيد في بداية السنة

5.٣٢9.5٢٣ -               ٣٣٦.٦٠٢١٣.٨٤٠٣.9٧٤.٦٧٠١.٠٠٤.٤١١يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
 )٤١٨.٦5٣( -                )١٤٦.5٣٣( )١٦5.٧٤٦( )5٢.٤٨٤( )5٣.٨9٠(ينزل: الفوائد المحولة لاليرادات خالل السنة 

 )١5٧.٠95( -                )٤٢.٤٨٠( )١٠٨.٧٠9( -                )5.9٠٦(الفوائد المعلقة التي تم شطبها
فوائد معلقة محولة لحسابات نظامية خارج 

 )٢.٦٢٢.١٦٤(   -     )٣99.٨٨٠( )٢.١٢٠.٣٣٨( )١٠١.9٤٦(   -    قائمة المركز المالي

10.870.286   -    637.345546.5197.856.8221.829.600الرصيد في نهاية السنة

القروض االفراد للسنة المنتهية في 31 كانـــون األول 2014
العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
االجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
١٨.٧٣٦.9٠٦ -               ٣9١.٧٧٣٢.٠٠9.9٦٢١٣.٦٦٢.9٤٠٢.٦٧٢.٢٣١الرصيد في بداية السنة

٨.٨٧٠.9٢١ -               ١.٢٧9.9٦٣٣9٠.5٤٤٦.٤٧٠.9٦٣٧٢9.٤5١يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
 )٢.١٧5.٦٠٧( -                )١٨١.٠٧9( )١.٢٣٦.٢٣٠( )5٣٣.٨٦١( )٢٢٤.٤٣٧(ينزل: الفوائد المحولة لاليرادات خالل السنة 

 )١.٧٣٢.٢٤٤( -                )٢٦9.٢9٦( )٢٠٢.99٣( )١.١٧9.5٣٦( )٨٠.٤١9(الفوائد المعلقة التي تم شطبها
فوائد معلقة محولة لحسابات نظامية خارج 

 )١٤.9٦١.٣٠١(   -    )١.5٣٧.٢٢5( )١٢.٤١٧.٧٣5(   -    )١.٠٠٦.٣٤١(قائمة المركز المالي

8.738.675   -   360.539687.1096.276.9451.414.082الرصيد في نهاية السنة

7 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ٤.٨١5.٤٨5  ٣.١١5.١٦٠ أسهم مدرجة في أسواق نشطة

 4.815.485  3.115.160 المجموع



56

8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 9.٤9٣.٧١٣  ٧.٣٦٧.5٣٢ أسهم مدرجة في أسواق نشطة 

 ٢.٨٢١.٧١٣  ٢.٣5٤.٢٧٤ أسهم غير مدرجة في أسواق نشطة *

 12.315.426  9.721.806 المجموع

- بلغــت قيمــة الخســائر المتحققــة مــن بيــع أســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل ٧٠9.٧٦٠ دينــار للســنة 
المنتهيـــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 تــم قيدهــا مباشــرة ضمــن األربــاح المــدورة فــي حقــوق الملكيــة.

    ) أرباح متحققة ٧5.٢٢١ دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٤( .
- بلغت توزيعات األرباح النقدية على اإلستثمارات أعاله ٨١.٨5٦ دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١5

    )٣5٢.٢١٧ دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٤( .
*   يضمــن هــذا البنــد موجــودات ماليــة غيــر مدرجــة فــي اســواق نشــطة إلســتثمارات فــي شــركات محليــة تــم تقييمهــا وفقــُا 

لطريقــة حقــوق الملكيــة تبعــًا الخــر قوائــم ماليــة مدققــة أو مراجعــة متوفــرة.

9- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ٣٣٤.٠٧٨.٤٢٣  ٣٧٧.٠٦٠.١٧٧ سندات واذونات خزينة - بنك مركزي اردني

 ١٤.5٤9.٧٧9  ١٦.٣٧٣.١٨٣ سندات وأسناد قروض شركات

 ٣٤٨.٦٢٨.٢٠٢  ٣9٣.٤٣٣.٣٦٠ المجموع

 )٢٨٣.٦٠٠( )٢٨٣.٦٠٠(ينزل : مخصص تدني الموجودات المالية بالكلفة المطفأة *

 )٨٢.٤٢٦( )١٠٨.٨٦٤(الفوائد المعلقة **

 ٣٤٨.٢٦٢.١٧٦  ٣9٣.٠٤٠.٨9٦ صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تحليل السندات واألذونات :

 ٣٤٨.٢٦٢.١٧٦  ٣9٣.٠٤٠.٨9٦ ذات عائد ثابت

 348.262.176  393.040.896 المجموع



 * فيما يلي ملخص الحركة الحاصلة على مخصص التدني في قيمة الموجودات المالية بالكلفة المطفأة خالل السنة: 

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ٢٨٣.٦٠٠  ٢٨٣.٦٠٠ الرصيد في بداية السنة

 -    -   المخصص المستدرك خالل السنة 

 283.600  283.600 الرصيد في نهاية السنة

 **  فيما يلي ملخص الحركة الحاصلة على حساب الفوائد المعلقة خالل السنة :   

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 5٧.٧٦٨  ٨٢.٤٢٦ الرصيد في بداية السنة

 ٢٤.٦5٨  ٢٦.٤٣٨ الفوائد المعلقة خالل السنة

 82.426  108.864 الرصيد في نهاية السنة
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10 - ممتلكات ومعدات - بالصافي

أ -  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

العـام 2015
مبانـــيأراضـــي

أجهـــزة 
ومعدات
مكتبيـــة

ديكورات
وسائــط 

نقـــل

أجهـــزة
 الحاسب 

اآللي

دفعات 
على حساب 

ممتلكات
ومعدات

المجمـــوع

دينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــار
الكلفـــة :

 ٤٠.٢9٨.٢9٧  ١٦9.٠٠٠  ٧.١٦١.٨55  5٣٧.٠٢٢  ٧.٠٦٠.٦5٦  ٧.٠٠٣.٣٢١  ١5.٦٧٢.٣٧٢  ٢.٦9٤.٠٧١ الرصيد في بداية السنة
 ٣.599.٤٦٦  -    ٢5١.٠٧5  ٢٠٦.٣٧٠  ١٤٣.٢٠٠  95٤.٤٦9  ٢.٠٤٤.٣5٢  -   اضافات

 )٤.٨٦٦.٢59( -    )٣.٢٨٣.٨٧٠( -    )١.٨5٨.٧٠5( ٢٧٦.٣١٦  -    -   تعديالت *
 )59٤.٧5٧( -    )١٢٧.9٣١( )١٧5.٧٣9( )٢٤.٦٦٦( )٢٦٦.٤٢١( -    -   استبعادات

دفعات على حساب شراء ممتلكات 
و معدات

   -    -    -    -    -    -  ١.٨٦٣.٢٢٠  ١.٨٦٣.٢٢٠ 

 40.299.967  2.032.220  4.001.129  567.653  5.320.485  7.967.685  17.716.724  2.694.071 الرصيد في نهاية السنة
 االستهالك المتراكم :

 ١5.٣٠٢.55٧  -    5.٢١١.5٤٧  ٣55.٣٣٤  ٤.٦٧١.9١9  ٣.٨٧١.٣٢٣  ١.١9٢.٤٣٤  -   الرصيد في بداية السنة
 ٢.٠9٤.5٦٦  -    ٤٤5.١9٢  ٧٧.٢٤٠  ٤9٣.٨٧٢  ٧٨٨.55٤  ٢٨9.٧٠٨  -   استهالك السنة

 )٤.5٣5.٨٦٨( -    )٢.٧٦٢.٧٦9( )١.١٣٨( )١.٣٨٦.٢٣٨( )٣٨5.٧٢٣( -    -   تعديالت *
 )٤١٦.5٣١( -    )١١٨.٧59( )١٣٧.9٨٤( )١.5٠١( )١5٨.٢٨٧( -    -   استبعادات

 ١٢.٤٤٤.٧٢٤  -    ٢.٧٧5.٢١١  ٢9٣.٤5٢  ٣.٧٧٨.٠5٢  ٤.١١5.٨٦٧  ١.٤٨٢.١٤٢  -   الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية 

للممتلكات والمعدات في نهاية 
السنة

 2.694.071  16.234.582  3.851.818  1.542.433 274.201  1.225.918  2.032.220  27.855.243 

العـــام 2014
الكلفـــة :

 ٣٧.٦5٠.9٢٨  ٧٠9.59٤  ٦.٤٦٦.٣٨٨  5٢٤.١١٢  ٦.٦5٢.٢٨٣  ٦.٤٨٨.١٦5  ١٤.٢٢٣.١٣5  ٢.5٨٧.٢5١ الرصيد في بداية السنة
 ٢.٨١٠.٧٦٦  -    ٧٤٧.٨٠5  ٣٨.٢5٠  ٤١١.١٢٦  ٦٠9.999  ٨9٦.٧٦٦  ١٠٦.٨٢٠ اضافات

 -    )5٧٠.٠٠٠( -    -    -    ١٧.5٢9  55٢.٤٧١  -   تحويالت
 )١9٢.٨٠٣( -    )5٢.٣٣٨( )٢5.٣٤٠( )٢.٧5٣( )١١٢.٣٧٢( -    -   استبعادات

دفعات على حساب شراء 
ممتلكات و معدات

   -    -    -  -   -    -  ٢9.٢  ٤٠٦9.٤٠٦ 

 40.298.297  169.000  7.161.855  537.022  7.060.656  7.003.321  15.672.372  2.694.071 الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم :

 ١٣.٢٨٣.٦5٣  -    ٤.٧١٠.٨99  ٢99.٧٠١  ٣.995.٢٦٢  ٣.٣5٠.٦9٠  9٢٧.١٠١  -   الرصيد في بداية السنة
 ٢.٢٠٠.٦٤٢   -    55٢.9٠9  ٧١.٧٢٣  ٦٧٧.9٠٦  ٦٣٢.٧٧١  ٢٦5.٣٣٣  -   استهالك السنة

 )١٨١.٧٣٨(  -    )5٢.٢٦١( )١٦.٠9٠( )١.٢٤9( )١١٢.١٣٨( -    -   استبعادات
 15.302.557    -    5.211.547  355.334  4.671.919  3.871.323  1.192.434  -   الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات في نهاية 

السنة
 ٢.٦9١٤.٤٧  ٤.٠٧١9.9٣.١٣١  ٣٨.99١  ١٨١.٦٨٨  ٢.٣٨٨.٧٣٧  ٨.95١٦  ٠.٣٠٨9.٢٤  ٠٠٠.995.٧٤٠ 

٢٠ ١5 ١5 ١٠-٢١5 نسبة االستهالك السنوية %

ــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول  ــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 )٨.٧٠١.٢٢٧  دين ب- تتضمــن الممتلــكات والمعــدات 5.٢٨١.٠٣5  دين
٢٠١٤( وذلــك قيمــة ممتلــكات ومعــدات مســتهلكة بالكامــل.

*   تــم بنهايــة العــام ٢٠١٤ جــرد كافــة الممتلــكات والمعــدات الخاصــة بالبنــك ، وتــم االنتهــاء مــن عمليــة الجــرد خــالل الربــع 
الثانــي مــن العــام ٢٠١5 والتــي علــى أثرهــا،  تــم تفعيــل نظــام خــاص بالممتلــكات والمعــدات وتــم اعـــــادة تصنيــف بعــض 
الممتلــكات والمعــدات وشــطب جــزء مــن الممتلــكات والمعــدات بلغــت كلفتهــا ٤.٨٦5.٧٢٠ دينــار واســتهالكها المتراكــم 
٤.5٣5.٣٢9 دينــار نتــج عنها خســائر شطـــب لتلــــك الممتلكــــات والمعـــــدات بواقــع ٣٣٠.٣9١ دينــار أِخذت ضمــن المصاريف في 

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانـــون األول ٢٠١5.         
      



11 - موجودات غير ملموسة - بالصافي 

ان الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي :

أنظمة حاسوب وبرامج

20152014

دينـــاردينـــار

 ٧٢٢.99١  ١.٢٣5.٢٣9 الرصيد في بداية السنة

 ٨٨٢.٧١٤  ٢١١.٦١٦ اضافات خالل السنة

 -    ٢9.٦٢5 دفعات على حساب شراء موجودات غير ملموسة

 )٣٧٠.٤٦٦( )٤٤٢.٦٢٤(اإلطفاء للسنة 

 1.235.239  1.033.856 الرصيد في نهاية السنة

٢٠٢٠نسبة اإلطفاء السنوية %

12 -  موجودات أخرى 

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

اول كانون الثاني31 كانـــون األول

2014 )معدلة(2014 )معدلة(2015

دينـــاردينـــاردينـــار

 5.٠9٠.9٨٣  ٦.9٢٣.9٦9  ٧.٧٢٨.١٧٢ فوائد وإيرادات برسم القبض

 ٤٦٢.٠٤٣  5٢٣.٨٨9  5٤٦.٤5٦ مصاريف مدفوعة مقدمًا

 ٣٣.59٢.٠5١  5٦.٣٤5.٢١٦  ٧٠.٦٦٣.٣٧5 موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة - بالصافي *

 ٦.١١5.١٧٧  ٢.٣٧5.١٨٤  ٣.5٨٣.٣٤٠ موجودات آلت ملكيتها للبنك مباعة على دفعات - بالصافي **

 -    -    -   رصيد اعادة الهيكلة ***

 ١.١5٦.9٤٠  ١.5٣9.٦99  ١.٠٤٢.٨55 تأمينات مستردة

 ١.٨٦9.99٣  -    -   معامالت بالطريق بين الفروع

 -    ١٫٠٢٢٫٧٨١  ١٫٧٦٧٫٨5١ شيكات مقاصة - فروع فلسطين 

 ١.٦59.٣٠٢  5٢٣.٦٧٣  ١.٤٠٦.١٨٢ اخرى

 49.946.489  69.254.411  86.738.231 المجموع
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- فيمــا يلــي بيــان ملخــص الحركــة الحاصلــة علــى حســاب الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون مســتحقة خــالل 
الســنة : 

20152014

عقارات
مستملكة

موجودات
مستملكة

أخرى 
المجموعالمجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٣١.٨5٧.٠5٤ 5٦.٣٤5.٢١٦ 9.٠٧٤.٢5٦ ٤٧.٢٧٠.9٦٠ الرصيد في بداية السنة - بالصافي بعد خسائر التدني

٢٨.٤9٢.١٤٨ ٢٤.٣5٤.٢٣٠  -   ٢٤.٣5٤.٢٣٠ االضافات خالل السنة

 )٣.٨59.5٨٨( )9.٠١٧.٤٧٢( )٧.١٣5.٨٢٠( )١.٨٨١.٦5٢(االستبعادات خالل السنة

 )١٤٤.٣9٨( )١.٠١٨.599( )١٣٢.٠٦5( )٨٨٦.5٣٤(اثر التدني للسنة

56.345.216 70.663.375 1.806.371 68.857.004 الرصيد في نهاية السنة

- ان الحركة الحاصلة على خسائر تدني موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة خالل السنة هي كما يلي :

20152014

عقارات
مستملكة

موجودات
مستملكة

أخرى 
المجموعالمجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٣٧٣.٨5١ 5١٤.9٤٤  -   5١٤.9٤٤ الرصيد في بداية السنة

١٧٢.59٣ ١.٠5٣.١95  ١٣٢.٠٦5 9٢١.١٣٠ المخصص المستدرك خالل السنة****

 )٣١.5٠٠( )٣٤.59٦( -    )٣٤.59٦(المستخدم من المخصص خالل السنة

514.944 1.533.543  132.065 1.401.478 الرصيد في نهاية السنة

ــون  ــاء لدي ــك وف ــا للبن ــت ملكيته ــي آل ــهم الت ــارات واألس ــن العق ــص م ــي التخل ــزي األردن ــك المرك ــات البن ــب تعليم *       تتطل
ــدد  ــتثنائية ان يم ــاالت اس ــي ح ــزي ف ــك المرك ــتمالكها ، وللبن ــخ اس ــن تاري ــنتين م ــرة س ــالل فت ــالء خ ــى العم ــتحقة عل مس

ــى. ــد اقص ــن كح ــنتين متتاليتي ــدة لس ــذه الم ه
**     يمثــل هــذا البنــد أراضــي وعقــارات وموجــودات أخــرى مســتملكة مباعــة علــــى دفعــــات بلغــــت كلفـــــتها ٣.٧٠١.5٦٦ دينــار 
كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 يقابلهـــــا مبالــغ مقبوضــة مجموعهــا ٢.٦٣٨.9٧٧ دينــار أدرجــــت ضمــن بند مطلوبــات أخرى 

)٢.٤١٧.٧99 دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون  االول ٢٠١٤ يقابلهــا مبالــغ مقبوضــة قيمتهــا 959.5١٢ دينــار( .
***  قــرر البنــك تنزيــل كامــل رصيــد اعــادة الهيكلة كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٣ والبالــغ 5.١٧٧.555 دينار من الرصيــد االفتتاحي 
لألربــاح المــدورة كمــا فــي االول مــن كانــون الثانــي ٢٠١٤ وفقــًا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقارييــر الماليــة والــذي أصبــح 
رصيــد صفــر دينـــــار، حيــث كان يتــم أطفــاؤه علــى مــدى عشــر ســنوات اعتبارا مــن بدايــة العــام ٢٠٠٤ وذلــك بموجــب اتفاقية 
اعــادة الهيكلــة الموافــق عليهــا مــن البنـــك المركــزي األردنــي ومجلــس الــوزراء والتــي أقرتهــا الهيئــة العامــة  للمســاهمين 
للبنــك فــي حينــه، علمــا انــه قــد تــم تاجيــل إطفــاء رصيــد اعــادة الهيكلــة لعــدة ســنوات، علــى ان يتــم اســتكمال اطفــاؤه 
علــى مــدى ٣ ســنوات مــع بدايــة العــام ٢٠١٤ وفقــا للترتيبــات الموافــق عليهــا مــن البنــك المركــزي األردنــي بذلــك الخصــوص.

ــون األول  ــار لقــاء مخصــص عقــارات الــت ملكيتهــا للبنــك للســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانـــ **** يتضمــن هــذ البنــد ٦٨٨.١١5 دينـــــ
٢٠١5 وذلــك بموجــب تعميــم البنــك المركــزي رقــم ١٠/١/٤٠٧٦ بتاريــخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ وتعميــم رقــم ١٠/١/٦٨٤١ بتاريــخ ٣ حزيــران ٢٠١5 
ــدأ البنــك باحتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون والتــي مضــى علــى اســتمالكها  حيــث ب

فتــرة تزيــد عــن أربــع ســنوات.



13- ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :           
 

 31 كانون األول 2014 31 كانون األول 2015

المجموع خارج المملكة داخل المملكة المجموع خارج المملكة داخل المملكة 

دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

5.٧٨٧.١٤٦ ٣.٨٢٧.١5٨ ١.959.9٨٨ 5.٤٤٧.٨95 5.٤٤٧.٨95  -   حسابات جارية وتحت الطلب

١٣٤.5٤5.55٣ ١٠9.9٠٣.٢١١ ٢٤.٦٤٢.٣٤٢ ١٨٧.9٠٣.5٢٢ ١٧٧.٧١١.١٢٢ ١٠.١9٢.٤٠٠ ودائع ألجل 

140.332.699 113.730.369 26.602.330 193.351.417 183.159.017 10.192.400 المجموع

- بلغــت ودائــع البنــوك التــي تســتحق خــالل فتــرة تزيــد عــن ثالثــة اشــهر 5.٠٠٠.٠٠٠ دينــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 )صفــر كمــا 
فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٤( .

        
14- ودائع عمالء             

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :           
 

31 كانـــون األول 2015 

األفــــراد
الشركــــات

الحكــــــــومة 
المجموعوالقطاع  العام

 الصغيرة الكبـــــــــــــرى
والمتوسطة

دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

٢٢٤.٦٦٢.٨٠5 5٨.5٤١.٤٨١ ١١.٠٢٠.٧٣٢ 5٨.٣9٣.٨55 9٦.٧٠٦.٧٣٧ حسابات جارية وتحت الطلب

٧5.٣٣٢.5٦٦ ١٢.٤١٤ ٤.٣١٣ ٣١٦.٠5٧ ٧٤.999.٧٨٢ ودائع التوفير

٧٤١.٤٧5.٨٤٢ ١9٨.9١٠.٠5٤ ٧5.١١5.٤٣9 ١9٤.5٠5.٠٧٦ ٢٧٢.9٤5.٢٧٣ ودائع ألجل وخاضعة الشعار

1.041.471.213 257.463.949 86.140.484 253.214.988 444.651.792 المجموع
            

31 كانـــون األول 2014 

األفــــراد
الشركــــات

الحكــــــــومة 
المجموعوالقطاع  العام

 الصغيرة الكبـــــــــــــرى
والمتوسطة

دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

١9٤.٧5٨.5٣٢ ٣٤.٢٣٣.٠٠٢ ١9.٣95.9٦٨ ٤9.٣5٧.٨5٢ 9١.٧٧١.٧١٠ حسابات جارية وتحت الطلب

٦٦.٢٣5.٠٤٦ ٤.١٣٦ ٨9.٠٣٢ ٣٢٦.5٨٣ ٦5.٨١5.٢95 ودائع التوفير

5٤9.٢٦٢.٠١٧ ١٣٦.5٣9.٧99 ٤9.٧٢٨.٠5١ 99.٧55.9٤5 ٢٦٣.٢٣٨.٢٢٢ ودائع ألجل وخاضعة الشعار

810.255.595 170.776.937 69.213.051 149.440.380 420.825.227 المجموع
            

ــع  ــي الودائ ــن إجمال ــبته ٢٤ % م ــا نس ــار أي م ــة ٢5٠.١٣٨.٠٠٣ دين ــل المملك ــام داخ ــاع الع ــة والقط ــة األردني ــع الحكوم ــت ودائ - بلغ
ــون األول ٢٠١٤( . ــار أي مــا نســبته ٢٠/٦% مــن اجمالــي الودائــع كمــا فــي ٣١ كانـــ كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 )١٦٧.١٨٠.٦٦٤ دين

- بلغـــت الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد ٢٠٨.٣٢٢.٢5٧ دينــار أي مــا نســبته ٢٠ % مــن إجمالــي الودائــع كمــا فـــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 
)١٨٠.٨٠٧.١٦9 دينـــار أي مــا نسبتـــه ٢٢/٣%  مــن اجمالــي الودائــع كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١٤( .

- بلغــــت الودائــــع المحجــوزة )مقيــدة الســحب( ١٧.٣١٣.٨٤٤ دينــار أي مــا نســبته ١/٧% مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي ٣١ كانـــــون 
األول ٢٠١5 )٢٤.٦٨٢.٧٧٠ دينـــار أي مـــا نسبتـــه ٣% مــن اجمالــي الودائــع كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١٤( .

- بلغت الودائع الجامدة ٨.١٦٤.٠٨٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١5 ) 9.٠٧٢.٠١٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤( .
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15 - تأمينــات نقديـــة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :           
 

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ٤٧.٦٣١.٨٧٢  5٣.١٦٦.95١ تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

 ١5.٢٨٦.٨٧٣  ١٨.٠٠٦.5٤٨ تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

 ٦.5٠٦.١٠٠  ١.٨٣٤.٦٣٠ تأمينات التعامل بالهامش

 69.424.845  73.008.129 المجموع

        
16 - أموال مقترضة             

تــم الحصــول علــى هــذه األمــوال بموجــب االتفاقيــات الموقعــة مــع البنــك المركــزي األردنــي لمــدد تــراوح مــن 5-٢٠ عــام 
وبمعــدل فائــدة ســنوي ٢/5% ، بحيــث يســدد القــرض بواقــع دفعــات نصــف ســنوية شــاملة الفائــدة، بهــدف اســتخدامها فــي 
ــزي  ــك المرك ــن البنـ ــا م ــول عليه ــم الحص ــلف ت ــن س ــا تتضم ــطة، كمـ ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــركات المتناهي ــل الش تموي
األردنــي لمــدة عـــامين وبمعــدل فـــائدة ســنوي ٢/٢5% بهــدف اســتخدامها فــي تمويــل الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

ــل. ــط األج ــل متوس ــج تموي ــن برنام ــطة ضم والمتوس

يشمل هذا البند على ما يلي :            
            

سعر فائدة الضماناتعدد االقساطالمستغلاجمالي القرض
االقراض

31 كانـــون األول 2015

قرض البنك الدولي من خالل البنك 
٢٠ عام منها 5  ٢.٠٠٠.٠٠٠  ٢.٠٠٠.٠٠٠ المركزي األردني

٢/5 % - اعوام فترة سماح

قرض صندوق النقد العربي من 
١٠ اعوام منها 5  ٢.١٠٠.٠٠٠  ٢.١٠٠.٠٠٠ خالل البنك المركزي األردني

٢/5 % - اعوام فترة سماح

٢/٢5 % - عامين ٢.٨١٢.٨٣٨  ٢.٨١٢.٨٣٨ سلف البنك المركزي األردني

 6.912.838 المجموع

31 كانـــون األول 2014

قرض البنك الدولي من خالل البنك 
٢٠ عام منها 5  ٢.٠٠٠.٠٠٠  ٢.٠٠٠.٠٠٠ المركزي األردني

٢/5 % - اعوام فترة سماح

قرض صندوق النقد العربي من 
١٠ اعوام منها 5  ١.٠5٠.٠٠٠  ٢.١٠٠.٠٠٠ خالل البنك المركزي األردني

٢/5 % - اعوام فترة سماح

٢/٢5 % - عامين ٨٧٠.5٧٢  ٨٧٠.5٧٢ سلف البنك المركزي األردني

 3.920.572 المجموع



17- ضريبة الدخل

أ -  مخصص ضريبة الدخل
ان الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي :       

    
31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ٢.٣٣١.٧٤٨  ٣.٨5٢.٠٨٦ الرصيد في بداية السنة

 ٣.٨٣٨.٧٦١  ٨.٦٣٨.٢٨٦ ضريبة الدخل المستحقة 

 )١.١٣١.5٤٢( )٢٣٠.٣٨9(ضريبة الدخل المدفوعة - فروع فلسطين

 )١.١٨٦.٨٨١( )٣.٨9١.٨5٦(ضريبة الدخل المدفوعة - فروع األردن

 3.852.086  8.368.127 الرصيد في نهاية السنة

        
ب -  مصروف ضريبة الدخل

 يمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل ما يلي :        
        

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ٣.٢٣٨.٧٦١  ٧.٨٦٣.١٠٦ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة - فروع األردن

 ٦٠٠.٠٠٠  ٦٠٠.٠٠٠ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة - فروع فلسطين

 -    ١٧5.١٨٠ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح سنوات سابقة - فروع األردن

 -    )٧5٢.٢٠٢(اثر الموجودات الضريبية المؤجلة

 -    ٤٧١.٠99 اثر المطلوبات الضريبية المؤجلة

 3.838.761  8.357.183 المجموع

ج -  الوضع الضريبي

أ- فروع المملكة األردنية الهاشمية
- تــم تقديــم كشــوفات التقديــر الذاتــي لفــروع البنــك فــي األردن حتــى نهايــة العــام ٢٠١٤ ، وتــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع 

دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى نهايــة العــام ٢٠١٤.

ب- فروع فلسطين
قــام البنــك بتســوية ضريبــة دخــل فــروع فلســطين لغايــة العــام ٢٠١٠ ، امــا فيمــا يتعلــق باالعــوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ فقــد تــم 
تقديــم كشــف التقديــر الذاتــي وجــاري العمــل علــى تســوية الوضــع الضريبــي مــع دائــرة ضريبــة الدخــل فــي فلســطين ، إال أنــه 

لــم يتــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة بعــد.

بــرأي اإلدارة والمستشــارين القانونــي والضريبــي للبنــــك فــي كل مــن األردن وفلســطين ، فإنــه لــن يترتــب علــى البنـــك وفروعــه أية 
التزامــات تفــوق المخصصــات المأخــوذة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة، وان مخصــص الضرائــب المرصــود ضمــن القوائــم الماليــة 

كاٍف لمواجهــة االلتزامــات الضريبيــة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة.
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د -  الموجودات / المطلوبات الضريبية المؤجلة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون 
األول

أول كانون 
الثاني

201520152015

الرصيد
بداية 
السنة

الرصيـدالمبلـــــــغ
نهايـة 
السنة

الضريبــة 
المؤجلــــة 

الضريبــة 
المؤجلـة المحـررالمضــــاف

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

أ- موجودات ضريبية مؤجلة 

 ١٧٢.5٨9  ١٣٣.9٧٣  ٣٨٢.٧٧9  ١١٠.٣٣٢  -    ٤9٣.١١١ مخصصات ديون قبل عام ٢٠٠٠

 ١٢٨.٨5١  ١9٨.٢9٨  5٦٦.5٦5  ٣٤.59٦  ٢٣٣.٠١5  ٣٦٨.١٤٦ مخصص تدني عقارات مستملكة

مخصص العقارات المستملكة الكثر من 
اربعة سنوات

   -  ٦٨٨.١١5    -  ٦٨٨.١١5  ٢٤٠.٨٤٠    - 

 ١٣٢.٧9٢  ١٤٢.٢٠٤  ٤٠٦.٢9٦  ٢٤.٦٠9  5١.5٠٠  ٣٧9.٤٠5 خسارة تدني أسهم مستملكة لقاء ديون

خسائر تدني موجودات مالية بالكلفة 
المطفأة

 ٢٨٣.٦٠٠  -    -    ٢٨٣.٦٠٠  99.٢٦٠  99.٢٦٠ 

 ١٨.5٣٧  ٨.٣9٠  ٢٣.9٧٢  ٦٠.٢9٢  ٣١.٣٠٢  5٢.9٦٢ مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 ٢٦.95٦  5.٤٦٢  ١5.٦٠٦  ٧9.٧٣٧  ١٨.٣٢5  ٧٧.٠١٨ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ٤١٦.٨٤5  ٤٦١.٢١5  ١.٣١٧.٧5٧  ٢٨.٦٢5  ١55.٣95  ١.١9٠.9٨٧ مخصص رسوم ومصاريف قضائية معلقة

خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل

 ١.٧٠٧.٢99  ٣٠9.١٧  ٧٨٨9.١.٨٣٧.٤  ٦٣٠5٦٤٣.١١٠  ٧  59٧.555 

 ١.٤٤٠.٧٦٢  ١.٨9٧.55٧  5.٤٢١.59٠  ٦٢5.5٣5  ١.9٣٠.٦٦٢  ٤.١١٦.٤٦٣ احتياطي القيمة العادلة *

 -    5١٢.٣٤9  ١.٤٦٣.٨5٤  -    ١.٤٦٣.٨5٤  -   مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

 ٣٣٦.٦9٢  ٢٣٧.١٧٨  ٦٧٧.٦5٢  ٢٨٤.٣٢5   -   9٦١.9٧٧ مخصصات اخرى

 3.370.839  4.579.835  13.085.243  1.427.681  4.881.956  9.630.968 المجموع

ب- مطلوبات ضريبية مؤجلة 

  -   ٤٧١.٠99  ١.٣٤5.99٧   -   ١.٣٤5.99٧   -  فرق استهالكات وإطفاءات

  -   471.099  1.345.997   -   1.345.997   -  المجموع

منافع  هنالك  ليس  أنه  بإعتبار  فقط  األردن  لفروع  المؤجلة  الضريبة  المنافع  أعاله  الواردة  المؤجلة  الضريبية  المنافع  تمثل   -
ضريبية مؤجلة لفروع البنك في فلسطين .

*  تظهر الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن خسائر تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
الشامل ضمن احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة في قائمة حقوق الملكية .



ب - إن الحركة الحاصلة على حساب الموجودات/المطلوبات الضريبية المؤجلة خالل السنة هي كما يلي :

2015

مطلوباتموجودات

دينـــاردينـــار

 -    ٣.٣٧٠.٨٣9 الرصيد في بداية  السنة

 ٤٧١.٠99  ١.٧٠٨.٦٨5 المضاف خالل  السنة

  -    )٤99.٦٨9(المستبعد خالل السنة

 471.099  4.579.835 الرصيد في نهاية السنة    

**  قــام البنــك بتطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )١٢( المتعلــق الضرائــب المؤجلــة اعتبــارا مــن بدايــة العــام ٢٠١5، وعليــه قــام 
البنــك باثبــات موجــودات ضريبيــة مؤجلــة بمبلــغ ٣.٣٧٠.٨٣9 دينــار فــي األربــاح المــدورة كمــا فــي بدايــة العــام ٢٠١5 ، كمــا وتــم 

قيــد اثــر التغيــر خــالل الفتــرة فــي قائمــة الدخــل خــالل الســنة.

- تــم احتســاب الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة لفــروع األردن بنســبة ٣5% كمــا فــي االول مــن كانــون الثانــي ٢٠١5 ، وذلــك بموجــب 
نســبة الضريبــة الدخــل للبنــوك وفقــًا لقانــون ضريبــــــة الدخـــــل رقــم )٣٤( لســنة ٢٠١٤ والســاري المفعــول اعتبــارًا مــن االول مــن 

كانــون الثانــي ٢٠١5.

هـ - ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي: 

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ١5.5٦٦.٧٨١  ٢٤.١١٤.٠٦٠ الربح المحاسبي - قائمة )ب( 

 ٣.٢١٠.5٧٧  ٢.9٨٦.٧٧٢ يضاف : مصروفات غير مقبولة ضريبيا  

 )٤.٨٣5.٦١٨( )٣.٢١٨.٦١٣(ينزل : أرباح غير خاضعة للضريبة   

 13.941.740  23.882.219 الربح الضريبي المعدل 

نسبة ضريبة الدخل الفعلية: 

٣٠%٣5%فروع البنك في األردن 

٢٠%٢٠%فروع البنك في فلسطين 
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18 - مخصصات متنوعة           

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

الرصيــد في 
بدايـة 

السنــــــــــــة

المصروف
للسنة

المدفوع
خــالل السنــة

الرصيد في 
نهاية

السنــــــــــــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العـــــــام ٢٠١5

 ٢9.٢٦٧  )٦٠.٢9٢( ٣١.٣٠٢  5٨.٢5٧ مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 5٧٦.٠٨٤  )٢٢٨.5٢٢( ١٨٦.١٢9  ٦١٨.٤٧٧ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 605.351  )288.814( 217.431  676.734 المجموع

الرصيــد في 
بدايـة 

السنــــــــــــة

المصروف
للسنة

المدفوع
خــالل السنــة

الرصيد في 
نهاية

السنــــــــــــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العــــــام ٢٠١٤ 

 5٨.٢5٧  )٣٣٧.٧5٤( ١١٣.١٧9  ٢٨٢.٨٣٢ مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 ٦١٨.٤٧٧  )٣٠.5٤٢( ١٣١.599  5١٧.٤٢٠ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 676.734  )368.296( 244.778  800.252 المجموع



19- مطلوبات أخرى           

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

 ٤.٦٦٣.٦٣٨  ٧.١٢9.9١٣ شيكات مقبولة الدفع

 ٣.٦٢٦.١٠٨  ٦.٠9١.5٢٦ فوائد مستحقة غير مدفوعة

 5.٤59.٠59  ٦.١٨٦.١5٧ تأمينات وأمانات مختلفة

 ٧٤.٠٢١  ٨٣.٧5٠ أمانات الصناديق الحديدية

 ١٢.٢5٠  ١٢.٢5٠ أمانات مساهمين

 ١٠9.5٢٧  ٢٨٧.٦٠٨ أمانات ضريبة الدخل والضمان االجتماعي

 59٨.٦٤٢  ١.٢٣٧.٠٣١ مصاريف مستحقة غير مدفوعة

 ٨5٠.9٢٣  ٣٧٠.٣59 معامالت في الطريق بين الفروع

 ٣5.٠٠٠  ٧٣.١٦٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 959.5١٢  ٢.٦٣٨.9٧٧ مبالغ مقبوضة على حساب بيع اراضي وعقارات )إيضاح ١٢( 

 -    ٤٦٧.٠5٤ حواالت واردة

 ٢٦٣  ٨١5.٧٧5 أخرى

 16.388.943  25.393.560 المجموع 

20- رأس المال المكتتب به والمدفوع         

- قــررت الهيئــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ ١١ حزيــران ٢٠١5 الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال البنــك 
بمبلــغ )5 ( مليــون دينار/ســهم ليصبــح رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمدفــوع ١٠5 مليــون دينــــــار/ ســهم ، وذلــك عــن طريــق 
رســملة جــزء مــن األربــاح المــدورة وتوزيعهــا مجانــًا علــى المســاهمين ، حيــث تــم اســتكمال اجــراءات زيــادة رأس المــال بتاريــخ 
٢5 تشــرين الثانــي ٢٠١5 وأصبــح رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع )١٠5( مليــون دينـــــار / ســهم كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5

    )١٠٠ مليون دينـــار / سهم كما في ٣١ كانـــون األول ٢٠١٤(.      
      

- قــرر مجلــس اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ ٣١ كانــون الثانــي ٢٠١٦ التوصيــة للهيئــة العامــة للمســاهمين زيــادة رأس مــال 
البنــك بمبلــغ ٧.٨٧5.٠٠٠  دينــار بتوزيــع ٧.5 % مــن رأس المــال المدفــوع كأْســهم مجانيــة علــى المســاهمين عــن طريــق رســملة 

المبلــغ مــن األربــاح المــدورة ، وهــي خاضعــة لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين.
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21- االحتياطيات           

إن تفاصيل االحتياطيات كما في ٣١ كانـــون األول ٢٠١5 و٢٠١٤ هي كما يلي :

أ - االحتياطي القانوني 

ــنوات  ــنة والس ــالل الس ــبة ١٠% خ ــب بنس ــل الضرائ ــنوية قب ــاح الس ــن األرب ــه م ــم تحويل ــا ت ــة لم ــغ المتجمع ــد المبال ــذا البن ــل ه يمث
السابقـــة وفقًا لقانوني البنوك وقانون الشركات األردني وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين . 

ب - احتياطي مخاطر مصرفية عامة 

يمثل هذا البند احتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني وسلطة النقد الفلسطينية.
 

وفيما يلي توزيع احتياطي المخاطر المصرفية العامة حسب فروع البنك :  

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــار

5.٢٦٦.٢٨٢٤.٧٦٨.٧5١فروع البنك في المملكة األردنية الهاشمية

٨٢٠.٠٠٦٦٢٧.١٢٠فروع البنك في فلسطين

6.086.2885.395.871المجموع
    

ج - احتياطي التقلبات الدورية

يمثــل هــذا البنــد قيمــة احتياطــي المخاطــر الــذي يتــم اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية بنســبة ١5% مــن 
ــروع البنـــــك فــي فلســطين  لتدعيــم رأســمال البنــك فــي فلســطين ولمواجهــة  ــاح الصافيــة الســنوية بعــد الضرائــب لفــــ األرب
ــال  ــن رأس الم ــبته ٢٠% م ــا نس ــي م ــد االحتياطــــ ــح رصيــ ــى يصب ــاع حت ــتمر االقتطـ ــي ويس ــل المصرف ــة بالعم ــر المحيط المخاط
ــن  ــبقة م ــة مس ــه إال بموافق ــى أي وج ــه عل ــة أو تخفيض ــات الدوري ــي التقلب ــن احتياط ــزء م ــتخدام أي ج ــوز اس ــوع ، ال يج المدف

سلطة النقد الفلسطينية.  

- إن االحتياطيات المقيد التصرف بها كما بتاريخ القوائم المالية هي كما يلي:

اســم االحتياطــي

31 كانـــون األول

طبيعـــة التقييــد 20152014

دينـــاردينـــار

مقيد التصرف به بموجب قانون البنوك ١٢.٢٤5.٠٣٨9.٨٣٣.٦٣٢احتياطي قانوني 
وقانون الشركات .

مقيده بموجب تعليمات البنك المركزي ٦.٠٨٦.٢٨٨5.٣95.٨٧١احتياطي مخاطر مصرفية عامة 
األردني وسلطة النقد الفلسطينية.

متطلبات سلطة النقد الفلسطينية .١.٤٧٢.٣١5١.٣١٧.٦٣٣احتياطي التقلبات الدورية



22- احتياطي القيمة العادلة - بالصافي 

إن الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي : 

20152014

دينـــاردينـــار

 )٣.٨5١.٨99( )٤.١١٦.٤٦٣(الرصيد في بداية السنة

 -    ١.٤٤٠.٧٦٢ أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )١٢( والمتعلق بالموجودات الضريبية المؤجلة

 )٢٨٧.955( )١.٤٧٣.٨٦٨()خسائر( غير متحققة

 ٢٣.٣9١  ٦٢5.5٣5 المحرر من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 )4.116.463( )3.524.034(الرصيد في نهاية السنة 
 

ــغ 5٢٤.٠٣٤.٣  ــالب والبال ــة الس ــودات المالي ــم الموج ــي تقيي ــد احتياط ــادل رصي ــغ يع ــدورة بمبل ــاح الم ــن األرب ــرف م ــر التص - يحظ
ــًا  ــم )9( وفق ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق المعي ــر تطبي ــاء أث ــًا ١.9٣٦.59٦ لق ــون األول ٢٠١5 . )متضمن ــي ٣١ كان ــا ف ــار كم دين

ــي. ــزي األردن ــك المرك ــة والبن ــة األوراق المالي ــات هيئ لتعليم
- يتضمــن رصيــد احتياطــي القيمــة العادلــة ١.9٣٦.59٤ دينـــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 )١.9٧٤.٢١٨ دينــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون 

األول ٢٠١٤( لقاء أثر تطبيـق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.     

23- األرباح المدورة  

إن الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي:

31 كانـــون األول

2014 )معدلة(2014 )معدلة(2015

دينـــاردينـــاردينـــار

 ١.٦٣9.٤٦9  )١.٧٦١.9٨٢( ٧.9٨١.١٣٧ الرصيد في بداية السنة

أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )١٢( والمتعلق بالموجودات 
 -    -    ١.9٣٠.٠٧٧ الضريبية المؤجلة

 )5.١٧٧.555( -    -   أثر إطفاء رصيد إعادة الهيكلة

 ١.٧٢5.٨٨9  -   المسترد من إطفاء رصيد إعادة الهيكلة للعام ٢٠١٤

 ٣.١99.٢5٦  ١٠.٠٠٢.١٣١  ١5.٧5٦.٨٧٧ الربح للسنة - قائمة )ب( 

 )١.5٠٤.٨5١( )٢.٠٦٠.١٢٢( )٣.٢5٦.5٠٦()المحول( إلى االحتياطيات

 -    -    )5.٠٠٠.٠٠٠()المحول( لزيادة رأس المال المدفوع

)خسائر( أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 ٨١.٦99  ٧5.٢٢١  )٧٠9.٧٦٠(خالل قائمة الدخل االشامل

 )1.761.982( 7.981.137 16.701.825الرصيد في نهاية السنة

- مــن أصــل األربــاح المــدورة ٤.5٧9.٨٣5 دينــار كمــا بتاريــخ ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 مقيــد التصــرف بــه لقــاء موجــودات ضريبيــة مؤجلــة 
استنادا إلى تعليمات البنك المركزي األردني.      

- يحظر التصرف باحتياطي مخاطر المصرفية العامة اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني.
- يحظر التصرف باحتياطي التقلبات الدورية اال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.

ــغ 5٢٤.٠٣٤.٣  ــالب والبال ــة الس ــودات المالي ــم الموج ــي تقيي ــد احتياط ــادل رصي ــغ يع ــدورة بمبل ــاح الم ــن األرب ــرف م ــر التص - يحظ
ــًا  ــم )9( وفق ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق المعي ــر تطبي ــاء أث ــًا ١.9٣٦.59٦ لق ــون األول ٢٠١5 . )متضمن ــي ٣١ كان ــا ف ــار كم دين

ــي . ــزي األردن ــك المرك ــة والبن ــة األوراق المالي ــات هيئ لتعليم
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24- الفوائــد الدائنـــة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  

20152014

دينـــاردينـــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:

  لالفراد )التجزئة(

٢٣٧.٣٢٧9٢.٦9٢حسابات جارية مدينة

١٣.٦5٣.٠٣٧١١.٤٧٦.٢9٢قروض وكمبياالت

٧٤٢.٧١95٧٣.٦١٧بطاقات االئتمان

٣.٦٠٠.9٤٠٤.٤٣5.٢55القروض العقارية

الشركات

الكبرى

٤.٤9٧.٣٧٠5.٧٦٣.٠٢٦حسابات جارية مدينة

١٦.٠٨٠.١١9١5.١٢٤.5٤٢قروض وكمبياالت

الصغيرة والمتوسطة

١.٨٠٢.٤٨٦١.٨٨5.٦5٧حسابات جارية مدينة

٣.9٨١.٤٣١٤.٠5٨.٦٤٠قروض وكمبياالت

٢.5٣٨.٧٠٠5٦١.٧9٠الحكومة والقطاع العام 

١.٠٧٣.٠٠٧١.٠٧٠.٨٦٣أرصدة لدى بنوك مركزية

5٢٠.٦٠٧٨99.9٢٦أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢٣.٦9٠.٠٠9٢١.٦٧١.٨١١موجودات مالية بالكلفة المطفأة

72.417.75267.614.111المجموع 

25- الفوائـــد المدينــــة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  

20152014

دينـــاردينـــار

٤.٨٨١.9١5٣.99١.٨١٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

٦٨٦.9٠٤٧٨٠.٤٠١حسابات جارية وتحت الطلب 

١.٢٢٧.٣٢٧١.١٨٠.5٨٤ودائع توفير

٢5.5٢٧.٠9٧٢٨.٣٨٢.٧٢٢ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

١.٧٣٦.٢٤٨١.٨5٦.٧٢٠تأمينات نقدية

 5٠.٣٤٧ ٧١.9٣٤أموال مقترضة

١.٦٦١.٤5٦١.٤95.٦٦٨رسوم مؤسسة ضمان الودائع

35.792.88137.738.256المجموع 



26- صافي إيرادات العموالت

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  

20152014

دينـــاردينـــار

٣.٠٧٦.٣٢5٢.9٠٠.٢9٢عموالت تسهيالت إئتمانية مباشرة

٢.٧٠٨.5٤٧٢.٧٣٢.١٧٤عموالت تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

5.784.8725.632.466المجموع 

27- أرباح عمالت اجنبية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

دينـــاردينـــار

١.5٤9.٧١٨ ٢.٢٠٧.9٤٤ ناتجة عن التداول / التعامل

٢5٤.٧9٠ ٢9٠.٨١9 ناتجة عن التقييم

٢٦.٦٠٨ ٦١.9٨٠ حسابات التعامل بالهامش

1.831.116 2.560.743 المجموع 

28 - أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:  

أرباح
متحققـــــــــة

)خسائر(
غير متحققــــــة

عوائد توزيعات
المجمــــــــوعأسهــــــــــــم

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العام 2015

 204.869  495.747  )309.788( 18.910 أسهم شركات متداولة في اسواق نشطة 

)خسائر(
متحققـــــــــة

)خسائر(
غير متحققــــــة

عوائد توزيعات
المجمــــــــوعأسهــــــــــــم

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العام 2014

 )613.255( 143.561  )469.517( )287.299(أسهم شركات متداولة في اسواق نشطة 
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29 - إيرادات أخرى           

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

دينـــاردينـــار

٤9.٤5٦ 9٨.٦٠٤ ايرادات بطاقات االئتمان - بالصافي

٣٦.١٠١ ٤٠.٧5٦ ايجار الصناديق الحديدية

٤٠٣.٦٠٧ ٢١٠.١٤٠ ايرادات الحواالت

5١٧.٠٣٣ ٤٦٢.٠٠٢ ايرادات الشيكات

١١٤.٣٠9 9٦.١٤٠ ايرادات هاتف وتلكس وبريد

٢.١٧5.٦٠٧ ٤١٨.٦5٣ فوائد معلقة محولة لاليرادات 

٣.٤٧9.٨١٦ ١5.٨٤٤.9٨٣ مستردات ديون معدومة *

 )9١٢( ٧9.٣9٨ أرباح بيع عقارات مستملكة 

 ٨.5٨5  ١٨.٨٤9 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

٤5.٨9٢ ٢١.١٨٣ عوائد عقارات مستملكة

٤٧٣.9٢٤ ٦٧9.١١٦ ايرادات خدمات الحسابات

 -    ٣٢٤.٨٧٦ ايرادات معادة من مخصصات مختلفة

 ٧٤.99٣ ١١٦.١١٦ ايرادات التامين

٤٢9.٤٦٨ ٣٤٣.٦٦٠ اخرى 

7.807.879 18.754.476 المجموع 

* يمثل هذا البند المسترد من ديون معدومة وفوائد معلقة اخذت في األعوام السابقة إلى خارج قائمة المركز المالي وتم 
استردادها خالل السنة المنتهية في ٣١ كانـــون األول ٢٠١5.

30 - نفقات الموظفين         

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

دينـــاردينـــار

9.5٦٧.٤٧٢ ١١.٣٣١.٣٨٣ رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

9٣٤.٧٨5 ١.٠٨١.٧١٤ مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

٢5.٢٣5 ١9.٦٤٨ مساهمة البنك في صندوق االدخار

٤9٢.٤٧9 5٧9.٢٣٠ نفقات طبية

١٢٦.٨٢٠ ١٨5.٤٣٧ تدريب الموظفين

٢٠٦.9٤5 ١٨5.٧٤5 مياومات سفر

٢٧.٧٤9 ٣٣.5٢٢ نفقات التأمين على حياة الموظفين

٢٠.95٤ ٢٣.٨٨٧ ألبسة للمستخدمين

11.402.439 13.440.566 المجموع 



 31 - مصاريف أخرى           

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

دينـــاردينـــار

٨٣9.59١٧٧٠.٧٠٣ايجارات

5٧٨.٧٧٨٤9٣.١٦٢قرطاسية ومطبوعات

١.٣5٨.5٤٧١.٣٣٣.59٣مياه وكهرباء وبريد وهاتف وسويفت

٢٤٦.٤٦٣١٨٢.5٣5مصاريف قضائية واتعاب محاماة

١.٢٠٦.9٣٨9٢٢.١٦9صيانة وتصليحات ومصاريف سيارات

١٢5.٠٨٣١٢٧.٤٠9مصاريف تأمين

٧99.5٢٦٦٣٦.٧٢٧برامج وصيانة اجهزة الحاسب االلي

٢٦٢.١٦١١9٤.٧٣٨بدل تنقالت وبدل حضور جلسات العضاء مجلس اإلدارة

٧٣٦.٦١٦5٤٤.٧٧١رسوم ورخص وضرائب

١.٠9٧.٦٢٠9٤٣.١٦١إعالنات 

٤55.١٤٢٣9٢.9٢٧اشتراكات

٣٢٣.٦٨9٣٠٦.٦5١أتعاب مهنية واستشارات

٧٧9.٢٣5٦٨5.٣٧٣حوافز تحصيل ودائرة المتابعة ودائرة الخزينة

٣٧٣.595٤٤١.٨٠٤تبرعات واكراميات

٢٨5.995٢٧5.١٦٣تنظيفات وخدمات االمن والحماية

١١٧.5١١١٢٧.٢٧٢ضيافة

٣٨.١٦٠٣5.٠٠٠مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

 -   ١٦.٠٨١مصاريف زيادة رأس المال

٢٣٣.٠١5٤٦9.9٠5تدني عقارات مستملكة  

١٣٢.٠٦5١٤٦.٧9٨تدني أسهم مستملكة لقاء ديون

١١9.٦٠9٦٣.٢٧١اجور شحن النقد

5٦٠.٧٢٧٧9٦.٧٤5اخرى

10.686.1479.889.877المجموع 
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32 - حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك       
    

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

دينـــاردينـــار

١١.٧٢٨.٠٢٠ ١5.٧5٦.٨٧٧ الربح للسنة العائد لمساهمي البنك - قائمة )ب(

سهمسهم

١٠5.٠٠٠.٠٠٠ ١٠5.٠٠٠.٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم

دينار/ سهمدينار/ سهم

١١١/-١5٠/-حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك )اساسي( 

١١١/-١5٠/-حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك )مخفض( 

33 - النقد وما في حكمه         

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

دينـــاردينـــار

١٠١.٣٢٠.٢٨5 ٢٧٠.5٤١.٠٢١ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

٧9.١9٧.٨٦١ ٨٤.55٨.١٨٢ يضاف : أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 )١٤٠.٣٣٢.٦99( )١٨٨.٣5١.٤١٧(ينـــزل : ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 )9٢9.٠٧5( )١٠9.٠٦٤(أرصدة  مقيدة السحب - ايضاح )5(

166.638.72239.256.372المجموع 



34 - المعامالت مع أطراف ذات عالقة         
 

قــام البنــك بالدخــول فــي معامــالت مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وأطــراف ذوي الصلــة والشــركات الممثلــة باعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــهيالت  ــع التس ــة. إن جمي ــوالت التجاري ــد والعم ــعار الفوائ ــتخدام اس ــك ، وباس ــة للبن ــاطات االعتيادي ــن النش ــا ضم واإلدارة العلي

االئتمانيــة الممنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعتبــر عاملــة ولــم يؤخــذ لهــا مخصــص بتاريــخ القوائــم الماليــة.

تضمنت القوائم المالية االرصدة والمعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة :

بنود داخل قائمة المركز المالي:

المجمــــــوع

أعضاء 
مجلس اإلدارة 

شركات 
ممثلة 
بعضو 

مجلس إدارة

كبار 
الموظفين

اخرى

31 كانــــون األول

2015
 2014

)معدلة(

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

بنود داخل قائمة المركز المالي :

٣٢.٨٠١.٦١٤١٢.٠٦٢.٨١5 ٣٠5.٧5٠  ٣١٣.٠٢٧ ١.٦95.5٣٢ ٣٠.٤٨٧.٣٠5   ودائع

٢9.٠5٦.٦٨٦٢٨.٣٠١.5٣٤ ٧.٠٤9.٧٣9 ١9.٣١١.٤٦٨١.١٤٤.١٧9 ١.55١.٣٠٠   تسهيالت ائتمانية مباشرة

٦٢٢.١55٣٣٧.٨٦٤ ٢٢٢.٦95  -    ٣99.٤٦٠  -     تأمينات نقدية

بنود خارج قائمة المركز المالي :

٨٤.55٠٦9٧.٢٨١٧٧9.٧٣٣ -    ٦١٢.٧٣١  -   كفاالت

بنود قائمة الدخل :

المجمــــــوع

2015
 2014

)معدلة(

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٨٨٨.٤٨9٤9.٠٧٨١١.٠٦5١١٣.٣9٧١.٠٦٢.٠٢9١.٤5٦.9٦9فوائد وعموالت دائنة *

١٠9.5٨١١.١٠5.٤٤٨٤٨.١١9٢.55٨١.٢٦5.٧٠٦١.١٦٣.٠55فوائد وعموالت مدينة**
       
* تتراوح أسعار الفوائد الدائنة من ٨% إلى ٨/٢5% .  

 **  تتراوح أسعار الفوائد المدينة من ١% إلى %5/5 .          
 

           
رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية والحوافز المدفوعة         

  
بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفيذية العليا للبنك ما مجموعه ١.9٨٠.9٠١ دينار للعام ٢٠١5 )١.٧٧٨.٦٠٧ دينار للعام ٢٠١٤(.
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35- القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية 
           

ال يوجــد فروقــات جوهريــة بيــن القيمــة الدفتريــة و القيمــة العادلــة للموجــودات و المطلوبــات الماليــة كمــا فــي نهايــة العــام 
٢٠١5 و ٢٠١٤ .        

        
36- إدارة المخاطر 

        
يمــارس مجلــس اإلدارة دوره فــي التأكــد مــن قيــام البنــك بــإدارة المخاطــر المختلفــة واعتمــاد السياســات و اإلجــراءات المنظمــة 
ــر ــة للمخاط ــدود المقبول ــاد الح ــوم باعتم ــر(، و يق ــة المخاط ــق و لجن ــة التدقي ــالل )لجن ــن خ ــك م ــك وذل ــر بالبن إلدارة المخاط

.)Risk Appetite(

ــا  ــى اإلدارة العلي ــة إل ــر الالزم ــع التقاري ــا ورف ــة بتخفيفه ــا و التوصي ــة عليه ــر والرقاب ــم المخاط ــر بتقيي ــرة إدارة المخاط ــوم دائ تق
وبشــكل مســتقل عــن دوائــر البنــــك األخــــرى التــي تقــوم بالنشــاطات المصرفيــة االخــرى )Risk Taker( وذلــك للتأكــد مــن 

ــة. ــر المختلف ــواع المخاط ــل أن ــي تحليــ ــر ف ــرة إدارة المخاط ــة دائ موضوعي

دائــرة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن المخاطــر االئتمانيــة و التشــغيلية والســوقية والســيولة )ضمــن إطــار إدارة الموجــودات 
والمطلوبــــات ALM( للبنــــك  بفروعــــه الداخليــة و الخارجيــة وترفــع تقاريرهــا إلــى لجنة التدقيــق و المخاطر ضمن مجلــس اإلدارة، 

ويتــم التدقيــق عليهــا مــن قبــل دائــرة التدقيـــــق الداخلــي.

ــروط  ــر)Counterparty( بش ــرف اآلخ ــزام الط ــدم الت ــك لع ــا البن ــرض له ــد يتع ــي ق ــائر الت ــا الخس ــة بأنه ــر االئتماني ــرف المخاط تع
االئتمان و/ أو تدني جدارته االئتمانية. 

يقـــــوم مجلــس اإلدارة دوريــا بمراجعــة السياســات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر االئتمانيــة المتوافقــة مــع القوانين وتعليمــات البنك 
المركــزي بعــد إعــداده مــــن الدوائــر المعنيــة، و يتأكــد المجلــس مــن قيــام إدارة البنــك بالعمــل ضمــن هــذه السياســات وتنفيــذ 

متطلباتهــا، و تتضمــن هــذه السياســات السياســة االئتمانيــة للبنــك والتــي يتــم مــن خاللهــا بيــان العديــد مــن المحــددات، منهــا:
 

- متطلبــات واضحــة و سياســات و إجــراءات اتخــاذ القــرار االئتمانــي بخصــوص التســهيالت االئتمانيــة الجديــدة أو المطلــوب 
تجديدهــا أو أي تعديــل مــادي علــى  هيكلهــا، ضمــن صالحيــات محــددة تتناســب مــع حجــم و مواصفــات التســهيالت، ومــن 

ــار لــدى المنــح الغــرض مــن التســهيالت ومصــادر الســداد.  العوامــل التــي تؤخــذ بعيــن االعتب
- اتخـــــاذ القــرارات ضمــن عــدة مســتويات إداريــة مؤهلــة، و لــدى البنــك لجــان ائتمــان مختلفــة علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة 
ــا  ــح )Conflict of Interest(، وبم ــي المصال ــارب ف ــر ألي تض ــن أي اث ــدا ع ــك بعي ــم ذل ــس اإلدارة، ويت ــوى مجل ــى مستــ ــك علــ و كذل

ــواؤم ذلــك مــع متطلبــات السياســة االئتمانيــة للبنــك. يضمــن صحــة واســتقاللية إجــراءات تقييــم العميــل طالــب االئتمــان وت
- سياســات و إجــراءات واضحــة و فعالــة إلدارة و تنفيــذ االئتمــان بمــا فيهــا التحليــل المســتمر لقــدرة و قابليــة المقتــرض للدفــع 
ضمــن الشــروط المتعاقــد عليهــا، مراقبــة توثيــق االئتمان وأي شــروط ائتمانيــة ومتطلبــات تعاقديــة )Covenants( وكذلــك مراقبة 

الضمانــات وتقييمهــا بشــكل مســتمر.
- سياســات وإجــراءات كافيــة تضمــن تقييــم وإدارة االئتمــان غيــر العامــل وتصنيفــه وتقييــم مــدى كفايــة المخصصــات شــهريا 
اســتنادا إلــى التعليمــــــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي والســلطات الرقابيــة التــي يعمــل ضمنهــا البنــك، إضافــة إلــى 

سياســة واضحــة إلعــدام الديــون. حيــث يصـــــادق مجلــس اإلدارة علــى مــدى كفايــة هــذه المخصصــات.
- لــدى البنــك دائــرة مســتقلة تقــوم بمتابعــة الديــون المتعثــرة ومالحقتهــا بالصــورة الوديــة قبــل التحــول إلــى التعامــل معهــا 

قضائيا. 
- يتحــدد نــوع وحجــم الضمــان المطلــوب بنــاء علــى تقييــم المخاطــر االئتمانيــة للعميــل ، وذلــك ضمــن اجــراءات واضحــة للقبــول 

ومعايير التقييم. 
- تتــم مراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات دوريــًا، وتطلــب مزيــد مــن الضمانــات فــي حــال انخفــاض قيمتهــا عمــا هــو محــدد 

فــي شــروط القــروض ، عــدا انــه يتــم ولــدى تقييــم كفايــة المخصصــات عمــل التقييــم الــالزم.
ــكات  ــتعمال الممتل ــم اس ــام ال يت ــكل ع ــل، وبش ــة العمي ــداد مديوني ــد س ــتمالكه بع ــم اس ــان يت ــن أي ضم ــص م ــم التخل - يت

ــك. ــال البن ــتملكة ألعم المس
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــم األخ ــس اإلدارة و يت ــل مجل ــن قب ــد م ــق ومعتم ــه موث ــي لعمالئ ــي داخل ــف ائتمان ــام تصني ــك نظ ــدى البن - ل
أي عنصــر قــد يســاهم فــي توقــع تعثــر العميــل مــن عدمــه و بمــا يســاعد فــي قيــاس و تصنيــف مخاطــر العمــالء و بالتالــي 

ــهيالت. ــعير التس ــرارات وتس ــاذ الق ــة اتخ ــهيل عملي تس
- لــدى البنــك معاييــر تصنيــف واضحــة تأخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل الماليــة و غيــر الماليــة المختلفــة، ويتــم مراجعــة و تقييــم 
نظــام التصنيــف االئتمانــي بشــكل مســتقل عــن دائــرة االئتمــان مــن خــالل دائــرة إدارة المخاطــر وبالتنســيق مــع الدوائــر المعنيــة.



- لــدى البنــك ضوابــط وســقوف محــددة وموثقــة بسياســات وإجــراءات واضحــة تضمــن االلـــتزام بهــذه الســقوف وضــرورة 
الحصـــول علــى موافقــات مســبقة ألي تجــاوز، تراجــع دوريــا وتعــدل إن لــزم، حيــث يوجــد ســقوف محــددة ومعتمــدة مــن قبل 

ــة المختلفــة. مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص التعامــل مــع البنــوك، البلــدان و كذلــك القطاعــات االقتصادي
- يتــــم تزويــــد مجلــس اإلدارة بصــــورة واضحــة و تحليــل للمحفظــة االئتمانيــة مـــــن خــالل دائــرة إدارة المخاطر، توضــــح جودتها 

وتصنيفاتهــا المختلفــة وأي تركــز بهــا وكذلــك مقارنــات )Benchmarking( تاريخيــة وأيضــا مــع القطــاع المصرفــي.
ــل  ــم التعام ــة، ويت ــالء ذوي العالق ــي وعم ــز االئتمان ــة بالترك ــي الخاص ــزي األردن ــك المرك ــات البنـ ــه بتعليم ــك التزام ــي البنـ - يراع
ــم  ــداد القوائ ــد اع ــم عن ــح عنه ــح وواض ــكل صري ــاح بش ــة واإلفص ــة خاص ــة ومراقب ــداء عناي ــم إب ــع ويت ــكل مجم ــم بش معه
الماليــة للبنــك. هــذا وتعــرض التســهيالت االئتمانيــة الـــمطلوبة مــن قـــبل االطــراف ذوي العالقــة علــى مجلـــس اإلدارة ويشــترط 
عــدم وجــــود تـأثيـــر للشخـــص الممنــوح لهذه التســهيالت على مجلـــس اإلدارة و كذلك ال يتــم  منحهم أية معاملــة تفضيلية 

عن عمالء البنك.  
التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر االخرى(.

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــاربنود داخل قائمة المركز المالي

٢5٢.٢٠٦.٧٣١٨٢.٣٠٢.5٢٤أرصدة لدى بنوك مركزية

9١.٦٤٨.١٨٢٧9.١9٧.٨٦١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية المباشرة - بالصافي :

١5٠.5٧٧.١١٠١٢٨.٠٠9.٧5٦لألفراد

55.٦٤٠.١٦٦5٢.١٣5.٨5٦القروض العقارية

للشركات   

٢٦١.5٢٦.٧٦5٢55.٤١٠.٠٢٢الشركات الكبرى

)SMEs(  ٧٤.5٤٣.٤٣٢٧٣.5١٦.٦٦٤المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

5٧.٠٠١.٤٦٣١٤.٧9٤.٣٦٤للحكومة والقطاع العام 

٣9٣.٠٤٠.٨9٦٣٤٨.٢٦٢.١٧٦موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

١٠.55٢.٠٣59.٠٠٤.٤٦٣موجودات أخرى

١.٣٤٦.٧٣٦.٧٨٠١.٠٤٢.٦٣٣.٦٨٦المجموع 

بنود خارج قائمة المركز المالي

١٢٨.5٧١.5٢٣١٢9.١٦9.٦٦٠كفاالت

٤٧.9٢5.١٣٧٣٢.٤٣٧.٨٣٠اعتمادات 

٤.٨9١.٦٦١٦.١٦٢.٠٣٤قبوالت

٧٧.٢٠٦.٤٨٠٦٠.١٨٤.٤٠5سقوف تسهيالت غير مستغلة

1.603.054.1741.269.031.010المجموع 
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تتوزع  التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:       
 

31 كانـــون األول 2015
األفراد

القروض 
العقارية

الشركــــــــــــــــــــات 
الحكومة
والقطاع 

العام

الموجودات
األخرى

سندات
وأذونات 
الخزينة

بنوك 
ومؤسسات
مصرفية 

أخرى

المجمــوع
الكبرى

الصغيرة 
والمتوسطة

دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار 

٣٧٧.٠٦٠.١٧٧٢5٢.٢٠٦.٧٣١٦99.٤5٦.٤5٣ -      ٣.٢5٢.٤99٣.٨٧٠.٦٤55٧.٠٠١.٤٦٣ ١.٦٦٦.٧5٤ ٤.٣9٨.١٨٤متدنية المخاطر

١٠.55٢.٠٣5١5.9٨٠.٧١99١.٦٤٨.١٨٢5٧٨.٧٧٢.٤٠١ -      ١٤٢.١٣٣.١٣٣٤9.5٣9.١٧5٢٠٢.٣٢١.٠٨٠٦٦.59٨.٠٧٧مقبولة المخاطر

منها مستحقة :

٢.٦٧٦.٦٣٨ -       -       -       ٤١٧.١٠9  5١٦.٦٨١  ١.٤٦٤.٢٧٧  ٣٦.9١١  ٢٤١.٦٦٠ لغاية ٣٠ يوم

١.٧٦٣.5١٣ -       -       -       -       5٢٣.٢١9  ١.١٠٧.٤١5  ٢١.٣٤٦  ١١١.5٣٣ من ٣١ لغاية ٦٠ يوم

٤٦.99٠.٣٤٦ -       -       -       -      ٢.٣٦9.٤٧١٣9.9٨٠.٦١٣٢.٠٢١.١٧٧ ٢.٦١9.٠٨5 تحت المراقبة

غير عاملة :

٢.٤١٤.٠9٣ -       -       -       -      ٣٦٣.٦٨١ -       ٧٤١.٤٤٤  ١.٣٠٨.9٦٨ دون المستوى

٢١.١٦٧.٠٨٢ -       -       -       -      ١5.٦5١.٠٠٠١.٣٧٦.١٠9 ٨١9.٤٦١  ٣.٣٢٠.5١٢ مشكوك فيها

٣٦.9٤٧.٧٨١ - ٣9٢.٤٦٤ -  - ١.٨٢5.5٤9٢5.٨٨١.٣١٢5.٤٢٨.٠٨٠ ٣.٤٢٠.٣٧٦ هالكة

١5٧.٢٠٠.٢5٨5٦.9٦١.٨5٤٢٨٧.٠٨٦.5٠٤٧9.٦5٧.٧٦95٧.٠٠١.٤٦٣١٠.55٢.٠٣5٣9٣.٤٣٣.٣٦٠٣٤٣.٨5٤.9١٣١.٣٨5.٧٤٨.١5٦المجموع

 )٢٨.٠٣٢.٢٢٦( -       )٢٨٣.٦٠٠( -       -       )٣.٢٨٤.٧٣٧( )١٧.٧٠٢.9١٧( )٧٧5.١٦9( )5.9٨5.٨٠٣(ينزل: مخصص التدني

 )١٠.9٧9.١5٠( -  )١٠٨.٨٦٤( -  -  )١.٨٢9.٦٠٠( )٧.٨5٦.٨٢٢( )5٤٦.5١9( )٦٣٧.٣٤5(فوائد معلقة

1.346.736.780  343.854.913  393.040.896 10.552.035 57.001.463  74.543.432  261.526.765  55.640.166  150.577.110 الصافي

31 كانـــون األول 2014

٣٣٤.٠٧٨.٤٢٣٨٢.٣٠٢.5٢٤٤5٤.٢٨٠.٦١٢ -      ١٣.٤٢٨.٦٠١٦.٤5٦.٤٠١١٤.٧9٤.٣٦٤ -      ٣.٢٢٠.٢99متدنية المخاطر

9.٠٠٤.٤٦٣١٤.١٨٣.٧5٣٧9.١9٧.٨٦١5٢9.٤5١.٢٧5 -      ١٢١.٠٤5.١555٠.٣٨٧.٧٢5١9٢.99٢.٠5٣٦٢.٦٤٠.٢٦5مقبولة المخاطر

منها مستحقة :

١٢.٣١٨.9٤٦ -       -       -       -       ٣.٨٨9.٢٦٢  ٨.٢٣١.٠٣9  ٣٢.٦٤٨  ١٦5.99٧ لغاية ٣٠ يوم

١.9٤٣.١٦٠ -       -       -       ٣٤٤.9٢٨  5٣٨.٧٢١  ٦٦٢.١٤٨  ٣٠.999  ٣٦٦.٣٦٤ من ٣١ لغاية ٦٠ يوم

٤9.١٨٢.٠95 -       -       -       -      5٨5.59٠٤5.9٢١.٨٤٤١.٦٠5.٧9٣ ١.٠٦٨.٨٦٨ تحت المراقبة

غير عاملة :

٣.٠٧9.٢٠٦ -       -       -       -      ٣59.٨٣٧ -       ٨٦٨.٢٢٤  ١.٨5١.١٤5 دون المستوى

٨.٢٣٠.٢٠٧ -       -       -       -      ٢.9٣9.١٤٣١.٨٣٧.5٠٢ ٤٠٤.٤٢٢  ٣.٠٤9.١٤٠ مشكوك فيها

٢5.٧9٧.٣٦٠ -  ٣٦٦.٠٢٦ -   - ١.9١٧.٨٠٢١٨.9١٧.9٤9٤.١9٢.٨٨٠ ٤٠٢.٧٠٣ هالكة

١٣٠.٦٣٧.٣١٠5٤.١٦٣.٧٦٣٢٧٤.١99.59٠٧٧.٠9٢.٦٧٨١٤.٧9٤.٣٦٤9.٠٠٤.٤٦٣٣٤٨.٦٢٨.٢٠٢١٦١.5٠٠.٣٨5١.٠٧٠.٠٢٠.٧55المجموع

 )١٨.5٦5.9٦٨( )٢٨٣.٦٠٠( -       )٢.١٦١.9٣٢( )١٢.5١٢.٦٢٣( )١.٣٤٠.٧9٨( )٢.٢٦٧.٠١5(ينزل: مخصص التدني

 )٨.٨٢١.١٠١( )٨٢.٤٢٦( -  )١.٤١٤.٠٨٢( )٦.٢٧٦.9٤5( )٦٨٧.١٠9( )٣٦٠.5٣9(فوائد معلقة

128.009.75652.135.856255.410.02273.516.66414.794.3649.004.463348.262.176161.500.3851.042.633.686الصافي

- يعتبــر كامــل رصيــد الديــن مســتحق فــي حــال اســتحقاق أحــد األقســاط أو الفوائــد ويعتبــر حســاب الجــاري مديــن مســتحق اذا 
تجــاوز الســقف.

- تشــمل التعرضــات االئتمانيــة التســهيالت، األرصــدة، ايداعــات لــدى البنــوك، ســندات ، وأذونــات خزينــة وأيــة موجــودات لهــا 
تعرضــات ائتمانيــة.



فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت اإلئتمانية المباشرة : 

 31 كانون األول 2015 
األفراد

القروض 
العقارية

الشركــــات 
الحكومة

والقطاع العام
المجمـوع

الكبرى
الصغيرة

  والمتوسطة
دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار دينـــار 

الضمانات مقابل :
 ٦٧.9٢١.١٦5  55.٠٠١.٤٦٣  ٣.٦٨٣.٢٧٧  ٣.٧٣9.٣٢٢  ١.١٢٤.٨99  ٤.٣٧٢.٢٠٤ متدنية المخاطر

 ٢١٠.٤٢٤.9١٨  -    ٤٣.٠٢٤.9٠٨  ١١٣.٣٠٣.٤9١  ٤١.٠٦١.٣5٧  ١٣.٠٣5.١٦٢ مقبولة المخاطر 
 ٢٨.١9٨.5١5  -    ١.٨٧٢.٢٦5  ٢٤.٨١٢.٧٠9  5١9.٧٢٤  99٣.٨١٧ تحت المراقبة

غير عاملة :
 ١.١٧٦.٢٨٨  -    ٤٣٨.5٢٦  -    ٤٤٠.١٠٠  ٢9٧.٦٦٢ دون المستوى

 ١٧.٣١٢.٢٨٤  -    5٦٢.5٤٠  ١5.5١٦.٣٧5  ٤١٦.٢٢٠  ٨١٧.١٤9 مشكوك فيها
 ١٤.٨٤١.٤٠9  -  ٣.١٠٤.٠٤٠  9.5٧٤.٠١5  ١.٠٧١.9١٠  ١.٠9١.٤٤٤ هالكة

 339.874.579  55.001.463  52.685.556  166.945.912  44.634.210  20.607.438 المجموع

منها :
 ٣٢.٣٢٠.٢٤٠  -    ٧.٦٠5.٤٠١  ١٧.٧5٧.5٤٧  ٢.٤١٦.٨5٣  ٤.5٤٠.٤٣9 تأمينات نقدية

 ٢١٣.٧٤٦.٢٦٣  -    ٣٨.٢9١.٧٦٨  ١٢١.٢5١.٣٧٦  ٤٢.٠٧٧.٠99  ١٢.١٢٦.٠٢٠ عقارية
 ٢٤.٨٦٣.٣99  -    9٣٦.٧٤٦  ٢٣.٧٨5.٧٨٧  ٤٦.5١١  9٤.٣55 أسهم متداولة

 ١٣.9٤٣.٢١٤  -    5.٨5١.٦٤١  ٤.١5١.٢٠٢  9٣.٧٤٧  ٣.٨٤٦.٦٢٤ سيارات وآليات
 55.٠٠١.٤٦٣  55.٠٠١.٤٦٣  -  -  -   - اخرى

 339.874.579  55.001.463  52.685.556  166.945.912  44.634.210  20.607.438 المجموع 

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت اإلئتمانية المباشرة :

 31 كانون األول 2014
األفراد

القروض 
العقارية

الشركــــات 
الحكومة

والقطاع العام
المجمـوع

الكبرى
الصغيرة

  والمتوسطة
دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار دينـــار 

الضمانات مقابل :
 ٣٧.٨99.٦٦5  ١٤.٧9٤.٣٦٤  5.٤٨9.5٠9  ١٣.٤٢٨.٦٠١  -    ٤.١٨٧.١9١ متدنية المخاطر

 ٢٤١.٧١١.9٠١  -    5٤.١٦٢.9٨٠  ١٣٣.٣٣٣.٨٦9  ٤9.٨٤٧.٦٧٦  ٤.٣٦٧.٣٧٦ مقبولة المخاطر 
 ٣٨.٣٦٤.٦٠١  -    ١.٦٠5.٧9٣  ٣٦.١٤١.٤١9  5٨5.59٠  ٣١.٧99 تحت المراقبة

   غير عاملة :
 ٢.٠٤٦.١59  -    ٨٦٢.٣٠9  -    ١.٠٦٨.٢٢٤  ١١5.٦٢٦ دون المستوى

 5.٨٠٢.٣٧٦  -    ١.٣٠٧.١٠٢  ٢.٤٦5.٣99  ١.5١٤.5١٢  5١5.٣٦٣ مشكوك فيها
 ١٤.٣٣٧.٢٠٣  -    ٤.٦55.٣١٤  ٨.٤٦٣.٧٣5  ١.١٤٧.٧٦١  ٧٠.٣9٣ هالكة

 340.161.905  14.794.364  68.083.007  193.833.023  54.163.763  9.287.748 المجموع

منها :
 ٢٢.٤٢٨.٤٠٦  -    5.٤٨9.5٠9  ١٢.٧5١.٧٠٦  -    ٤.١٨٧.١9١ تأمينات نقدية

 ٦٧٦.٨95  -    -    ٦٧٦.٨95  -    -   كفاالت بنكية مقبولة
 ٢٦٨.٢٣٦.٨٢٣  -    5٤.5٠٧.٠9٦  ١5٦.٤٣٤.٠٢٦  5٤.١٦٣.٧٦٣  ٣.١٣١.9٣٨ عقارية

 ١9.٤٣9.٣١٠  -    ٧59.٣٢٣  ١٨.59٦.٤٨٧  -    ٨٣.5٠٠ أسهم متداولة
 ١٣.٣٦9.٨٤١  -    ٧.٣٢٧.٠٧9  ٤.٢٣٣.9٧٠  -    ١.٨٠٨.٧9٢ سيارات وآليات

 ١٦.٠١٠.٦٣٠  ١٤.٧9٤.٣٦٤  -  ١.١٣9.9٣9  -  ٧٦.٣٢٧ اخرى
 340.161.905  14.794.364  68.083.007  193.833.023  54.163.763  9.287.748 المجموع 
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الديون المجدولة         
هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن ُصنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملة 
بموجــب جدولــة  أصـــولية وتــم تصنيـــــفها كديــون تحــت المراقبــة ، وقــد بلــغ إجمالــي الديــون الُمجدولــة ٤.٨٨٤.5٣9 دينــار كمــا 

فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١5 )٣٠.٤5٠.٨٢٦ دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١٤(.

الديون المعاد هيكلتها
يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت 
االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض األقســـاط أو تمديــد فتــرة الســماح ، وقد بلغت الديون المعــــاد هيكــــلتها ولــم تكن مصنفــة ١٦.٢٤٤.٠٠٤ 

دينـــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١5 )٨.٢٤٧.٨٨9 دينــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١٤(.

سندات وأسناد وأذونات الخزينة         
يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:

31 كانـــون األول

20152014

دينـــاردينـــاردرجة التصنيف

 ١٤.١٨٣.٧5٣  ١5.9٨٠.٧١9 غير مصنف

 ٣٣٤.٠٧٨.٤٢٣  ٣٧٧.٠٦٠.١٧٧ حكومية وبكفالة حكومة

 348.262.176  393.040.896 المجموع

* جميع السندات واألسناد واألذونات األخرى مدرجة ضمن محفظة الموجودات المالية بالكلفة المطفأة . 

التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي هو كما يلي:

المنطقة الجغرافية           

داخل 

المملكة

دول الشرق 

األوسط 

األخرى

إجماليامريكاأفريقيا * آسيا *أوروبا

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــاردينـــاردينـــار 

٢5٢.٢٠٦.٧٣١ -    -    -    ١٧.9٢٧.٨٤١ ٢٣٤.٢٧٨.٨9٠أرصدة لدى بنوك مركزية

9١.٦٤٨.١٨٢ 9٨.٢٦٠  95.٧١5  ٣٧.٨٧١  ١٦.١55.٢١٢  ٢٨.9٧٣.٢١١ ٤٦.٢٨٧.9١٣أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية المباشرة - بالصافي

١5٠.5٧٧.١١٠ -    -    -    -    ١١.٨5٧.٢٨١ ١٣٨.٧١9.٨٢9لألفراد

55.٦٤٠.١٦٦ -    -    -    -    -   55.٦٤٠.١٦٦القروض العقارية

للشركات 

٢٦١.5٢٦.٧٦5 -    -    -    -    ١5.٧٧٤.59٠ ٢٤5.٧5٢.١٧5الكبرى

)SMEs( ٧٤.5٤٣.٤٣٢ -    -    -    -    ١٢.٨٠٨.٠5٣ ٦١.٧٣5.٣٨١الصغيرة  والمتوسطة

5٧.٠٠١.٤٦٣ -    -    -    -    ١٠.٠٦١.١٣٢ ٤٦.9٤٠.٣٣١للحكومة والقطاع العام 

موجودات مالية بالكلفة المطفأة - 

بالصافي
٣٧9.١٤.٠١٦.١ ٠٢٤.٧٤٦5٣ -    -    -    -    ٠9٣.٠٤٠.٨9٦

١٠.55٢.٠٣5 -    -    -    -   ٨.٣٤٠.٧٤٤٢.٢١١.٢9١موجودات اخرى

1.216.210.425113.629.54916.155.21237.87195.71598.2601.346.736.780االجمالي / للسنة الحالية

1.042.633.686 1.061.492  297.631 4.906.7096.154.415 57.379.859 972.833.580االجمالي / ارقام المقارنة

* باستثناء دول الشرق األوسط.
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36/أ - مخاطر السوق 

 المخاطــر الســوقية عبــارة عــن الخســائر بالقيمــة الناتجــة عــن التغيــر فــي اســعار الســوق كالتغيــر فــي اســعار الفوائــد، اســعار 
الصــرف االجنبــي واســعار األدوات الماليــة وبالتالــي تغيــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة لــالدوات الماليــة داخــل وخــارج قائمــة 

المركز المالي.            

لــدى البنـــك سياســات وإجــراءات محــددة يتــم مــن خاللهــا التعــرف، قيــاس، مراقبــة والســيطرة علــى المخاطـــر الســـوقية  ويتــم 
مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريًا.           

 
يتــم قيــاس مخاطــر الســوق و الرقابــة عليهــا بعــدة اســاليب منهــا تحليــل الحساســية و اســتخدام القيمــة المعرضــة للمخاطــر 

.)Stop loss Limits( باالضافــة إلــى وضــع حــدود وقــف الخســائر ) Stress Testing ( و اختبــار الفرضيــات VAR

تحــدد سياســة المخاطــر المقبولــة ضمــن عمليــات الخزينــة وتتضمــن ســقوف تحكــم المخاطــر الســوقية، حيــث يتــم االلتــزام 
ــم  ــر وتقدي ــرة إدارة المخاط ــل دائ ــن قبــ ــا م ــة تطبيقه ــالل مراقب ــن خ ــر م ــل دوري ومستمـــ ــا بشكـ ــن تطبيقه ــد م ــا و التأك به

ــس اإلدارة. ــك مجل ــات وكذل ــودات والمطلوب ــة الموج ــى لجنـــ ــا عل ــرض بدوره ــي تع ــة والت ــة المختلف ــر الدوري التقاري

)Financial Assets Designated at Fair Value through Profit or Loss( يحتفــــــظ البنـــــك بمحفظـــــة أسهـــم ألغــراض المتاجــرة
المعياريـــــة الطريقــــة  المخاطــر حاليـــــا مــن خــالل  يتــم قيــــاس   ، حيــث  الحســـاسية  تحليــــل  اســلوب  لهــا  ويســتعمل 

)Standardised approach( الحتساب الحد االدنى لرأس المال حسب توصيات لجنة بازل.

مخاطر أسعار الفائدة:            

تنتــج مخــاطـــر اســعار الفائـــدة مــن  احتمـاليـــة التغيــــر فــي اســعار الفائــدة وبالتالــي التاثيــر علــى التدفقــات النقديــة أو القيمــة 
ــة. ــالداة المالي ــة ل العادل

يتعــرض البنــك لمخاطــر اســعار الفائــدة كنتيجــة للفجــوات الزمنيــة العــادة التســعير بيــن الموجــودات والمطلوبــات، تتــم مراقبــة 
هــذ الفجــوات بشــكل دوري مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات وتســتخدم احيانــا االســاليب المختلفــة للتحــوط للبقــاء 

ضمــن حــدود مقبولــة لفجــوة مخاطــر اســعار الفائــدة.



- تحليل الحساسية

للعام ٢٠١5

العملـــــــــــة

التغير زيادة بسعر الفائدة

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 -  5٠.٣9٠ ١دوالر امريكي

 -  ٤.٤٢٣ ١يورو

 -  ٤١٦ ١جنيه استرليني

 -  ١.٢٢٤ ١شيكل 

 - )١.٧٦5(١عمالت اخرى

العملــــــــــــة

التغير )نقص( بسعر الفائدة  

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 - )5٠.٣9٠(١دوالر امريكي

 - )٤.٤٢٣(١يورو

 - )٤١٦(١جنيه استرليني

 - )١.٢٢٤(١شيكل 

 -  ١.٧٦5 ١عمالت اخرى

للعام ٢٠١٤ 

العملـــــــــــة

 التغير زيادة بسعر الفائدة 

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 - )٢٦.٣٢9(١دوالر أمريكي

 - )١٣٨.٧٨٤(١يورو

 -  ١.٧٢٨ ١جنيه استرليني

 - )٣.٨١٨(١شيكل 

 -  ١٣٤.٧5٤ ١عمالت أخرى

العملــــــــــــة

التغير )نقص( بسعر الفائدة  

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 -  ٢٦.٣٢9 ١دوالر أمريكي

 -  ١٣٨.٧٨٤ ١يورو

 - )١.٧٢٨(١جنيه استرليني

 -  ٣.٨١٨ ١شيكل 

 - )١٣٤.٧5٤(١عمالت أخرى
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36/ ب - مخاطر العـمالت:

يظهـــر الجـــدول أدناه العمالت التي يتعرض البنـــك لها  واثر تغير محتمل ومعقول على اسعارها مقابــل الدينـــار علــى قائمـــة 
الدخـــل ويتم مراقبة مراكز العمالت بشكل يومي والتاكد من بقائها ضمن السقوف المحددة وترفع التقاريــر بذلك إلى لجنة 

الموجودات والمطلوبات وكذلك مجلس اإلدارة.      

للعام 2015
التغير في سعر

 صرف العملة

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%العملــة

 -  ٢5١.95١ 5دوالر امريكي

 -  ٢٢.١١٧ 5يورو

 -  ٢.٠٨٠ 5جنيه استرليني

 -  ٦.١١٨ 5شيكل

 -  )٨.٨٢٨(5عمالت اخرى

للعام 2014
التغير في سعر

 صرف العملة

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%العملــة

 -  )١٣١.٦٤5(5دوالر أمريكي

 -  )٦9٣.9٢٠(5يورو

 -  ٨.٦٤٠ 5جنيه استرليني

 -  )١9.٠9٠(5شيكل

 -  ٦٧٣.٧٧٠ 5عمالت أخرى

- مخاطر التغير بأسعار األسهم :

قيمة  وتغير  األسهم  مؤشرات  قيمة  في  التغير  بسبب  لألسهم  االستثمارية  للمحفظة  العادلة  القيمة  انخفاض  خطر  وهو 
األسهم منفردة.

التغير في المؤشرللعام 2015
األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%المؤشـــر

٤٨٦.٠9٠ ١55.٧5٨ 5بورصة عمان وسوق فلسطين لالوراق المالية 

 )٤٨٦.٠9٠( )١55.٧5٨()5( بورصة عمان وسوق فلسطين لالوراق المالية 

التغير في المؤشرللعام 2014
األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%المؤشـــر

٦١5.٧٧١ ٢٤٠.٧٧٤ 5بورصة عمان وسوق فلسطين لالوراق المالية 

 )٦١5.٧٧١( )٢٤٠.٧٧٤()5( بورصة عمان وسوق فلسطين لالوراق المالية 



فجوة إعادة تسعير الفائدة 

تقسيم  خالل  من  الفجوات  لتقليل  اإلستحقاقات  وموائمة  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  في  التوافق  سياسة  البنك  يتبع 
الموجودات والمطلوبات لفئات اآلجال الزمنية المتعددة أو استحقاقات إعادة مراجعة أسعار الفوائد أيهما أقل لتقليل المخاطر 
في أسعار الفائدة ودراسة الفجوات في أسعار الفائدة المرتبطة بها وإستخدام سياسات التحوط بإستخدام األدوات المتطورة 

كالمشتقات.

يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب .

إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:

 31 كانون األول 2015
أقل من 

شهر
من شهر 

إلى 3 أشهر 

فجوة إعادة تسعير الفائـــــدة
3 سنوات
أو أكثر 

عناصـــــر
المجمـوعبدون فائدة من 3 أشهر 

إلـى  6 اشهر 
مـن 6 أشهر 

إلـى سنـــة
من سنة إلى 

3 سنوات 

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

 ٢٧٠.5٤١.٠٢١  ١٠٧.٣٨٦.١٦5  ٧.٤٤٤.5٠٠  -    -    -    -    ١55.٧١٠.٣5٦ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
 9١.٦٤٨.١٨٢  ٢٠.١٦٧.٦55  -    -    -    ٧.٠9٠.٠٠٠  ٧.١99.٠٦5  5٧.١9١.٤٦٢ مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة - 
 599.٢٨٨.9٣٦  -    ١٦٧.5٣9.١٦٦  ٢٠٧.9٠٢.٠٢٣  59.٦١5.9٧9  ٣9.١٠5.٢٨٠  ٣٨.٤٣9.٠٦٢  ٨٦.٦٨٧.٤٢٦ بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 ٣.١١5.١٦٠  ٣.١١5.١٦٠ من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 9.٧٢١.٨٠٦  9.٧٢١.٨٠٦  -    -    -    -    -    -   من خالل قائمة الدخل الشامل  

موجودات مالية بالكلفة 
 ٣9٣.٠٤٠.٨9٦  -    ٢٦١.٤9٤.٢٠٤  ٤5.9٦١.٧٦٨  ٣5.٨٠٤.٤55  ١٧.٣99.٨٤٧  ٣٢.٣٨٠.٦٢٢  -   المطفأة 

 ٢٧.٨55.٢٤٣  ٢٧.٨55.٢٤٣  -   ممتلكات ومعدات - بالصافي 

موجودات غير ملموسة - 
 ١.٠٣٣.٨5٦  ١.٠٣٣.٨5٦  -    -    -    -    -    -   بالصافي

 ٤.5٧9.٨٣5  ٤.5٧9.٨٣5  -    -    -    -    -    -   موجودات ضريبية مؤجلة

 ٨٦.٧٣٨.٢٣١  ٨٦.٧٣٨.٢٣١  -    -    -    -    -    -   موجودات اخرى 

1.487.563.166  260.597.951  436.477.870  253.863.791  95.420.434  63.595.127  78.018.749 299.589.244 إجمالي الموجودات

المطلوبات:

 ١9٣.٣5١.٤١٧  5.٤٤٧.٨95  -    5.٠٠٠.٠٠٠  -    -    ١٤٨.٠5٧.5٤9  ٣٤.٨٤5.9٧٣ ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 ١.٠٤١.٤٧١.٢١٣  ٢١.٠٣9.١٣٢  -    ٦٨.١9٧.٢٨9  ١٨٤.5٧٣.١٢٠  ١٣5.٣٧٢.95٤  ١٤٢.٧٢١.٧٠٣  ٤٨9.5٦٧.٠١5 ودائع عمالء

 ٧٣.٠٠٨.١٢9  -    -    ٣٣.٦٣٦.٦9٧  ١9.١٨9.٤١5  ١٠.٠9١.٠٠9  ٦.٧٢٧.٣٣9  ٣.٣٦٣.٦٦9 تأمينات نقدية

 ٦.9١٢.٨٣٨  -    ٦.9١٢.٨٣٨  -    -    -    -    -   اموال مقترضة

 ٨.٣٦٨.١٢٧  ٨.٣٦٨.١٢٧  -    -    -    -    -    -   مخصص ضريبة الدخل

 ٦٠5.٣5١  ٦٠5.٣5١  -    -    -    -    -    -   مخصصات متنوعة

 ٤٧١.٠99  -    -    -    ٤٧١.٠99  -    -    -   مطلوبات ضريبية مؤجلة

 ٢5.٣9٣.5٦٠  ٢5.٣9٣.5٦٠  -    -    -    -    -    -   مطلوبات أخرى

١.٣٤9.5٨١.٧٣٤ ٦٠.٨5٤.٠٦5 ٦.9١٢.٨٣٨ ١٠٦.٨٣٣.9٨٦ ٢٠٤.٢٣٣.٦٣٤ ١٤5.٤٦٣.9٦٣ ٢9٧.5٠٦.59١ 5٢٧.٧٧٦.٦5٧ اجمالي المطلوبات

 ١٣٧.9٨١.٤٣٢  ١99.٧٤٣.٨٨٦  ٤٢9.5٦5.٠٣٢  ١٤٧.٠٢9.٨٠5  )١٠٨.٨١٣.٢٠٠( )٨١.٨٦٨.٨٣٦( )٢١9.٤٨٧.٨٤٢( )٢٢٨.١٨٧.٤١٣(فجوة اعادة تسعير الفائدة 

31 كانون األول 2014 )معدلة(

 ١.١٦5.٢٦٣.٢٨٤  ١٨٨.٨55.5٠٠  ٣٠5.5٣٨.٤٢٧  ٣٢٢.٨5٣.٦9٢  ٨5.٢5٧.١9١  5٣.٢٣٤.٢٠9  ٧9.59٠.95٠  ١٢9.9٣٣.٣١5 اجمالي الموجودات

 ١.٠٤٤.٨5١.٤٧٤ ٢٠٤.9٠5.٠٧٠ ٣.٠5٠.٠٠٠ ٦٢.٣9٠.5٨٨ ٧٣.59٠.٤٠5 ٨٤.٧٢٤.9٦5 ١٣٨.٣٤٧.٤٢٧ ٤٧٧.٨٤٣.٠١9 اجمالي المطلوبات

 120.411.810  )16.049.570( 302.488.427  260.463.104  11.666.786  )31.490.756()58.756.477()347.909.704(فجوة اعادة تسعير الفائدة 
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية

يورودوالر أمريكي 31 كانون األول 2015
جنيه 

استرليني
اجمالــــــــــيأخرىشيكل

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار الموجودات :

١٢.٨٤٢.١٦٠١.٠٠١.٠٣٦١٢٨.٢١٢٧.5٦5.١٧٨٤٠٠.٧٤٨٢١.9٣٧.٣٣٤نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٤٣.٧٢١.5٦9١٨.٠٧٣.5١5١.99٧.٨٣٧٢.5٠٤.5٤١5.٧٢9.٢٢٧٧٢.٠٢٦.٦٨9أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٨.٦٤٢.١9٣٨٠9.٢5٤٦٢.٣5٧.٧9٣ -   ٤٢.٧9٤.٦٤٢١١١.٧٠٤تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

٣٤٣.١5٦ -    -    -    -   ٣٤٣.١5٦موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل  
١.5٦٣.٦9١ -    -    -    -   ٣.5٦٣.٦9٣

٨.٨٦٢.5٠٠ -    -    -    -   ٨.٨٦٢.5٠٠موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

٢.٤٨٣.٢١٢٣9٦٨٨١.١٨٠.١9٠٣١١٣.٦٦٤.١9٧موجودات اخرى 

112.610.93219.186.6512.126.13729.892.1026.939.540170.755.362اجمالي الموجودات

المطلوبات:

٢١.٣٧9.95٢ ٦٦١.9٧٣ ١٤.٣٤٢.٢٢٢٢٨٦.95٤٣.٢٤٧٦.٠٨5.55٦ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١٢9.٤9٠.٠١٨ ٦.٣٣9.٨٦٣ ٨٣.٣٦٢.٦٧5١٧.٠٤٤.599١.٢١5.٨٨٨٢١.5٢٦.99٣ودائع عمالء

١١.٠٦5.٨٤٢ ٢١٤.٣٣٦ ٨.٨٣٤.١٠٣١٦.٨٤٣٨٤٧.٣٦9١.١5٣.١9١تأمينات نقدية

٣.٣5٠.٧٢5 )١٠٠.١5٠(١.٠٣٢.9٢٢١.٣95.9٢5١٨.٠٣٠١.٠٠٣.99٨مطلوبات أخرى

107.571.92218.744.3212.084.53429.769.7387.116.022165.286.537اجمالي المطلوبات

 5.٤٦٨.٨٢5  )١٧٦.٤٨٢( ١٢٢.٣٦٤  ٤١.٦٠٣  ٤٤٢.٣٣٠  5.٠٣9.٠١٠ صافي التركز داخل قائمة المركز المالي للسنة الحالية

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي للسنة 
الحالية

 ٣١.٦9٠.5٢.١١  ٤٣5.٣5٦  5.٦٠٧.٢٧٧ ٣٦٤ 5.٤٠.٣٠٦.٠١٧  ٨٨٧.٤٧٧ 



 31 كانون األول 2014
دوالر 

أمريكي
يورو

جنيه 
استرليني

إجماليأخرىشيكل

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــارالموجودات :

١٢.٤٣١.59٤٧9٤.٨٣٦١٧٤.٤١5٤.٦٦٣.٧٤5٣٨٧.٠١٧١٨.٤5١.٦٠٧نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٦٣.٨5٦.٦٦٣ ١٦.٠5٢.55٧ ٤١.٣٨٨.٠9٦5٨.١١٤١.٢5٢.55٤5.١٠5.٣٤٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٧.9٦١59.٢٣٣.٠5٢ ٧.٤٧٦.٤9٨  -    -   5١.٦٦٨.59٣تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

5٣5.٨٣٣ -    -    -    -   5٣5.٨٣٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
الشامل   

٢.٠٤5.٢.٠٤ -    -    -    -   ٢١٦5.٢١٦

١٣.٠٣١.٦٠٦ -    -    -    -   ١٣.٠٣١.٦٠٦موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

١.٣99.٣٧٨ ٢.١٠١ ٨9٠.٨5٤ -    -   5٠٦.٤٢٣موجودات أخرى 

121.607.361852.9501.426.96918.136.43916.529.636158.553.355إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٢٤.5٠٨.٧١٦ ١٨9.٨٣١ ٢٢.٤٠١.٧٨٦٣٢٢.9٦٣١١.٧٧٨١.5٨٢.٣5٨ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٣.٦99.9٤٤١٣.٦٣9.5٣٣٨٢9.٧5٣١5.٧٤5.٤٨٢٢.٢9٦.٨٨5١١٦.٢١١.59٧ودائع عمالء

٧٧٨.9٢٠5٦٧.5٤٢١5.٣٠٤.٨٧٣ ٤١٢.59٢ ١٢.٧٧٦.9٢٣٧٦٨.٨9٦تأمينات نقدية

١.5٠٤.٤95 -    ٤١١.٤٦٧  -    -   ١.٠9٣.٠٢٨مطلوبات أخرى

٤.٢٦٨.5٦٨ -    -    -    -   ٤.٢٦٨.5٦٨حقوق المساهمين 

124.240.24914.731.3921.254.12318.518.2273.054.258161.798.249إجمالي المطلوبات

 )٣.٢٤٤.٨9٤( ١٣.٤٧5.٣٧٨  )٣٨١.٧٨٨( ١٧٢.٨٤٦  )١٣.٨٧٨.٤٤٢( )٢.٦٣٢.٨٨٨(صافي التركز داخل قائمة المركز المالي للسنة الحالية

 ٣5.٢٨١.٤٧٨  ٦.٢٢٣.٨١9 ٨٠٣.٢٢9 5.٣٦٤  ٢.١١5.٣5٦  ٢٦.١٣٣.٧١٠ التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي للسنة الحالية
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36 ج- مخاطر السيولة

أواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير المخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ 
القوائم المالية :

أو  بتوظيفاته  الزيادة  الالزم لتمويل  التمويل  البنك بسبب عدم توفر  التي قد يتعرض لها  الخسائر  بأنها  السيولة  تعرف مخاطر 
. ALM لسداد التزاماته عند استحقاقها بالوقت والكلفة المالئمين وتعتبر جزءا من إدارة الموجودات والمطلوبات

الخارجية،  البنك  التي تعمل ضمنها فروع  الرقابية  المركزي والسلطات  البنك  المحددة من قبل  السيولة  بنسب  البنك  يلتزم   -
وتراقب السيولة لدى البنك بشكل يومي. 

- تتم مراقبة السيولة أيضا من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات التي يرأسها المدير العام من خالل تقارير دورية. 

 31 كانون األول 2015
أقل من 

شهر

أكثر من 
شهر

الى 3 أشهر 

أكثر من 3 
أشهر  

الى 6 اشهر 

أكثر مـن 6 
أشهر 

الـى سنـــة

أكثر من 
سنـة إلى

3 سنوات 

أكثر من 3 
سنوات 

عناصـــــر
بـدون 

إستحقـاق
المجموع

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

المطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 
١9٣.٣5١.٤١٧ -      -     5.٠٠٠.٠٠٠ -      -     ٤٠.٢9٣.٨٦٨١٤٨.٠5٧.5٤9مصرفية

٢١.٠٣9.١٣٢١.٠٤١.٤٧١.٢١٣ -     ٤٨9.5٦٧.٠١5١٤٢.٧٢١.٧٠٣١٣5.٣٧٢.95٤١٨٤.5٧٣.١٢٠٦٨.١9٧.٢٨9ودائع عمالء

٧٣.٠٠٨.١٢9 -      -     ٣.٣٦٣.٦٧٠٦.٧٢٧.٣٣9١٠.٠9١.٠٠9١9.١٨9.٤١5٣٣.٦٣٦.٦9٦تأمينات نقدية

٦.9١٢.٨٣٨ -     ٦.9١٢.٨٣٨ -      -      -      -      -     أموال مقترضة

٨.٣٦٨.١٢٧ -      -      -     ٤.٦٤٠.٠٠٨٢.١٦9.٨١٧ -     ١.55٨.٣٠٢مخصص ضريبة الدخل

٦٠5.٣5١ -      -      -     ٦٠5.٣5١ -      -      -     مخصصات متنوعة

٤٧١.٠99 -      -      -     ٤٧١.٠99 -      -      -     مطلوبات ضريبية مؤجلة

٢5.٣9٣.5٦٠ -      -      -     ٨.٤95.5٨٧٣.٦١٠.5٣٣٦.٦٦٦.55٨٦.٦٢٠.٨٨٢مطلوبات أخرى

5٤٣.٢٧٨.٤٤٢٣٠١.١١٧.١٢٤١5٦.٧٧٠.5٢9٢١٣.٦٢9.٦٨٤١٠٦.٨٣٣.9٨5٦.9١٢.٨٣٨٢١.٠٣9.١٣٢١.٣٤9.5٨١.٧٣٤ المجموع 

مجموع الموجودات 
حسب استحقاقاتها 

المتوقعة
٢99.٠٦٨.٢٢٧٧٨.٠١٨.٧٤9٦٣.595.١٢٧9٤.٨٠9.٢١٦٢٦9.٣٢٤.٤٤١٤5١.٧5٤.٦9٦٢٣٠.99٢.٧١٠١.٤٨٧.5٦٣.١٦٦

31 كانون األول 2014

المطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 
١٤٠.٣٣٢.٦99 -      -      -      -      -      ٤١.١١١.5٤٣ 99.٢٢١.١5٦مصرفية

١.٣٠٦.١9٢٨١٠.٢55.595 -      5٢.٨9٤.٨٧٨ 5١9.٧١9.٣٤١9٠.٦٦١.٤٢٦٨9.٨٦9.١5٧55.٨٠٤.٦٠١ودائع عمالء

٦9.٤٢٤.٨٤5 -      -      ٣٢.٨٧٢.٢٨٨ ٣.٢٨٧.٢٢9٦.5٧٤.٤5٨9.٨٦١.٦٨٦١٦.٨٢9.١٨٤تأمينات نقدية

٣.9٢٠.5٧٢ -      ٣.٠5٠.٠٠٠  -      -      -      ٧٢٧.5٧٢  ١٤٣.٠٠٠ أموال مقترضة

٣.٨5٢.٠٨٦ -      -      -      ٣.٨5٢.٠٨٦  -      -      -     مخصص ضريبة الدخل

٦٧٦.٧٣٤ -      -      -     ٦٧٦.٧٣٤ -      -      -     مخصصات متنوعة

١٦.٣٨٨.9٤٣ -      -     5.٠99.٦٤٣ ١.٨٧٧.595  ٧٨.٧١٨ 5.٨٣9.٧٢٦٣.٤9٣.٢٦١مطلوبات أخرى

٦٢٨.٢١٠.٤5٢١٤٢.5٦٨.٢٦٠99.٨٠9.5٦١٧9.٠٤٠.٢٠٠9٠.٨٦٦.٨٠9٣.٠5٠.٠٠٠١.٣٠٦.١9٢١.٠٤٤.٨5١.٤٧٤ المجموع 

  مجموع الموجودات 
حسب استحقاقتها 

المتوقعة
١٢9.9٣٣.٣١5٧9.59٠.95٠5٣.٢٣٤.٢٠9٨5.٢5٧.١9١٣٢٢.٨5٣.٦9٣٠ ٢5.5١٨٨.٨ ٣٨.٤٢٧55.5٠٠١.١٦5.٢٦٣.٢٨٤



ثانيًا: بنود خارج قائمة المركز المالي :

 31 كانون األول 2015
المجموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

دينــاردينــاردينـــار

١٢٨.5٧١.5٢٣ - ١٢٨.5٧١.5٢٣كفاالت

5٢.٨١٦.٧9٨ - 5٢.٨١٦.٧9٨إعتمادات وقبوالت

٧١٢.٦٧٤ - ٧١٢.٦٧٤التزامات عقود االيجارات التشغيلية

٧٧.٢٠٦.٤٨٠ - ٧٧.٢٠٦.٤٨٠سقوف تسهيالت غير مستغلة

259.307.475 - 259.307.475 المجموع

 31 كانون األول 2014
المجموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

دينــاردينــاردينـــار

١٢9.١٦9.٦٦٠ - ١٢9.١٦9.٦٦٠كفاالت

٣٨.599.٨٦٤ - ٣٨.599.٨٦٤إعتمادات وقبوالت

٦95.١٠٣ - ٦95.١٠٣التزامات عقود االيجارات التشغيلية

٦٠.١٨٤.٤٠5 - ٦٠.١٨٤.٤٠5سقوف تسهيالت غير مستغلة

228.649.032 - 228.649.032 المجموع

37 - معلومات عن قطاعات أعمال البنك

أ- معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية

يتم تنظيم البنك الغراض ادارية يحيث يتم قياس القطاعات وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير العام وصانعو 
القرار الرئيسيون لدى البنك وذلك من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية :

-  حسابات االفراد : يشمل متابعة ودائع العمالء االفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى .
-  حسابات المؤسسات : يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية الخاصة بالعمالء من المؤسسات .

-  الخزينة : يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك .
-  األخرى : يشمل هذا القطاع االنشطة التي ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك المذكورة أعاله .
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فيما يلي معلومات عن أعمال البنك موزعة حسب األنشطة :

2014 )معدلة(2015أخرى الخزينة المؤسسات األفراد 

دينـار  دينـار  دينـار  دينـار  دينـار دينـار 

 ٤٤.٨٨٦.٢٧٨  ٦٤.٠١١.٦٨٧  ١.9٧9.٨٣٨  ٢١.5٢٣.٤٨٢  ٣١.٣٤١.٧٧5  9.١٦٦.59٢ اجمالي الدخل للسنة - قائمة )ب(

ينزل : مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 

المباشرة
)٣.٧٢١.٨٧5( )١٢.٣٢٨.١٧٨( -   -   )٨.٦٠٦.٣٠٣( )5.٢١١.٢95( 

 ٣9.٦٧٤.9٨٣  5١.٦٨٣.5٠9  ١.9٧9.٨٣٨  ٢١.5٢٣.٤٨٢  ٢٢.٧٣5.٤٧٢  5.٤٤٤.٧١٧ نتائج أعمال القطاع 

 )٢٤.١٠٨.٢٠٢( )٢٧.5٦9.٤٤9( )١.١٨١.٢٣5( )١١.95١.٨٤٣( )١١.5٤٢.٤٤٢( )٢.٨9٣.9٢9(ينزل : مصاريف غير موزعة على القطاعات 

 ١5.5٦٦.٧٨١  ٢٤.١١٤.٠٦٠  ٧9٨.٦٠٣  9.5٧١.٦٣9  ١١.١9٣.٠٣٠  ٢.55٠.٧٨٨ الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

 )٣.٨٣٨.٧٦١( )٨.٣5٧.١٨٣( )٨.٣5٧.١٨٣( -   -   -  ينزل : ضريبة الدخل للسنة

 ١١.٧٢٨.٠٢٠  ١5.٧5٦.٨٧٧  )٧.55٨.5٨٠( 9.5٧١.٦٣9  ١١.١9٣.٠٣٠  ٢.55٠.٧٨٨      الربح للسنة - قائمة )ب(

 ٣.٧٢٢.٨٨٦  5.٦٧٤.٣٠٢    -      -      -      -   مصاريف رأسمالية 

 ٢.5٧١.١٠٨  ٢.5٣٧.١9٠  -   -   -   -  االستهالكات واإلطفاءات

1.487.563.1661.165.263.284  124.062.103  768.302.761  441.726.153  153.472.149 مجموع الموجودات 

1.044.851.474 1.349.581.734  35.138.136  202.098.886  642.384.781  469.959.931 مجموع المطلوبات 

ب. معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة األردنية الهاشمية التي 
تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطات دولية من خالل فروع البنك في فلسطين.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:  

داخل المملكة         
للسنة المنتهية

في 31 كانون األول

خارج المملكة          
للسنة المنتهية

في 31 كانون األول

المجمـوع
للسنة المنتهية

في 31 كانون األول

201520142015201420152014

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

٤٤.٨٨٦.٢٧٨ ٦٤.٠١١.٦٨٧ 5.٧5٤.٠5٨ ٤.٧5٢.٧٠٤ ٣9.٨٨٢.٣٤١ 59.٢5٨.9٨٣ إجمالي الدخل - قائمة )ب(

٣.٧٢٢.٨٨٦ 5.٦٧٤.٣٠٢  9٣.٧٣٨  ٢.١9٧.٦5٣ ٣.٦٢9.١٤٨ ٣.٤٧٦.٦٤9 المصروفات الرأسمالية

31 كانون األول31 كانون األول31 كانون األول

201520142015201420152014

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

١.١٦5.٢٦٣.٢٨٤ ١.٤٨٧.5٦٣.١٦٦ ٧٢.٣٠5.٠٤٦ 9٧.٠١٨.٧٢٨ ١.٠9٢.95٨.٢٣٨ ١.٣9٠.5٤٤.٤٣٨ مجموع الموجودات



38 - إدارة رأس المال:

أ - وصف لما يتم اعتباره كرأس مال
يصنف رأس المال إلى عدة تصنيفات كراس مال مدفوع، رأس مال اقتصادي وراس مال تنظيمي، ويعرف رأس المال التنظيمي 
البنك المركزي الغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال  البنود التي يحددها  البنوك اجمالي قيمة  حسب قانون 

المقررة بموجب تعليمات يصدرها البنك المركزي األردني.

ويتكون رأس المال التنظيمي من جزئين االول يسمى رأس المال األساسي )Tier 1( ويتكون من رأس المال المدفوع ، االحتياطيات 
المعلنة )تتضمن االحتياطي القانوني ، االختياري ، عالوة االصدار وعالوة اصدار أسهم الخزينة( ، األرباح المدورة بعد استثناء اى مبالغ 
تخضع ألية قيود وحقوق غير المسيطـريـــن ويطــرح منهــا خسائر الفترة ان وجدت ، تكلفة شراء أسهم الخزينة، المخصصات 

المؤجلة بموافقة البنك المركزي األردني ورصيد اعادة الهيكلة والشهرة.

امـا الجـزء الثاني رأس المال اإلضافي )Tier 2( فيتكون من فروقات ترجمة العمالت االجنبية، احتياطي مخاطر مصرفية عامة، 
بالقيمة  المساندة و٤5% من احتياطي تقييم موجودات مالية  الديون   ، المال والدين  بيـن رأس  االدوات ذات الصفات المشتركة 

العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اذا كان موجبا و يطرح بالكامل إذا كان سالبًا.     
 

وهناك جزء ثالث )Tier 3( قد يتم اللجوء لتكوينه في حال انخفضت نسبة كفاية رأس المال عن ١٢% نتيجة لتضمين مخاطر السوق 
لنسبة كفاية رأس المال. وكذلك يطرح االستثمارات في رؤوس اموال البنوك وشركات التأمين والشركات المالية  االخرى.  

ب - متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال، وكيفية االيفاء بهذه المتطلبات.
حقوق  نسبة  تنخفض  ال  ان  و  دينار،  مليون   ١٠٠ عن  المدفوع  المال  رأس  يقل  ال  ان  األردني  المركزي  البنك  تعليمــات  تتطلــب 
المساهميــن إلى الموجـــودات عن ٦% ، اما رأس المال التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك المركزي األردني ان ال تنخفض نسبته 
إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر ومخاطر السوق )نسبـــة كفاية رأس المال( عن ١٢% ويراعي البنك االلتزام بها، وقد قام البنك 
خالل العام ٢٠١5 بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح ١٠5.٠٠٠.٠٠٠ دينار / سهم كما في ٣١ كانون األول ٢٠١5 وتم استكمال اجراءات زيادة 

رأس المال بتاريخ ٢5 تشرين الثاني ٢٠١5. 

يلتزم البنك بالمادة )٦٢( من قانون البنوك  بأنه على البنك ان يقتطع سنويا لحساب االحتياطي القانوني ما نسبته )١٠%( من أرباحه 
الصافية في المملكــــــة وان يستمر في االقتطاع حتى يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل رأسمال البنك المكتتب به، ويقابل هذا 

االقتطاع االحتياطي االجباري المنصوص عليه في  قانــون  الشركات.

يلتزم البنك بالمادة )٤١( من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي األردني والمتعلقة بما يلي:
١- نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وباالحتياطيات وبالحسابات 

النظامية.
٢- نسبة اجمالي القروض إلى رأس المال التنظيمي المسموح  للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي الصلة.
٣- نسبة اجمالي القروض الممنوحة ألكبر عشرة اشخاص من عمالء البنك إلى المبلغ االجمالي للقروض الممنوحة من البنك.  

         
ج - كيفية تحقيق أهداف إدارة رأس المال.

يراعــي البنـــك تالؤم حجم رأس المال مع حجم  وطبيعة وتعقيد المخاطر التي يتعرض لها البنك، وبما ال يتناقض مع التشريعات 
والتعليمات النافذة وينعكس ذلك فــــي خططه االستراتيجية وكذلك موازناته التقديرية السنوية 

يتم اخذ التاثيرات لدى الدخول في االستثمارات على نسبة كفاية رأس المال ويراقب رأس المال وكفايته بشكل دوري حيث يتم 
احتساب نسبة كفاية رأس المال على مستوى المجموعة وكذلك البنك منفردا بشكل ربع سنوي، ويتم تدقيقها من المدقق 
الداخلي . وذلك اضافة إلى الرقابة المستمرة لنسب رأس المال والتي تراقــــــب بشكل شهري، منها نسب الرفع المالي : حقوق 
المساهمين للموجودات، حقوق المساهمين لودائع العمالء، نسبة النمو الداخلي لراس المال، المخصصــات ورأس المــال الحــر، 
وبما يحقق الرفع المالي )Financial Leverage( المالئم  وبالتالي تحقيق العائد المستهدف على حقوق المساهمين وبحيث ال 

يقل عن ١٠% حسبما تنص عليه استراتيجية البنك.
ال يتم توزيع أية أرباح على المساهمين من عناصر رأس المال التنظيمي إذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي إلى عدم التقيد 

بالحد األدنى المطلوب لرأس المال. 
يركز البنك على النمو الداخلي لرأس المال )Internal Generation( ويمكن اللجوء إلى االكتتاب العام لتلبية التوسعات والخطــــط 

المستقبليـــة أو متطلبــــات السلطات الرقابية وفق دراسات محددة.
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كفاية رأس المال

 يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا  لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات لجنة بازل ، وفيما يلي نسبة 
كفاية رأس المال مقارنة مع السنة السابقة:    

31 كانـون األول 

20152014

دينــاردينـار

بنود رأس المال األساسي:

 ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٠5.٠٠٠.٠٠٠   رأس المال المكتتب به والمدفوع

 9.٨٣٣.٦٣٢  ١٢.٢٤5.٠٣٨   االحتياطي القانوني

 ١.٣١٧.٦٣٣  ١.٤٧٢.٣١5   احتياطي التقلبات الدورية

 ١٠.٣٤٦.9٨٣  ١١.٠5٦.٨٦٤   األرباح المدورة 

يطرح منه :

 )٣.٤5١.٦٦٦( -   رصيد اعادة هيكلة رأس مال البنك

 )٢.٤٨9.٠٨١( )٤٤9.٢95(استثمارات في رؤوس اموال البنوك والشركات المالية االخرى

 )١.٢٣5.٢٣9( )١.٠٣٣.٨5٦(موجودات غير ملموسة - بالصافي

 )١.٤٣٨.١٦٧( )١.٤٣٨.١٦٧(أسهم مستملكة لقاء ديون

 )٣.٨٣٢.٦١9( -   العقارات المستملكة التي تزيد فترة استمالكها عن أربع سنوات 

 109.051.476 126.852.899مجموع رأس المال األساسي

بنود رأس المال االضافي:

 )٤.١١٦.٤٦٣( )٣.5٢٤.٠٣٤(احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 

 5.٣95.٨٧١ ٦.٠٨٦.٢٨٨احتياطي مخاطر مصرفية عامة

 )١.٢٧9.٤٠٨( )٢.5٦٢.٢5٤(استثمارات في رؤوس اموال البنوك والشركات المالية االخرى

   -      -   مجموع رأس المال اإلضافي

 109.051.476 126.852.899مجموع رأس المال االساسي وراس المال التنظيمي

 109.051.476 126.852.899مجموع رأس المال التنظيمي

 ٨٣٠.٨٠٣.٧٢٠  ٨9٢.59٤.5٤٢ مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

١٣/١٣%١٤/٢١%نسبة كفاية رأس المال التنظيمي  

١٣/١٣%١٤/٢١%نسبة رأس المال االساسي 



39 - حسابات مدارة لصالح العمالء

 ال توجد محافظ استثمارية يديرها البنك لصالح العمالء.

40 - تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:   
 

 31 كانون األول 2015
 المجمــوع أكثر من سنةلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات:

٢5٦.99٢.٢5٧١٣.5٤٨.٧٦٤٢٧٠.5٤١.٠٢١نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

9١.٦٤٨.١٨٢ -   9١.٦٤٨.١٨٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢٢٣.٨٤٧.59٨٣٧5.٤٤١.٣٣٨599.٢٨٨.9٣٦تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

٣.١١5.١٦٠ -   ٣.١١5.١٦٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9.٧٢١.٨٠٦ -    9.٧٢١.٨٠٦ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

٨5.5٨٤.9٢٤٣٠٧.٤55.9٧٢٣9٣.٠٤٠.٨9٦موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

٢٧.٨55.٢٤٣٢٧.٨55.٢٤٣ -   ممتلكات و معدات - بالصافي 

١.٠٣٣.٨5٦١.٠٣٣.٨5٦ -   موجودات غير ملموسة - بالصافي

٤.5٧9.٨٣5 -   ٤.5٧9.٨٣5موجودات ضريبية مؤجلة

٨٦.٧٣٨.٢٣١  -   ٨٦.٧٣٨.٢٣١موجودات أخرى 

762.227.993725.335.1731.487.563.166مجموع الموجودات

المطلوبات:

١٨٨.٣5١.٤١٧5.٠٠٠.٠٠٠١9٣.٣5١.٤١٧ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

9٣5.5٧٣.١١١١٠5.٨9٨.١٠٢١.٠٤١.٤٧١.٢١٣ودائع عمالء   

٣9.٣٧١.٤٣٣٣٣.٦٣٦.٦9٦٧٣.٠٠٨.١٢9تأمينات نقدية

٦.9١٢.٨٣٨٦.9١٢.٨٣٨ -   اموال مقترضة

٨.٣٦٨.١٢٧ -   ٨.٣٦٨.١٢٧مخصص ضريبة الدخل

٦٠5.٣5١ -   ٦٠5.٣5١مخصصات متنوعة

٤٧١.٠99 ٤٧١.٠99 -مطلوبات ضريبية مؤجلة

٢5.٣9٣.5٦٠ -   ٢5.٣9٣.5٦٠مطلوبات أخرى

1.197.662.999151.918.7351.349.581.734مجموع المطلوبات

435.435.006573.416.438137.981.432صافي الموجودات
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 31 كانون األول 2014
 المجمــوع أكثر من سنةلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات:

9٣.٨٧5.٧٨5٧.٤٤٤.5٠٠١٠١.٣٢٠.٢٨5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

٧9.١9٧.٨٦١ -      ٧9.١9٧.٨٦١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١9٤.٧٤٦.٣5٧٣٢9.١٢٠.٣٠٤5٢٣.٨٦٦.٦٦١تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

٤.٨١5.٤٨5 -      ٤.٨١5.٤٨5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٢.٣١5.٤٢٦١٢.٣١5.٤٢٦ -      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

5٦.٤٣٤.٨٦١٢9١.٨٢٧.٣١5٣٤٨.٢٦٢.١٧٦موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

٢٤.995.٧٤٠٢٤.995.٧٤٠ -      ممتلكات و معدات - بالصافي 

١.٢٣5.٢٣9١.٢٣5.٢٣9 -      موجودات غير ملموسة - بالصافي

5٣.٢٤٢.9١٦٦9.٢5٤.٤١١ ١٦.٠١١.٤95 موجودات أخرى 

445.081.844720.181.4401.165.263.284 مجموع الموجودات

المطلوبات:

١٤٠.٣٣٢.٦99 -      ١٤٠.٣٣٢.٦99ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

٧5٦.٠5٤.5٢55٤.٢٠١.٠٧٠٨١٠.٢55.595ودائع عمالء   

٣٦.55٢.55٧٣٢.٨٧٢.٢٨٨٦9.٤٢٤.٨٤5تأمينات نقدية

٨٧٠.5٧٢٣.٠5٠.٠٠٠٣.9٢٠.5٧٢اموال مقترضة

٦٧٦.٧٣٤ -      ٦٧٦.٧٣٤مخصصات متنوعة

٣.٨5٢.٠٨٦ -      ٣.٨5٢.٠٨٦مخصص ضريبة الدخل

١١.٢٨9.٣٠٠5.٠99.٦٤٣١٦.٣٨٨.9٤٣مطلوبات أخرى

949.628.47395.223.0011.044.851.474 مجموع المطلوبات

 120.411.810  624.958.439  )504.546.629( صافي الموجودات



41 - مستويات القيمة العادلة

أ - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

التالي  والجدول  مالية،  فترة  كل  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  مقيمة  للبنك  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بعض  إن 
التقييم والمدخالت  المالية )طرق  المالية والمطلوبات  العادلة لهذه الموجودات  القيمة  يوضح معلومات حول كيفية تحديد 

المستخدمة(.

الموجودات المالية / المطلوبات المالية

القيمة العادلة  القيمة العادلة  

مستوى 
القيمة 

العادلــــــــة  

طــــــريقة 
التقييم 

والمدخالت 
المستخدمة

  

مدخالت 
هامة  

غير ملموسة

العالقة بين 
المدخالت 

الهامة غير 
الملموسة 
والقيمة 
العادلة  

31 كانـــــون األول

20152014

دينـاردينـار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المستوى األول ٣.١١5.١٦٠٤.٨١5.٤٨5أسهم شركات
 األسعار المعلنة 

في األسواق 
المالية  

ال ينطبقال ينطبق

3.115.1604.815.485المجموع
موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل 

المستوى األول ٧.٣٦٧.5٣٢9.٤9٣.٧١٣أسهم متوفر لها أسعار سوقية
 األسعار المعلنة 

في األسواق 
المالية 

ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني٢.٣5٤.٢٧٤٢.٨٢١.٧١٣أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
 مقارنتها بالقيمة 

السوقية ألداة 
مالية مشابهة 

ال ينطبقال ينطبق

9.721.80612.315.426المجموع

12.836.96617.130.911إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل العام ٢٠١5.  

ب - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
المالية الظاهرة في القوائم  المالية والمطلوبات  القيمة الدفترية للموجودات  اننا نعتقد ان  باستثناء ما يرد في الجدول ادناه 
المالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية  للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها 

تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها قصير االجل أو أن  أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام.
       

الموجودات المالية / المطلوبات المالية

31 كانـــــــون األول

مستوى القيمة 

العادلــــــــة

20152014
القيمة 
الدفترية

القيمة 
العادلة

القيمة 
القيمة العادلةالدفترية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني٢5٢.٢٠٦.٧٣١٢5٢.٢٠٦.٧٣١٨٢.٣٠٢.5٢٤٨٢.٣٠٢.5٢٤أرصدة لدى بنوك مركزية 
المستوى الثاني9١.٦٤٨.١٨٢9١.٦٤٨.١٨٢٧9.١9٧.٨٦١٧9.١9٧.٨٦١ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني599.٢٨٨.9٣٦599.٢٨٨.9٣٦5٢٣.٨٦٦.٦٦١5٢٣.٨٦٦.٦٦١قروض وكمبياالت وأخرى
المستوى األول والثاني٣9٣.٠٤٠.٨9٦٣9٣.٠٤٠.٨9٦٣٤٨.٢٦٢.١٧٦٣٤٨.٢٦٢.١٧٦موجودات مالية  بالتكلفة المطفأة

٨٦.٧٣٨.٢٣١٨٦.٧٣٨.٢٣١٦9.٢5٤.٤١١٦9.٢5٤.٤١١موجودات أخرى

1.422.922.9761.422.922.9761.102.883.6331.102.883.633مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة
المستوى الثاني١9٣.٣5١.٤١٧١9٣.٣5١.٤١٧١٤٠.٣٣٢.٦99١٤٠.٣٣٢.٦99ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني١.٠٤١.٤٧١.٢١٣١.٠٤١.٤٧١.٢١٣٨١٠.٢55.595٨١٠.٢55.595ودائع عمالء
المستوى الثاني٧٣.٠٠٨.١٢9٧٣.٠٠٨.١٢9٦9.٤٢٤.٨٤5٦9.٤٢٤.٨٤5تأمينات نقدية

المستوى الثاني٦.9١٢.٨٣٨٦.9١٢.٨٣٨٣.9٢٠.5٧٢٣.9٢٠.5٧٢أموال مقترضة 

1.314.743.5971.314.743.5971.023.933.7111.023.933.711مجموع المطلوبات المالية غير محددة القيمة العادلة

للبنود المبينة اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني والثالث وفقًا لنماذج تسعير 
متفق عليها والتي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.
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42 - ارتباطات والتزامات محتملة )خارج قائمة المركز المالي(

أ  -  ارتباطات والتزامات ائتمانية : 

31 كانـون األول  

20152014

دينــاردينـار

٤٧.9٢5.١٣٧٣٢.٤٣٧.٨٣٠اعتمادات

٤.٨9١.٦٦١٦.١٦٢.٠٣٤قبوالت

كفاالت 

٢٧.959.٠٣٤٢٨.٨٧5.٨٠٨ دفع

٤٤.٨٢5.٧٨٢٤٤.٧٦5.٧5٧ حسن تنفيذ

55.٧٨٦.٧٠٧55.5٢٨.٠95 أخرى

٧٧.٢٠٦.٤٨٠٦٠.١٨٤.٤٠5سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

258.594.801227.953.929 المجموع

ب- بلغت قيمـة عقود االيجـار التشغيليــة  ٧١٢.٦٧٤ دينار كما في ٣١ كانـون األول ٢٠١5 )٦95.١٠٣ دينـار كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١٤( .

43 - القضايا المقامة ضد البنك   

بلغت قيمة القضايا المقامة ضد البنك ٢.٠٣١.٧٣5 دينار كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١5 )٢.٣5٤.٣٢٨ دينــــار كما في ٣١ كانون األول 
٢٠١٤( ، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني للبنك فانــه لن يترتب على البنك التزامات تفـوق المخصص المأخـوذ لهـــا والبالغ ٢٦٧.٢9 

دينار كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١5 )5٨.٢5٧ دينار كما في ٣١ كانـــون األول ٢٠١٤( .

44 - أثر تعديل األرصدة االفتتاحية 
   

أ- قام البنك خالل العام ٢٠١5 بقيد أثر الموجودات الضريبية المؤجلة كما في األول من كانون الثاني ٢٠١5 من رصيد التغير في 
القيمة العادلة واألرباح المدورة في بداية العام ٢٠١5

- الجدول التالي يبين اثر تعديل بعض البنود على االرصدة كما في االول من كانون الثاني ٢٠١5 وذلك على النحو التالي :  
 

اول كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الثانـــــــــــــــــــــــي 2015

الرصيد المعلن
أثر التعديل )تطبيق 

المعيار(
الرصيد المعدل

دينــاردينــاردينــار

الموجودات

٣.٣٧٠.٨٣9 ٣.٣٧٠.٨٣9  -   الموجودات الضريبية المؤجلة 

حقوق الملكية

 )٢.٦٧5.٧٠١(١.٤٤٠.٧٦٢  )٤.١١٦.٤٦٣(احتياطي القيمة العادلة 

9.9١١.٢١٤ ١.9٣٠.٠٧٧ ٧.9٨١.١٣٧ األرباح المدورة



 ب- قرر البنك تنزيل كامل رصيد اعادة الهيكلة كما في ٣١ كانـــون األول ٢٠١٣ والبالغ 5.١٧٧.555 دينار من الرصيد االفتتـــاحي 
لألرباح المدورة كما في االول من كانون الثاني ٢٠١٤ وفقُا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية والذي اصبح رصيده 
صفر دينار، حيث كان يتم اطفاؤه على مــدى عشر سنوات اعتبارا من بداية  العام ٢٠٠٤ وذلك بموجب اتفاقيـــة اعــادة 
الهيكلة الموافـــق عليهــا مــن البــنك المركــزي األردنـي ومجلـس الـوزراء والتـي أقرتهــا الهيئــة العامـــــة للمساهمين 
للبنـك في حينه، علمًا أنه قد تم تأجيل إطفاء رصيد إعادة الهيكلة لعدة سنوات، على ان يتم استكمال اطفاؤه على 

مدى ٣ سنوات مع بدايـة العــام ٢٠١٤ وفقًا للترتيبات الموافق عليها مع البنك المركزي األردني بذلك الخصوص.

 - الجدول التالي يبين اثر تعديل بعض البنود على االرصدة وذلك على النحو التالي :
   

31 كانـــون األول 2014

الرصيد المعلن
أثر التعديل )تطبيق 

المعيار(
الرصيد المعدل

دينــاردينــاردينــار

الموجودات

 ٦9.٢5٤.٤١١  )٣.٤5١.٦٦٦( ٧٢.٧٠٦.٠٧٧ موجودات أخرى - رصيد إعادة الهيكلة

حقوق المساهمين

 ٧.9٨١.١٣٧  ٣.٤5١.٦٦٦  ١١.٤٣٢.٨٠٣ األرباح المدورة

أول كانـــون األول 2014

الرصيد المعلن
أثر التعديل )تطبيق 

المعيار(
الرصيد المعدل

دينــاردينــاردينــار

الموجودات

٤9.9٤٦.٤٨9  )5.١٧٧.555(55.١٢٤.٠٤٤ موجودات اخرى

حقوق المساهمين

 )١.٧٦١.9٨٢(5.١٧٧.555 ٣.٤١5.5٧٣ األرباح المدورة

45 - أرقام المقارنة 
       

تم إعادة  تبويب بعض أرقام المقارنة للعام ٢٠١٤ لتتناسب مع تبويب أرقام العام الحالي.
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٤٦ -  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

معاييــر التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة:

تؤثر  لم  والتي  للبنك،  الموحدة  المالية  القوائم  اعداد  في  التالية  والمعدلة  الجديدة  الدولية  المالية  التقارير  معايير  اتبـاع  تــم 
بشكل جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة للسنة والسنوات السابقة ، علمًا بأنه قد يكون 

لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة:

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل ا¥عوام ٢٠١٠-٢٠١٢ والتي تتضمن تعديالت تتعلق بالمعايير 
الدولية للتقارير المالية ارقام (٢) و (٣) و (٨) و (١٣) ومعايير المحاسبة الدولية ارقام (١٦) و (٢٤) و (٣٨).

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل ا¥عوام ٢٠١١ - ٢٠١٣ والتي تتضمن تعديالت تتعلق بالمعايير 
الدولية للتقارير المالية ارقام (١) و (٣) و (١٣) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٤٠).

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (١٩): منافع الموظفين ، توضح هذه التعديالت كيفية توزيع المساهمات المدفوعة 
من الموظفين أو ا¥طراف الخارجية والتي ترتبط بخدماتهم على فترات الخدمة.

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

لم يقم البنك بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاهزة للتطبيق المبكر لكن 
غير سارية المفعول بعد :

سارية المفعول للسنوات
معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةالمالية التي تبدأ في أو بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٤):  حسابات التأجيل التنظيمية.أول كانون الثاني ٢٠١٦ 

التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (١): عــرض القوائــم أول كانون الثاني ٢٠١٦ 
باالفصــاح. بالمبــادرة  الماليــة والمتعلقــة 

ــات أول كانون الثاني ٢٠١٦  ــم (١١): االتفاقي ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــى المعي ــالت عل التعدي
ــي  ــص ف ــراء الحص ــبية  لش ــة المحاس ــة بالمعالج ــتركة والمتعلق المش

ــتركة. ــات المش العملي

الممتلــكات أول كانون الثاني ٢٠١٦  :(١٦) رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  علــى  التعديــالت 
واالالت والمعــدات، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (٣٨) الموجــودات 
غيــر الملموســة: توضيــح للطــرق المحاســبية المقبولــة لالســتهالك 

واÉطفــاء.

التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (١٦):  الممتلــكات واالالت أول كانون الثاني ٢٠١٦
النباتــات  الزراعــة:   (٤١) رقــــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  و  والمعــدات 

ــة. المنتج

التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (٢٧): القوائــم الماليــة أول كانون الثاني ٢٠١٦
المنفصلــة ، الســماح للمنشــآت بتســجيل االســتثمارات فــي الشــركات 
ــا  ــة وفق ــا بالكلف ــة ام ــركات الزميل ــتركة والش ــاريع المش ــة، المش التابع
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (٩) أو باســتخدام طريقــة حقــوق 

ــة .      ــة المنفصل ــم المالي ــي القوائ ــة ف الملكي



التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (١٠): القوائــم أول كانون الثاني ٢٠١٦
الماليــة الموحــدة والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــــم (١٢): االفصــاح 
الدولــي  المحاســبة  ومعيــار  ا¥خــرى  المنشــآت  فــي  الحصــص  عــن 
ــتركة،  ــاريع المش ــة والمش ــركات الحليف ــي الش ــتثمار ف ــم (٢٨): االس رقــ
والمتعلقــة بتطبيــق االســتثناء مــن التوحيــد  فــي الشــركات االســتثمارية .

 

ــادرة أول كانون الثاني ٢٠١٦  ــة الص ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــى المعايي ــنوية عل ــينات الس التحس
علــى  الحاصلــة  التعديــالت  تغطــي  والتــي   ٢٠١٢-٢٠١٤ ا¥عــوام  خــالل 
ــبة  ــر المحاس ــام (٥) و (٧) ومعايي ــة ارق ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي المعايي

الدوليــة ارقــام (١٩) و (٣٤) .

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ ا¥دوات الماليــة (النســخ المعدلة أول كانون الثاني ٢٠١٨
لالعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١٣ و٢٠١٤) 

حيــث صــدر  المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (٩) ا¥دوات المالية في 
تشــرين ثانــي ٢٠٠٩ و طــرح متطلبات جديــدة لتصنيف وقيــاس الموجودات 
الماليــة ، وتــم تعديلــه فــي تشــرين ا¥ول ٢٠١٠ الضافــة متطلبــات لتصنيــف 
و قيــاس  واســتبعاد  المطلوبــات الماليــة، كمــا تــم طــرح نســخة جديــدة 
فــي تشــرين الثانــي ٢٠١٣ لتتضمــن  متطلبــات جديــدة لمحاســبة التحــوط. 
كمــا تــم إصــدار  نســخه معدلــة مــن المعيــار فــي تمــوز ٢٠١٤ كــي يتضمن 
بشــكل رئيســي كل مــن  (أ) متطلبــات التدنــي للموجــودات الماليــة (ب) 
تعديــالت محــددة لمتطلبــات التصنيــف والقيــاس مــن خــالل طــرح فئــة 
ــض  ــر لبع ــامل االخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــودات المالي ــاس الموج لقي

أدوات الديــن البســيطة . 

ان النســخة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (٩) تحتــوي 
علــى المتطلبــات المحاســبية لــالدوات  الماليــة وحلــت محــل معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم (٣٩): االعتــراف والقيــاس. وتتضمــن النســخة 

ــة: ــات التالي ــار المتطلب ــن المعي ــدة م الجدي

· التصنيف والقياس: 	
تصنــف الموجــودات الماليــة بنــاءا علــى نمــوذج اÉعمــال والتدفقــات 
النقديــة التعاقديــة. وقدمــت هــذه النســخة تصنيــف جديــد لبعــض 
الماليــة  «الموجــودات  ضمــن  تصنيفهــا  يمكــن  حيــث  الديــن  أدوات 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اÞخــر». ويتــم تصنيــف 
ــار المحاســبة الدولــي رقــم  ــات الماليــة بشــكل مشــابهة لمعي المطلوب
ــاس  ــى قي ــة عل ــات المنطبق ــي المتطلب ــات ف ــك اختالف ــن هنال (٣٩) لك

بالمنشــأة. المتعلقــة  مخاطــر االئتمــان 

· التدني: 	
ــاب  ــة» الحتس ــة المتوقع ــارة االئتماني ــوذج «الخس ــخة ٢٠١٤ نم ــت نس قدم
خســارة تدنــي الموجــودات الماليـــة، وعليــه أصبــح مــن غيــر الضــروري 
زيــادة المخاطــر االئتمانيــة بشــكل مســبق حتــى يتــم االعتــراف بخســارة 

ــي. التدن

· محاسبة التحوط: 	
قدمــت نســخة ٢٠١٤ نمــوذج جديــد لمحاســبة التحــوط تــم تصميمــه 
ليكــون أكثــر مالئمــة مــع كيفيــة قيــام المنشــآت بــإدارة المخاطــر عنــد 

ــي. ــر المال ــي وغي ــوط المال ــر التح ــرض لمخاط التع

· إلغاء االعتراف: 	
ــات  ــة والمطلوب ــودات المالي ــراف للموج ــاء االعت ــات إلغ ــاع متطلب ــم اتب ت

ــم (٣٩). ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــي المعي ــا وردت  ف ــة كم المالي
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عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم )9( ألول مرة

األدوات   :)٧( رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  التعديــالت 
الدولــي  للمعيــار  األولــي  بالتطبيــق  المتعلقــة  االفصاحــات  الماليــة: 

.)9( رقــم  الماليــة  للتقاريــر 

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم )9( ألول مرة

ــات  ــة: إفصاح ــم )٧(: األدوات المالي ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول المعي
ــن  ــة ع ــة( والناتج ــالت الالحق ــوط )والتعدي ــبة التح ــول محاس ــة ح إضافي

ــم )9(. ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــي المعي ــوط ف ــبة التح محاس

ــع أول كانون الثاني ٢٠١٨ . ــود م ــن العق ــرادات م ــم )١5(: اإلي ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول المعي
ــالء.  العم

 صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )١5( فــي أيــار ٢٠١5 حيــث 
وضــع  نظــام شــامل وموحــد تســتعين بــه المنشــآت فــي قيــد  اإليــرادات 
الناتجــة مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء. المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم )١5( ســوف يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة بشــأن االعتــراف 
باإليــرادات بمــا فــي ذلــك المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )١٨(: اإليــرادات، 
والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )١١(: عقــود اإلنشــاءات ومــا يتعلــق بهــا 
مــن تفســيرات عنــد ســريان العمــل بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

ــم )١5(. رق

ويقــوم المبــدأ األساســي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )١5( 
ــل  ــف التحوي ــا لوص ــراف بإيراداته ــاة االعت ــى المنش ــب عل ــه يتوج ــى أن عل
الحاصــل للبضائــع أوالخدمــات المتفــق عليهــا للعمــالء بقيمــة تعكــس 
البضائــع  تلــك  المنشــاة الحصــول عليهــا لقــاء  التــي تتوقــع  القيمــة 
لالعتــراف  منهجــًا  الدقــة  وجــه  علــى  المعيــار  ويقــدم  الخدمــات،  أو 

باإليــرادات بنــاءا علــى خمــس خطــوات:
* الخطوة ١: تحديد العقود المبرمة مع العميل.

* الخطوة ٢: تحديد إلتزامات االداء الواردة بالعقد.
* الخطوة ٣:  تحديد قيمة المعاملة.

* الخطــوة ٤: تخصيــص قيمــة المعاملــة علــى التزامــات االداء الــواردة 
بالعقــد.

المنشــأة  اســتيفاء  حيــن(  )أو  عنــد  باإليــرادات  االعتــراف   :5 الخطــوة   *
االداء. إللتزامــات 

ــأة  ــرف المنش ــم )١5( تعت ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــب المعي وبموج
بإيراداتهــا عندمــا يتــم اســتيفاء االلتــزام، أي عندمــا تحــول الســيطرة 
للعميــل علــى البضائــع أو الخدمــات التــي تنطــوي علــى اســتيفاء التــزام 
للمعيــار  المســتقبلية  التوجيهــات  المزيــد مــن  تــم إضافــة  لقــد  مــا. 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )١5( حتــى يتــم معالجــة حــاالت محــددة، 
ــم )١5(  ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــب المعي ــك يتطل ــى ذل ــة إل وإضاف

ــة. ــات التفصيلي ــن اإلفصاح ــدا م مزي



المعيــار  الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )١٦(: عقــود اإليجــار، يحــدد أول كانون الثاني ٢٠١9 .
هــذا المعيــار كيفيــة االعتــراف و القيــاس و العــرض واإلفصــاح لعقــود 
االيجــار وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة . كمــا يوفــر هــذا 
المعيــار نمــوذج محاســبي موحــد للمســتأجر، حيــث يتطلــب قيــام 
المســتاجرين باالعتــراف باالصــول وااللتزامــات لكافــة عقــود اإليجــار 
باســتثناء العقــود التــي تكــون مدتهــا ١٢  شــهر أو أقــل أو تكــون أصولها 

ذات قيــم منخفضــة. 

لقــد اتــاح المعيــار االســتمرارية  للمؤجــر فــي تصنيــف  العقــود  أمــا 
عقــود تشــغلية أو تمويليــة، وبموجــب هــذا المعيــار فــان محاســبة 
عقــود االيجــار فــي دفاتــر المؤجــر بقيــت إلــى حــد كبيــر كما هــي ودون 
ــم )١٧(. ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــب معي ــه بموج ــت علي ــا كان ــر عم تغيي

ــم تاريخ التطبيق غير محدد بعد  ــم )١٠(: القوائ ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــى المعي ــالت عل التعدي
الماليــة الموحــدة ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )٢٨(: اإلســتثمار 
فــي الشــركات الحليفــة والمشــاريع المشــتركة   )٢٠١١( وذلــك لمعالجــة 
البيــع أو المســاهمة فــي الموجــودات من المســتثمر لشــركته الحليفة 

أو مشــروعه المشــترك.

تاريخ سريان كل منها دون أن  المالية الموحدة عند  المبينة أعاله في إعداد القوائم  البنك أن يتم تطبيق المعايير  تتوقع إدارة 
تحدث هذه المعايير أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك باستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 
)9( و)١5( و )١٦( ، حيث تتوقع اإلدارة ان يتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ارقام )9( و )١5( في القوائم المالية الموحدة 
للبنك خالل الفترات المالية الذي تبدأ في أو بعد االول من كانون الثاني ٢٠١٨ ، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٦( في أو بعد 
االول من كانون الثاني ٢٠١9 ، علما بأنه قد يكون لها اثر جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة 
والمتعلقة بااليرادات من العقود مع العمالء والموجودات والمطلوبات المالية للبنك وعقود اإليجار ، إال أنه من غير العملي أن يتم 
تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك المعايير 

على القوائم المالية الموحدة للبنك .





بيانات ا�فصاح
المسير الواثق نحو الهدف الباسق

انعكاس لشفافية البنك وإخالصه 
لمساهميه وشركاه دون إغفال، 

ليكّون لهم نظرة واضحة المعالم 
للوضع المستقبلي والخطوات 

المتوقعة القادمة. 
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يلتزم البنك في بنود الحاكمية المؤسسية وفقًا لمتطلبات البنك المركزي األردني ودليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة في البورصة عن اإلفصاح في التقرير السنوي طبقًا لتعليمات اإلفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة األوراق المالية:

١.  يبلغ رأس المال المصرح به )١٠5.٠٠٠.٠٠٠( دينار و رأس المال المدفوع والمكتتب به لشركة البنك التجاري األردني  )١٠5.٠٠٠.٠٠٠( دينار، 
ويمارس البنك جميع األعمال المصرفية، من خالل شبكة فروعه البالغ عددها  )٢9( فرعًا في األردن و )٤(  فروع في فلسطين.

٢.  العنوان الرئيسي لمبنى اإلدارة العامة: الدوار الثامن - شارع الملك عبداهلل الثاني - حي الرونق - عمارة رقم: )٣٨٤(.

٣. بلغ عدد موظفي البنك )٧9٤( موظفًا في عام ٢٠١5.

األعداد كما في ١٢/٣١/٢٠١5

فروع فلسطينفروع األردن
عدد الموظفينالفرععدد الموظفينالفرع

5٦اإلدارة اإلقليمية ٤٧٠اإلدارة العامة 
١٠نابلس١٣ الرئيسي

9طولكرم ٦المجمع التجاري
9رام اهلل ٦جبل عمان 

٧مكتب رام اهلل 5جبل الحسين 
٨بيت لحم ٦العبدلي

99المجموع ٨شارع مكة 
١٠الشميساني 

١٣الصويفية 
٧عمان 

5اليرموك 
١٠القويسمة 

5ماركا 
٤الهاشمي الشمالي 

٧صويلح 
٧الفحيص 

٧شارع وصفي التل
٧أبو نصير 
٧السلط 
٧معدي
٧الزرقاء
٦ياجوز
٨مأدبا 

١٢العقبة 
9الكرك 

١٠إربد 
٨مكتب إربد 

9الرمثا 
٨شارع إيدون 

٨المفرق 
٦95المجموع 

 بيانات اإلفصاح



٤. ال يوجد شركات تابعة لشركة البنك التجاري األردني.

5. نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة.

1- سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ
رئيس مجلس اإلدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - ٢٠٠٤/٢/١٦

ولد بتاريخ ١9٤٦/١/١، ويحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة األردنية عام ١9٧١ وهو رئيس 
مجلس إدارة مجموعة الصايغ والتي تضم تحت مظلتها ٣٣ شركة منتشرة في الوطن العربي، أوروبا الشرقية والغربية وآسيا 
ومنتجات  خدمات  للمستهلك  توفر  وإعالمية،  مصرفية،  عقارية،  منزلية،  أدوات  هندسية،  كيماوية،  مختلفة  تخصصات  في 

وسلع عديدة ومتنوعة وتضم في كوادرها 5٠٠٠ موظف وموظفة. 

- حاصل على وسام القبر المقدس من قداسة المتروبوليت فينيذكتوس - بطرياركية الروم األرثوذكس في عام ٢٠٠٢ 
- حاصل على وسام الحسين للعطاء المميز  من الدرجة األولى في عام ٢٠٠٧

السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو مجلس إدارة و رئيس فخري لعدة شركات وجمعيات وأندية منها: 

- رئيس مجلس اإلدارة  لكافة شركات مجموعة الصايغ.
- رئيس مجلس إدارة دهانات ناشونال في كافة فروعها. 

- عضو في مجلس أمناء جائزة الملك عبد اهلل الثاني للعمل الحر والريادة -عمان.
- الرئيس الفخري للنادي األرثوذكسي- الفحيص.

- عضو في المجلس المركزي األرثوذكسي.
- رئيس مجلس إدارة النادي األرثوذكسي - عمان.

- مؤسس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية األرثوذوكسية.
- عضو لجمعية يافا- عمان.

- عضو مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية.
- مؤسس وعضو هيئة المديرين لمؤسسة فلسطين الدولية لألبحاث والخدمات.

- عضو في اإلتحاد العربي لصناعة البويات والدهانات ممثاًل عن األردن.
- عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيين.

- عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للبحث العلمي.
- عضو مجلس إدارة في بنك الجزيرة األردني السوداني /  السودان. 

- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية.
- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات / فلسطين.

- رئيس مجلس إدارة الشرق األوسط للطالء المميز / ُعمان. 
- عضو مجلس أمناء الجامعة الهاشمية.

- رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري.
- عضو مجلس أمناء جمعية يوم القدس.

كما ان السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:

- رئيس اللجنة العليا لمجلس اإلدارة.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
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2- معالي أيمن هّزاع بركات المجالي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة )غير مستقل( 

تاريخ العضوية - ٢٠٠٤/٢/١٦
ولد بتاريخ ١9٤9/٢/٢٠، وتخرج عام ١9٧٢ وقد نال شهادة البكالوريوس في التاريخ، عمل في وزارة الخارجية، وفي عام ١99٣ تم 
إليه  إليه وزارة الشباب والرياضة، ومن ثم ضمت  الوزراء وضمت  نائبًا لرئيس  تعيينه رئيسًا للتشريفات الملكية، وفي عام ١999 
وزارة اإلعالم، وفي عام ٢٠٠٢ أصبح عضو مجلس إدارة البنك التجاري األردني وأعيد انتخابه عام ٢٠٠٤ ليشغل منصب نائب الرئيس.

تم انتخابه نائبًا في البرلمان األردني  كما منحت له رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب األردني عام ٢٠١٠-٢٠١٢. 

وهو رئيس و عضو مجلس إدارة في عدة شركات :
- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني األردني. 

- رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية.
- رئيس مجلس إدارة شركة اليرموك للتأمين. 

- رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية ألعمال خدمة التواصل.

كما ان السيد أيمن المجالي رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة تسويات المديونيات والعقارات .

- عضو اللجنة العليا لمجلس اإلدارة.
- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.

3- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد األول(
عضو مجلس إدارة )غير مستقل( 

تاريخ العضوية - ٢٠٠٤/5/١٠ ويمثلها كل من :

سعادة السيد أيمن محمود أحمد كساب - من تاريخ 2009/3/12 ولغاية 2015/2/14

ولد بتاريخ ١9٦٤/٨/٢٣ وقد نال شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نيويورك/ الواليات المتحدة األمريكية عام ٢٠٠٦، 
وشهادة بكالوريوس هندسة كمبيوتر من جامعة لندن/ المملكة المتحدة عام ١9٨٨. عمل في عدة مناصب في سالح الجو 
االتصاالت  وزارة  في  عامًا  أمينا  تعيينه  تم   ،٢٠٠5 ولغاية   ١9٨٨ عام  من  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  الملكي 

وتكنولوجيا المعلومات، وحاليًا مساعداً للمدير العام في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من العام ٢٠٠5 لغاية اآلن. 
كما شارك كرئيس وعضو في عدة لجان في المؤسسة العامة للضمان والقوات المسلحة منها:

- رئيسًا للجان تطوير وحوسبة عدة مشاريع كبيرة في القوات المسلحة والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
- رئيس لجنة الموارد البشرية.

- عضو اللجنة التوجيهية العليا لقانون الضمان الجديد.
- عضو اللجنة التوجيهية العليا للخطة اإلستراتيجية.

- االشراف على تطبيق معايير المقاييس العالمية في مجال حماية المعلومات.
- االشراف على تطبيق معايير التدقيق العالمية وبالتعاون مع شركاء عالميين.  

- إنشاء مركز المعلومات والدراسات االكتوارية في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
- عضو اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي .

للمؤسسة  والسادسة  الخامسة  االكتوارية  الدراسة  إعداد  في  الدولية  العمل  منظمة  مع  التعاون  برنامج  على  اإلشراف   -
العامة للضمان االجتماعي.

- عضو مجلس إدارة الشركة العقارية  األردنية.

كما أن السيد أيمن كساب كان رئيسًا وعضواً في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي.

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.



سعادة الدكتور ياسر مناع أبو العماش العدوان من تاريخ 2015/2/15 ولغاية 2015/8/25 

ولد بتاريخ ١95٣/١/١٦ .
- نال شهادة الدكتوراه في اإلدارة العامة وتحليل السياسات /  جامعة جنوب كاليفورنيا / الواليات المتحدة األمريكية  ١9٨٣.

- ماجستير في اإلدارة العامة / جامعة جنوب كاليفورنيا / الواليات المتحدة األمريكية ١9٨٠.
- بكالوريوس في اإلدارة  العامة والعلوم السياسية / الجامعة األردنية١9٧٨.  

- عمل استاذ األدارة في كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة اليرموك من عام ١9٨٣-٢٠٠9.
- استاذ زائر في جامعة تنسي- امريكا ١9٨٨.

- استاذ اإلدارة وتحليل السياسات / كلية األعمال الجامعة األردنية ٢٠١5.

وهو رئيس وعضو مجلس إدارة في كل من :
- رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء من ٢٠١١ -٢٠١5

- رئيس صندوق استثمار اموال الضمان من ٢٠١١-٢٠١٢
- رئيس مجلس إدارة شركة المملكة الستثمارات الطاقة ٢٠١١-٢٠١٢

- عضو لجنة إدارة صندوق استثمار الجامعة األردنية ٢٠٠٨-٢٠١٤
- عضو مجلس أمناء الجامعة األردنية ٢٠٠٧-٢٠١5

- عضو لجنة صندوق استثمار جامعة آل البيت ٢٠٠5-٢٠٠٧
- مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ١999-٢٠٠٠

- عضو مجلس إدارة شركة البرومين - بوتاس ١999-٢٠٠٠
- عضو مجلس إدارة بنك اإلنماء الصناعي ١999-٢٠٠٠

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ١999-٢٠٠٠
- نائب رئيس مجلس االعتماد / التعليم العالي ١99٨-٢٠٠١

- نائب رئيس جامعة اليرموك ١99٤-١999

كما أن الدكتور ياسر العدوان كان رئيسًا وعضواً في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي 

- عضو لجنة التدقيق
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية
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سعادة السيد جهاد علي أحمد الشرع من تاريخ 2015/8/26   

وشهادة   ١9٨٣ عام  تركيا   / غازي  جامعة  من  البنوك  إدارة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل   ،١95٨/٣/٢١ بتاريخ  ولد 
CPM معتمد  من الماجستير في االقتصاد القاهرة /معهد البحوث االقتصادية - عام ٢٠٠٣، ويحمل  شهادة مدير مشاريع 

)IAPPM- )International Association of Project and Program Management. -U.S.A  عام ٢٠١٠.

من دوائر  العديد  في  وتنقل  اعتباراً من عام ١9٨٦  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  الشرع في  جهاد  السيد  عمل  وقد 
الضمان  اموال  استثمار  صندوق  في  المساهمات  دعم  دائرة  مدير  حاليا  ويشغل  المسؤولية،  بمناصب  متدرجًا  المؤسسة 
إدارة  مجالـس  من  العديد  في  االستثمار  االجتماعي/صندوق  للضمان  العامة  المؤسسة  مثل  ان  له  سبق  وقد  االجتماعي، 
الشركـات التـي تساهم فيها المؤسسة ولفترات مختلفة، والعديد من الشركات التابعة والحليفة لتلك الشركات، وكذلك 

العديد من اللجان المنبثقة عن مجالس إدارة الشركات التالية:
- بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.

- بنك األردن دبي اإلسالمي.
- بنك االنماء الصناعي.

- الشركة األردنية للصحافة والنشر/ الدستور.
- شركة الكهرباء األردنية.

- شركة مغنيسيا األردن.
- شركة األسواق الحرة األردنية.

- المركز العربي للصناعات الدوائية.
- شركة الفوسفات األردنية.

- شركة البوتاس األردنية.
- شركة االسمنت األردنية.
- شركة االتصاالت األردنية.

- شركة مصفاة البترول األردنية.
- شركة الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية.

- شركة األردن لتطوير المشاريع السياحية/ تاالبيه.
- شركة زارة لالستثمار.

- شركة األردن الدولية للتأمين.
- كما يشغل مدير عام شركة راما لالستثمار واالدخار المملوكة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

كما أن السيد جهاد الشرع رئيس و عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي. 

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.

4- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد الثاني( 
عضو مجلس إدارة )غير مستقل( 

تاريخ العضوية  ١٠/٢5/ ٢٠١5
مثلها عطوفة الدكتور حمزة أحمد خليفه جرادات )بموجب كتب تكليف لحضور كل اجتماع على حدى(.  

من  القياسي  واالقتصاد  النقدية  والسياسة  الكلي  االقتصاد  في   Ph.D. الدكتوراه  شهادة  على  حاصل   ،١9٦٣/١٠/١ بتاريخ  ولد 
University of Tennessee USA  عام ٢٠٠٠. 

حاصل على شهادة الماجستير .M.Sc  في االقتصاد من الجامعة األردنية / األردن عام ١99٤.
حاصل على شهادة البكالوريوس .B.Sc في االقتصاد/ علم الحاسوب من جامعة اليرموك / األردن عام ١9٨٧.



- يعمل مديرا لدائرة الدراسات واألبحاث في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي اعتباراً من ٢٠١5/9/١ ولغاية تاريخه.
- عمل مديرا عاما لشركة البريد األردني، ٢٠١٤ - ٢٠١5.

- عمل مستشارا لوزير المالية، ٢٠٠٤-٢٠١٣.
- عمل مستشارا ومديرا لوحدة الشراكة في وزارة المالية، ٢٠١٣-٢٠١٤. 
- عمل في مركز االقتصاد والمالية لصندوق النقد الدولي، ٢٠١١-٢٠١٢.

- عمل استاذا جامعيا في الواليات المتحدة، ٢٠٠٠-٢٠٠٤.
- عمل باحثا في البنك المركزي االردني، ١9٨9-٢٠٠٠.

وهو عضو مجلس إدارة في كل من:
- شركة البريد األردني من عام ٢٠١٢ ولغاية ٢٠١5.

- شركة الكهرباء الوطنية من عام ٢٠١١ ولغاية ٢٠١5.
- شركات المطارات األردنية من عام ٢٠٠9 ولغاية ٢٠١١.

- االتصاالت األردنية من عام ٢٠٠٤ ولغاية ٢٠٠٨.

وكان عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو اللجنة العليا لمجلس اإلدارة. 

- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.
- عضو لجنة تسويات المديونيات والعقارات. 

5- معالي الدكتور "محمد جواد" فؤاد عبد الهادي حديد   
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - ٢٠٠٤/٢/١٦
بتاريخ ١9٣٨/١٢/١٨، وقد نال شهادة ليسانس آداب / دراسات اجتماعية بمرتبة الشرف وحاصل على إجازة مصرفية عليا -  ولد 
C.I.B ) دكتوراه مهنية ( كما انه حاصل على زمالة مؤسسة قياديي األعمال الدولية / نيويورك عام ٢٠٠٣، وحاصل على  لندن 
شهادة J.I.O.D( JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( من مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي ، وقد عمل مدير 
عام ونائب رئيس مجلس اإلدارة / المؤسسة العربية المصرفية ) األردن ( من عام ١99٠ لغاية عام ٢٠٠٠ ومن ثم وزيراً للتخطيط 
األردني من عام ٢٠٠٠ لغاية عام ٢٠٠١ ومن ثم رئيسًا لهيئة استثمار أموال الضمان االجتماعي لغاية عام ٢٠٠٣ ومن ثم الرئيس 

التنفيذي/المدير العام/البنك التجاري األردني من عام ٢٠٠٤ لغاية ٢٠١١/١١/١. 

وهو حاليًا:
- عضو مجلس األعيان األردني.

- نائب رئيس مجلس األمناء جامعة األميرة سمية.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة حديد األردن. 

- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني األردني.
- عضو مجلس إدارة أكاديمية طيران الشرق األوسط. 

- عضو مجلس إدارة شركة إدارة وتطوير التعليم والبحث العلمي/ جامعة عمان العربية.
- عضو في جمعية الشؤون الدولية، عّمان / األردن.

كما ان الدكتور "محمد جواد" حديد رئيس و عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة المخاطر واالمتثال.

- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.
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6- سعادة السيد "محمد خير" عبدالحميد عبابنه
)ممثاًل لشركة األردن األولى لالستثمار( - عضو مجلس إدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - ٢٠١١/٤/٢٠
ولد بتاريخ ١9٤5/١٠/١٢.  حاصل على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من جامعة AIR UNIVERSITY /الواليات المتحدة 
األمريكية  عام ١9٨٨ وماجستير في اإلدارة العامة من جامعة أوبرن /الواليات المتحدة األمريكية عام ١9٨9، واإلدارة العليا من 
 AIR الجامعة البحرية للدراسات العليا / الواليات المتحدة عام ١9٨٧، وشهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة
UNIVERSITY عام ١9٧٧ و شهادة بكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الطيران اليونانية عام ١9٦٧، وحاصل على شهادة 
J.I.O.D( JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS) شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد 
الدولي. التحق في سالح الجو الملكي عام ١9٦٣ و تخرج ضابط طيارعام ١9٦٧ ورئيس هيئة أركان سالح الجو الملكي األردني عام 
)١995- ١999(. كان عضو مجلس إدارة في الملكية األردنية عام )١995-١999( ونائب رئيس مجلس إدارة في األجنحة الملكية، 

تقاعد برتبة فريق ركن طيار، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة األردن األولى لالستثمار من عام ٢٠١٠ .

كما ان السيد "محمد خير" عبابنه رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو اللجنة العليا لمجلس اإلدارة.

- عضو لجنة تسويات المديونيات والعقارات.
- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. 

7- سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشده 
عضو مجلس إدارة )مستقل(  

تاريخ العضوية - ٢٠١٢/٦/٢٨ 
ولد بتاريخ ١95٨/٨/١. حاصل على شهادة  بكالوريوس اقتصاد - جامعة اليرموك عام ١9٨٦. 

- عمل مدققًا داخليًا في البنك األردني الكويتي ١9٨١-١9٨٧.
- عمل مديراً للقروض في بنك المشرق- اإلمارات العربية المتحدة عام ١9٨٧-١9٨٨.

- عمل رئيسًا لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات الخاصة ومدير المركز الرئيسي / البنك السعودي لالستثمار - 
الرياض / السعودية منذ عام ١9٨٨ ولغاية ٢٠١٠ .

- عضو سابق في مجلس النواب األردني السادس عشر/ عضو لجنة الصحة والبيئة ولجنة الطاقة ٢٠١٠-٢٠١١.

ويشغل أيضًا المناصب التالية:
- رئيس مجلس إدارة شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار منذ عام ٢٠٠٦.

- رئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية منذ عام ٢٠١٢.
- رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لتداول األوراق المالية- مصر.

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين منذ عام ٢٠١٢.
- عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م. منذ عام ٢٠٠٢ ولغاية شهر ٢٠١٤/٤.

- عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية - مصر.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م. من شهر  ٢٠١٢/٤ ولغاية شهر ٢٠١٢/١٠. 

- عضو مجلس األمناء جامعة مؤتة.
- رئيس هيئة المديرين في المدارس الكندية العالمية.

- رئيس هيئة المديرين في شركة مندال لليزر والجراحة التجميلية.
- عضو هيئة المديرين لجمعية رجال األعمال األردنيين الكنديين.

- عضو الهيئة اإلدارية لنادي الطيران الشراعي الملكي األردني.
           

كما ان السيد شريف الرواشده رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التدقيق.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.



8- سعادة السيد صالح محمد صالح "زيد الكيالني" 
عضو مجلس إدارة )مستقل(   

تاريخ العضوية - ٢٠١٢/٦/٢٨
وشهادة   ،١9٨9 عام  األميركية  المتحدة  الواليات  من  األعمــال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  نـال  وقـد   ١9٦٦/١٠/١5 بتاريخ  ولـد 
البكالوريوس في العلوم السياسية واإلدارة الدولية من الواليات المتحدة األمريكية عام ١9٨٨. عمل رئيسًا لمجلس مفوضي 
والتنمية  االستثمار  لشؤون  مفوضًا  كان  كما  الميت،  البحر  تطوير  شركة  إدارة  لمجلس  رئيسًا  عمل  التنموية،  المناطق  هيئة 
لالستثمارات  الدولية  عمون  شركة  في  عضو  وكان   ،٢٠١٠ عام  الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  في  االقتصادية 
المتعددة لغاية  تاريخ ٢٠١5/١٠/١9،  كما شغر عدداً من المناصب في كال القطاعين العام والخاص. وهو مستشار التطوير في 

مؤسسة عبد الحميد شومان من ٢٠١٣/٤ ولغاية اآلن.

كما أن السيد صالح الكيالني رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية. 

9- سعادة السيدة إيمان محمود عالن الضامن
عضو مجلس إدارة )مستقل(

تاريخ العضوية - ١٠/٢5/٢٠١5
من  األعمال  اداره  في  ودبلوم   ١99٢ عام  األردنية  الجامعة  من  التمويل  في  الماجستير  شهادة  ونالت   ١95٧/٦/5 بتاريخ  ولدت 

جامعه مانشيستر /بريطانيا عام ١99٠ ،وشهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الكويت عام ١9٧9.

 شغلت عده مناصب في قطاع البنوك، منصب رئيس دائرة المخاطر واالئتمان في كابيتال بنك للفترة )٢٠٠٧/١٢- ٢٠١١/١٢( ومساعد 
مدير عام تسهيالت بنك القاهرة عمان للفترة )٢٠٠٣-٢٠٠٧/١٢( ومدير تسهيالت في بنك األردن والخليج من )١99٨-٢٠٠٣(  ومدير 

دائرة التسهيالت في بنك األردن من )١99٣-١99٨(.

التدريس والتدريب، حيث بدأت حياتها المهنية كمساعد بحث  باإلضافة إلى العمل المصرفي، عملت السيدة إيمان في مجال 
وتمويل  االئتمان  في  متخصصة  تدريبية  دورات  بعدة  لتقوم  السنين  عبر  وامتدت  الكويت  جامعة   - التجارة  كلية  في  علمي 
 USAID األمريكية  اإلنماء  وكالة  مثل  وإقليمية  عالمية  ومؤسسات  معاهد  خالل  من  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  الشركات 
 .Financial Market International واألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وجمعية البنوك األردنية وهي مدرب معتمد لـ

تمثل السيده إيمان الجمعيات النسائية التي تنتمي لها في منظمات عالمية أهمها :
OECD( The Organization for Economic Co-operation and Development( ومؤسسات محليه/ شبه حكومية تعمل على 

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األردن  والمرأة الريادية. 

وهي حاليًا:
-عضو المجلس األعلى لتجمع لجان المرأة الوطني األردني )٢٠٠5- ولغاية اآلن(

- نائب أول للرئيس في ملتقى سيدات األعمال والمهن األردني )٢٠٠٢-ولغاية اآلن(

كما ان السيدة إيمان الضامن رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية.

- عضو اللجنة العليا لمجلس اإلدارة.
- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.
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10- سعادة السيد يزيد شمس الدين “محمد يوسف” الخالدي 
عضو مجلس إدارة )مستقل(   

تاريخ العضوية - ١٠/٢5/٢٠١5  
ولد بتاريخ ٢/١٤/١9٦5 

وقد نال شهادة الماجستير في إدارة  األعمال / التمويل من جامعة نيويورك للتكنولوجيا عام ٢٠٠٤.

وشهادة البكالوريوس في االقتصاد والتحليل االحصائي وإدارة األعمال من  الجامعة األردنية عام ١9٨٨ وحاصل على شهادة 
.JIOD/ عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية

وقد عمل السيد يزيد الخالدي في عدة مجاالت منها التدقيق المحاسبي واالستشارات االدارية باالضافة إلى اإلدارة المالية وإدارة 
 EuroMena Management للعمليات في  تنفيذي  اقليمية ومحلية.  فقد عمل كرئيس  االستثمار في عدة شركات  صناديق 
UK Ltd والمتخصصة في إدارة صناديق االستثمار ومقرها القاهرة وعمل قبلها في منصب الرئيس التنفيذي المالي لشركة 
 IGI إمبير هولدنغ العاملة في مشاريع تطوير العقارات ونائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة العالمية للتأمينات العامة
المتخصصة في إعادة التأمين ومدير المحاسبة لمجموعة إدجو EDGO التى تعمل في مجاالت الطاقة والمقاوالت وخدمات 
حقول النفط وقد بدأ حياته المهنية في تدقيق الحسابات واستشارات األعمال في مكاتب شركة ارثر أندرسن العالمية في 

عمان عام ١99١. 
وهو حاليا الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة شركات فارمسي ون منذ عام ٢٠١٠. 

كما ان السيد يزيد الخالدي عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو لجنة التدقيق.

- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية .
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. 

11- سعادة السيد عبدالنور نايف عبدالنور  عبدالنور
)ممثال عن شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة ( - عضو مجلس إدارة  )غير مستقل( 

تاريخ العضوية - ١٠/٢5/٢٠١5
ولد بتاريخ ١٤/9/١9٧٢ .

- وقد نال شهادة الماجستير في إدارة األعمال الدولية/جامعة ليدز /بريطانيا - عام ١99٧.
- شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة  من الجامعة األردنية ١99٤ .

وهو حاليًا :
- مستشار مالي لمجموعة الصايغ. 

- المدير العام لشركة برنسلي انتربرايز.
- شريك / شركة تدريبات لتطوير المهارات. 

- عضو مجلس إدارة مختبرات بيوالب الطبية.

كما ان السيد عبدالنور عبدالنور عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو لجنة تسويات المديونيات  والعقارات.

- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.



٦. نبذة تعريفية عن أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

السيد سيزر هاني عزيز قوالجن
المدير العام اعتباراً من 2015/04/01 

ولد بتاريخ ١9٦٤/٠٨/٢٢، حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( / التمويل من جامعة داالس/تكساس - الواليات 
المتحدة األمريكية عام ١999 ، ولديه خبرات بنكية وإدارية ومالية متنوعة في القطاعين العام والخاص لمدة تتجاوز ٢5 عامًا.

الخبرات العملية :
- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي - ١9٨9 - ١99٧.

- مدير رئيسي - شركة ارثر اندرسن/ المملكة العربية السعودية -  ١999 - ٢٠٠٤ .
- مساعد مدير عام - البنك السعودي األمريكي )سامبا( - ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦.

- رئيس تنفيذي - شركة أبرام لالستثمار الصناعي والتجاري/المملكة العربية السعودية-  ٢٠٠٦-٢٠٠٨.
- مساعد مدير عام - بنك اإلسكان للتجارة والتمويل - ٢٠٠٨ - ٢٠١٢.

- نائب مدير عام - بنك اإلسكان للتجارة للتمويل - ٢٠١٢ - ٢٠١5.

كما له عضويات مجالس إدارة كالتالي:
- عضو اللجنة التنفيذية -  بنك األردن الدولي )لندن(.

- عضو مجلس إدارة -  شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع.
- عضو مجلس إدارة - شركة المعلومات االئتمانية.

اآلنسة غادة محمد فرحان حلوش  
نائب المدير العام لشؤون العمليات والدعم  

ولدت بتاريخ ١959/١١/٢٦، حاصلة على ماجستير إدارة األعمال عام ١995  وقد عملت مساعد مدير دائرة المشاريع في المؤسسة 
العامة للضمان االجتماعي لغاية عام ٢٠٠٤، ومن ثم نائب المدير العام للبنك التجاري األردني لغاية تاريخه، وتمثل البنك في 

عضوية مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري.
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السيد رجائي جريس دخل اهلل القسوس 
نائب المدير العام لشؤون األعمال المصرفية  

نال  )OSU( عام ١99٠، كما  MBA من جامعة والية أوهايو  المالية  العلوم  بتاريخ ١9٦٧/5/5، وقد نال شهادة ماجستير في  ولد 
شهادة ماجستير في االقتصاد من جامعة أوهايو )OSU(  عام ١9٨9، وحاصل على شهادة بكالوريوس في االقتصاد والعلوم 
المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام ١9٨٨ ولديه خبرات بنكية وإدارية ومالية واستشارية متنوعة تتجاوز العشرون عام 

في القطاعين الخاص والعام. 

وهو حاصل على ترخيص من هيئة األوراق المالية لعمليات إدارة االستثمار وأمانة االستثمار واالستشارات المالية وإدارة اإلصدار 
والحفظ األمين والوساطة المالية.

الخبرات العملية:
- رئيس المجموعة المالية - البنك االستثماري ٢٠١١-٢٠١٣.

- رئيس مجموعة االستثمار والخزينة- البنك االستثماري ٢٠٠9-٢٠١١.
- عضو منتدب - الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات ٢٠٠٦-٢٠٠٨.

- الرئيس التنفيذي - شركة بيت االستثمار العالمي )األردن(  ٢٠٠5-٢٠٠٦.
- مساعد المدير العام -  البنك االستثماري ٢٠٠٠-٢٠٠5.

- مدير قطاع ومنسق وحدة المساعدات الخارجية/ الوحدة التنفيذية للتخاصية ١999.
- مدير مديرية الدراسات والسياسات - وزارة التخطيط ١99٨.

- الديوان الملكي الهاشمي ١99٦-١99٨.
- البنك االستثماري ١99٣-١99٦.

كما له عضويات مجالس إدارة سابقة وحالية:
- عضو حالي في مجلس إدارة شركة مجموعة العصر لالستثمار.

- عضو حالي في مجلس إدارة شركة اوفتك لالستثمار.
- عضو مجلس إدارة شركة مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر ٢٠١٤-٢٠١5.

- عضو مجلس إدارة شركة االتحاد لالستثمارات المالية ٢٠١٤-٢٠١5.
- رئيس مجلس إدارة شركة اوفتك لالستثمار ٢٠٠٧-٢٠١٢.

- عضو مجلس إدارة شركة فيزا األردن لخدمات البطاقات ٢٠٠9-٢٠١١.
- عضو مجلس إدارة الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات م.ع.م ٢٠٠٦-٢٠٠9.

- عضو هيئة المديرين لشركة بيت االستثمار العالمي/ األردن ٢٠٠5-٢٠٠٦.
- رئيس مجلس إدارة شركة التسهيالت التجارية األردنية م.ع. م ٢٠٠٣-٢٠٠٦.

- عضو مجلس إدارة شركة اعمار لالستثمار والتطوير العقاري م.ع.م ٢٠٠٤-٢٠٠5.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة األسواق الحرة األردنية م.ع.م ٢٠٠٠-٢٠٠5.

- عضو مجلس إدارة مركز إيداع األوراق المالية ٢٠٠٣-٢٠٠5.
- رئيس لجنة إدارة شركة النقل البري العراقية األردنية م.ع.م ٢٠٠٣-٢٠٠٤.

- عضو مجلس إدارة بورصة عمان ٢٠٠٠-٢٠٠٢.

السيد فضل جحيش عايد الدبيس 
مساعد مدير عام/ المتابعة والتحصيل 

ولد بتاريخ ١95١/١/١، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اإلسكندرية عام ١9٨٣ وكذلك حاصل على درجة 
البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة اليرموك عام ١99٠ والماجستير في اإلدارة من جامعة آل البيت عام ١999، وعمل في 
القطاع العام لمدة )٢٤ عامًا ( ولغاية ١995، ثم التحق بالعمل في البنك التجاري األردني بتاريخ ١99٧/١١/٨ مديراً لدائرة المتابعة 
والتحصيل ويشغل حاليًا مساعد مدير عام إدارة المتابعة والتحصيل والشؤون القانونية لغاية تاريخه. كما ويمثل البنك في 

عضوية مجلس إدارة شركة الضامنون العرب، وعضو مجلس إدارة في شركة عمران للمجمعات التجارية.



السيد رامي "محمد جواد" فؤاد حديد 
مساعد مدير عام أعمال مصرفية شركات 

األمريكية عام ١99٨  المتحدة  الواليات  األعمال والمحاسبة من  إدارة  الماجستير في  بتاريخ ١9٦9/٢/٢٨، حاصل على درجة  ولد 
ويحمل شهادة التأهيل المحاسبي األمريكي )CPA( . له خبرة في مجال تدقيق الحسابات والعمل المصرفي. حيث عمل لدى 
 BNP عمان. وعمل في عدة بنوك منها بنك المؤسسة العربية المصرفية / نيويورك وبنك / Ernst & Young مدققي الحسابات
كمساعد  عمل  كما  البحرين   / اإلسكان  لبنك  تجاري  فرع  تأسيس  في  وساهم  الشركات.  تسهيالت  في  البحرين   /   Paribas
المدير العام لتسهيالت الشركات لدى بنك المال األردني. ويمثل البنك في عضوية مجلس إدارة مجموعة رم للنقل واالستثمار 

السياحي.

السيد محمد علي محمد القرعان
مساعد مدير عام االئتمان 

 
ولد بتاريخ ١9٧١/١٠/٢٠، حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اليرموك عام ١995، ولديه خبرة مصرفية طويلة 
في مجال التحليل المالي واالئتماني وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتقييمها واالستشارات المالية واإلدارية وعمل في 
مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك منها البنك العقاري المصري العربي، الشركة األردنية لضمان القروض، بنك اإلنماء 
الصناعي، برنامج تعزيز اإلنتاجية، البنك األهلي األردني، وفي مجال تقديم االستشارات والتدريب مع بعض الجهات اإلقليمية 

والدولية. وله عضوية في مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري. 

السيد عالء محمد سليم القحف
مساعد مدير عام الموارد البشرية

 
ولد بتاريخ ١9٧٣/٣/١٧، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال بالتركيز على إدارة الموارد البشرية من الجامعة األلمانية 
األردنية عام ٢٠١٢، وبكالوريوس في اللغة االنجليزية و آدابها. كما يحمل السيد عالء عدة شهادات مهنية في تخطيط وتطوير 
. وفي مجال تدقيق  القاهرة  الجامعة األمريكية في  البشرية من  الموارد  إدارة  الدبلوم الشامل في  البشرية، ومنها  الموارد 
الجودة يحمل شهادة مدقق أساسي معتمد ، ومدير مشاريع مؤهل ، وكما يحمل أيضًا شهادة مدرب معتمد. هذا وقد عمل 
في شركة دي اتش أل للنقل السريع منذ عام ١995 -٢٠٠٤ مديراً لخدمات العمالء والمنتجات وفي مجال سياسات الجودة 
البشرية  الموارد  لدائرة  مديراً  بوظيفة   ٢٠٠٤ عام  في  األردني  التجاري  بالبنك  التحق  ثم  ومن  البشرية  والموارد  األيزو  وتدقيق 

ويشغل حاليًا مساعد مدير عام الموارد البشرية.

الدكتور محمد توفيق عبد الرحمن عمرو
مساعد مدير عام الخزينة واالستثمار  

ولد بتاريخ ١9٧٣/٨/١٨، وقد نال شهادة الدكتوراه في إدارة المخاطر المصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 
االقتصاد  في  بكالوريوس  وشهادة   ،١99٨ عام  األردنية  الجامعة  من  التمويل  في  ماجستير  شهادة  على  وحاصل   ،٢٠٠٦ عام 

والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام ١995. 

وقد عمل في المجال المصرفي واالستثماري، فيما يلي ملخصها:
- مديراً إلدارة الخزينة والعالقات البنكية في بنك لبنان والمهجر ٢٠٠5-٢٠١٣ حيث شملت مهامه أيضًا مستشاراً وعضواً فاعاًل 

للجنة االئتمان ولجنة التخطيط اإلستراتيجي ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال.
- مديراً ومسؤواًل في بنك االستثمار العربي األردني في عدة إدارات وتشمل إدارة اإلعتمادات و إدارة الكفاالت وإدارة الخزينة 

وإدارة االستثمار األجنبي ١995- ٢٠٠5.
- وهو حاصل على ترخيص هيئة األوراق المالية لعمليات إدارة االستثمار وأمانة االستثمار واالستشارات المالية وإدارة اإلصدار 

والحفظ األمين.
- لديه خبرات متعددة في المجال المهني واالستشاري واألكاديمي في العديد من الجامعات والمعاهد المصرفية منها: 
أن  وكما  األردنية  الجامعة  و  دمشق  جامعة  المصرفية،  الدراسات  معهد  والمصرفية،  المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية 
المخاطر  وإدارة  اإلستراتيجية  واإلدارة  المالية  والمشتقات  المالية  الهندسة  مجال  في  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  له 

واألسواق المالية.
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مؤسس وعضو عدة مجالس إدارة سابقة وحالية منها:
- عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة الصفوة لألوراق المالية لغاية ٢٠٠٧ و عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة الخبراء   
لألوراق المالية لنهاية ٢٠١٣ و عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع لغاية منتصف ٢٠١٣ ويمثل البنك 

التجاري األردني في عضوية مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لالستثمارات المتعددة.

السيد مجدي محمود ابراهيم بنات 
مساعد مدير عام الدعم المصرفي والعمليات   

ولد بتاريخ ١9٧٠/٨/١٨، وقد نال شهادة بكالوريوس في االقتصاد من جامعة اليرموك عام ١99٤.

وقد عمل في المجال المصرفي، فيما يلي ملخصها :
- عمل مدير دائرة تميز الجودة في بنك االتحاد ٢٠١٢-٢٠١٤.

- عمل مدير دائرة سير العمليات / اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠١٠-٢٠١٢.
- عمل مدير دائرة السياسات واالجراءات/ اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠٠٨-٢٠١٠.

- عمل محلاًل رئيسيًا لسير العمليات/ اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠٠5-٢٠٠٨.
- عمل في الفرع الرئيسي للبنك العربي ١995-٢٠٠5.

السيد عبداهلل محفوظ ثيودور كّشك 
مساعد مدير عام المالية إعتباراً من 2015/06/14 

ولد بتاريخ ١9٦٧/٠٨/٠5 ، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة والش  - الواليات المتحدة األمريكية عام ١99٠ 
ويحمل شهادة محاسب قانوني )CPA( وهو عضو في جمعية المحاسبين القانونيين في األردن. عمل كمدير أول استشارات 
العام  للمدير  مساعداً  عمل  ذلك  وبعد   ٢٠٠٣ وحتى   ١99٣ من  السعودية  العربية  المملكة  في  اندرسن  ارثر  شركة  لدى  مالية 
لإلدارة المالية في بنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠9 ، و مساعداً للمدير العام لإلدارة المالية لدى 

بنك االتحاد من عام ٢٠٠9 وحتى ٢٠١5.

السيد زياد عبد الرزاق سليم فطاير
رئيس قطاع الخدمات المصرفية ألعمال األفراد والفروع

ولد بتاريخ  ١9٦5/٨/١، حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة بونا- الهند عام ١9٨٧، كما نال عام 
١9٨٨ دبلوم عالي في إدارة الترويج والدعاية واإلعالن من معهد نيودلهي- الهند، كما انه حاصل على شهادة ماجستير في 
إدارة األعمال تخصص إدارة  تسويق M B A من جامعة بونا – الهند. كما أنه لديه أكثر من ٢5 عامًا من الخبرة البنكية في عدة 
 ،A B N Amro ،بنوك دولية وإقليمية ومحلية شملت خبرته الواسعة العمل في البنوك الرائدة وهي سيتى بنك، بنك المشرق
البنك العربي، مجموعة البنك األهلي المتحد، المصرف الدولي، بنك المال األردني ، بنك األردن،  البنك الليبي القطري وشركة 

أمالك للتمويل. وهو عضو في االتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

٧. أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية المستقيلين خالل العام:

السيد عبد المهدي عبد العزيز ذياب عالوي - المدير العام٠ تاريخ االستقالة - ٣/٣١/٢٠١5.



٨. أسماء كبار مالكي األسهم والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته )١%( فأكثر.

إسم المساهم

20152014

عدد األسهم كما 
في  2015/12/31

النسبة
%

عدد األسهم 
المحجوزة
أو مرهونة

عدد األسهم كما 
في  2014/12/31

النسبة
%

عدد األسهم 
المحجوزة
أو مرهونة

شركة الصالح القابضة 
-٢٦.5٠%٢٦.5٠٠.٠٠٠-٢٦.5٠%٢٧.٨٢5.٠٠٠لالستثمار المحدودة

المؤسسة العامة للضمان 
حجز ١9.٨٤٢٠.٠٠٠%١9.٨٤٠.٠١9حجز  ١9.٨٤٢٠.٠٠٠%٢٠.٨٣٢.٠١9االجتماعي

حجز  ١٣.٣٧١.٧٣9.٦٣٨%١٤.٠٤٤.٢٠٠شركة األردن األولى لالستثمار
حجز  ١٣.٦٢١.٧٣9.٦٣٨%١٣.٦١9.٠٠٠رهن  ١.٠5٠.٠٠٠

رهن ١.٠٠٠.٠٠٠

رهن ٨.٦٤٢.٧٠٠.٠٠٠%٨.٦٤٠.٠٠٠رهن  9.٣٨٢.٨٣5.٠٠٠%9.٨٤٦.٤٠5إبراهيم فايق إبراهيم الصايغ

حجز ٨.٨٨١٠.٠٠٠%٨.٨٧٨.١١٠حجز  ٨.9٠١٠.٠٠٠%9.٣5١.٤١٢ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

رهن ٢.٧٠٢.٣٠٠.٠٠٠%٢.٧٠٠.٠٠٠رهن 5.٧٢٢.٤١5.٠٠٠%٦.٠١٠.٤٧٢سامر سليم فايق الصايغ

----٣.٠٢%٣.١٧5.٠١٧سامي سليم فايق الصايغ

----١.5١%١.5٨٧.5١٠سمر سليم فايق الصايغ

----١.٨١%١.9٠٨.١٣٦فؤاد قسطندي متري بجالي

----١.٠٧%١.١٣٣.9٣٦نهى ميشال موسى حداد

-٨.٦٤%٨.٦٣9.5٠٧---سليم فايق ابراهيم الصايغ

9. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها.

20152014البيــان

٢.٤٣%٢.5٣%حصتنا السوقية/ تسهيالت

٢.٢٢%٢.٦٤%حصتنا السوقية/ ودائع

٢.٣١%٢.٦5%حصتنا السوقية/ موجودات

و/أو  المشتريات  إجمالي  من  فأكثر   %١٠ يشكلون  وخارجيًا  محليًا  رئيسيين  عمالء  أو  محددين  موردين  على  اعتماد  يوجد  ال   .١٠
المبيعات أو اإليرادات.

١١. ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها شركة البنك التجاري األردني أو أي من منتجاتها البنكية بموجب القوانين 
واألنظمة أو غيرها.

١٢. ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت شركة البنك التجاري األردني عليها.

البنك أو منتجاته أو قدرته  أثر مادي على عمل  ١٣. ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها 
التنافسية.

١٤. ال تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك.
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١5. عدد موظفي البنك وفئات مؤهالتهم: 

األعداد كما في ١٢/٣١/٢٠١5

المؤهل العلمي
العـددالعـدد

النسبة%المجموعالنسبة%إناثالنسبة%ذكور

٤٠.5٠٠٠.٠٠٤٠.5٠دكتوراه 

٣٧٤.٦٦١٨٢.٢٧55٦.9٣ماجستير 

٢٠.٢5٠٠.٠٠٢٠.٢5دبلوم عالي 

٣١٠٣9.٠٤١٦٧٢١.٠٣٤٧٧٦٠.٠٨بكالوريوس

59٧.٤٣5٢٦.55١١١١٣.9٨دبلوم سنتين 

٠٠.٠٠٢٣٢.9٠٢٣٢.9٠دبلوم سنه 

١5١.٨9١٣١.٦٤٢٨٣.5٣توجيهي ناجح 

9٣١١.٧١١٠.١٣9٤١١.٨٤أقل من توجيهي 

52065.4927434.51794100.00المجموع 

العمل  طاقم  إلى  لرفدها  البشرية  الموارد  أفضل  انتقاء  تضمن  فعالة  سيــاسات  بتطبيق  البشرية  الموارد  دائرة  في  نلتزم 
نلتزم  الفرص في تطبيق سياسة االختيــــار والتعيين. كمــا  التوظيف وتكافؤ  الكفاءة والفاعلية في عملية  بما يحقق  لدينا 
بتطبيق سياسة تطوير موظفينا وتحفيزهم من خالل إعطاء الفرص للتقدم الستالم الوظائف الشاغرة ذات المهام اإلدارية 
أقصــى  نبذل  نفسه  الوقت  وفي  الداخل.  من  الشواغر  هذه  ملء  في  واألفضلية  الكفاءة  مبدأ  واعتماد  العليا  واإلشرافية 
الجهود في تدريب و تأهيل الـجيل التالي مـن الموظفين الذين ستسند إليهم المـــهام اإلشـــرافية وحسب خطـــط اإلحالل 
الوظيفي. كما تم أعتماد السياسات المعدلة  للترقيات والترفيعات والمزايا المالية والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة ودخلت 

حيز التنفيذ.

كما تم ترقية )٣٣( موظف/موظفة من الداخل إلستالم عدة وظائف كالتالي :
تلر - رئيس تلر

مسؤول مبيعات وخدمات - مسؤول أول مبيعات وخدمات
مسؤول أول مبيعات وخدمات - مدير مبيعات وخدمات الفرع

ضابط- ضابط رئيسي
ضابط رئيسي - رئيس قسم

رئيس قسم - رئيس وحدة
مدير مركز - مدير دائرة

ولزيادة العائد على االستثمار في رأس المال البشري كان لعملية التدريب والتطوير أثراً واضحًا على أداء الموظفين حيث تم 
البرامج المختلفة والتي عقدت داخليا ومن خالل مركز  التركيز على التدريب النوعي المتخصص لموظفي الفروع من خالل 
التدريب وعلى يد المدربين المؤهلين من داخل البنك و خارجه، ونفذت في مركز التدريب الداخلي التابع للبنك ٦٣ دورة استفاد 

مـنهـــا )١٠55( مــوظفًا وموظفة )مكّرر( .

وكذلك تمت المشاركة الفعالة بالبرامج التدريبية التي نفذها معهد الدراسات المصرفية والتي بلغ عددهـــــــا ١١٢ دورة، كما 
المصرفية  للعلوم  العربية  األكاديمية  برامج وشهادات مهنية محلية نفذتها كل من  ٢٦١ مـن موظفينا في  وتم مشاركة 
بتطوير  المتخصصة  والمراكز  والكفاءة  السمعة  من  سوية  وعلى  المميزة  المراكز  من  وغيرهم  العربية  المصارف  واتحاد 

المهارات. 

كما قمنا بتوزيع )٦٧( طالب وطالبة من خريجي الجامعات األردنية على فروعنا لتدريبهم للمساهمة الفعالة والشراكة في 
تنمية المجتمع المحلي.



الدورات التدريبية الداخلية و الخارجية  خالل 

2014/12/31_01/01

2015/12/31_01/01

عدد
الــدورات

    عدد
المشاركين  

إناثذكور

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

١٣٠9٧٢٧٨٢٦١١٨١١٧٦9٧٨5معهد الدراسات المصرفية

معاهد تدريب

)دورات٫مؤتمرات٫الندوات(           
داخل األردن

١٠99٠٢٠٣٢٠9١٣5١٣٢٦٨٧٧

الدورات التدريبية الداخلية

١٠559٦٣٧١٦٦٤5٣٣9 )مكرر(١٦٠٨ )مكرر(٧9٦٣ )مركزالتدريب(

الدورات التدريبية

٢٣١١٢٣١٣٢٠١٠٣٣)خارج األردن(

المؤتمرات والندوات

__٤٤٧٦٧٦خارج األردن/اإلدارة العليا

١٦. التعامل مع العمالء

من أهم المواضيع ذات العالقة في التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية، موضوع التعامل مع شكاوي العمالء والمعلومات 
الرضا لديهم مما يعني  العمالء وتسبب حالة من عدم  بها  التي يهتم  النقاط  توفره من معلومات حول  لما  الواردة منها 
مصدراً للتغذية الراجعة لتحسين الخدمة وتساعد البنك على تطوير العمل وعلى وضع اإلجراءات الكفيلة بالحد من تكرارها 
الخدمات  تقديم  عملية  في  فشل  أو  خلل  ألي  المؤسسة  استجابة  "أنه  الشكاوي  مع  التعامل  نظام  عرف  وقد  مستقباًل. 

للعمالء".

لدى البنك وحدة اداره ومعالجه شكاوي العمالء، تتبع اداريا لدائرة مراقبه االمتثال ومكافحه غسل االموال، وتقوم باستقبال 
وتصنيف  العمالء  ورضا  ثقه  وتعزيز  معالجتها  على  والعمل  االتصال  الوسائل  مختلف  من  للبنك  الواردة  العمالء  شكاوي 
الشكاوي واجراء مختلف الدراسات الكميه والتحليلية والتحقق عن مسببات الشكاوي في الحاالت التي تستدعي ذلك، ورفع 

التقارير الدورية لمجلس اإلدارة والبنك المركزي األردني. 

ابرز  وكان  الوسط،  مناطق  فروع  على  الشكاوي  وتركزت   .٢٠١5 العام  خالل  شكوى   ٢٤٢ الواردة  الشكاوي  عدد  اجمالي  وبلغ 
موضوعات الشكاوي تتعلق بإجراءات سير العمل وبعض االخطاء الفنية  وشكاوي أخرى ترتبط بعدم إدراك العمالء للخدمات 
أو عدم صحة طلب العميل، وقد قامت دائرة مراقبة االمتثال ومكافحه غسل االموال/ وحده اداره ومعالجه شكاوي العمالء 
بمتابعة موضوعات الشكاوي والتواصل مع العمالء والحرص على رضاهم وتوضيح أي التباس، والتوصية باإلجراءات التصحيحية 
المناسبة. كما ويعتبر االتصال الهاتفي الوسيلة االكثر شيوعا واستخداما من قبل عمالء البنك بالتواصل بخصوص شكواهم 

يليه التواصل من خالل الموقع اإللكتروني.
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١٧. المخاطر التي يتعرض البنك لها:
يتعرض البنك لمجموعة من المخاطر نورد منها المخاطر الرئيسية التالية:

- مخاطر االئتمان
- مخاطر السوق

- مخاطر السيولة
- مخاطر التشغيل

- مخاطر االمتثال

١٨. ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

لألعوام  المالية  األوراق  وأسعار  المساهمين  حقوق  وصافي  الموزعة  واألرباح  المحققة  والخسائر  لألرباح  الزمنية  السلسلة   .١9
٢٠١١ - ٢٠١5 )بالدينار(

20112012201320142015البيان

٢.٠٦٢.٨٧٨٣.١99.٢5٦١١.٧٢٨.٠٢٠١5.٧5٦.٨٧٧)١.٣٢9.٧٤9(صافي الربح )الخسارة(

-5.٠٠٠.٠٠٠ــــــاألرباح الموزعة

9٢.١٧5.٧١٤١٠٣.٤٧١.9٦٨١٠٨.٨٧٣.١٣٣١٢٠.٤١١.٨١٠١٣٧.9٨١.٤٣٣صافي حقوق المساهمين

--ــــــتوزيع أرباح نقدية

--ــــــنسبة التوزيع النقدي

5.٠٠٠.٠٠٠٧.٨٧5.٠٠٠ــــــتوزيع أسهم مجانية )مقترح(

٧.5%5%ــــــنسبة توزيع األسهم المجانية

١.١٠٠١.٠٠٠١.٠٤٠١.١٦٠١.١٧٠سعر اإلغالق/ للسهم

٢٠. إن مقدار المبالغ التي تلقاها المدقق شاملة ضريبة المبيعات )9٠.٠5٨( ألف دينار.



وأقاربهم،  التنفيذية  السلطة  ذوي  العليا  اإلدارة  وأشخاص  اإلدارة  مجلس  أعضاء  قبل  من  المملوكة  المالية  األوراق  عدد   .٢١
والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم:

٢١/ أ- أعضاء مجلس اإلدارة

االسـم
عدد األوراق المالية المملوكةعدد األوراق المالية

20152014الشركات المسيطر عليها20152014

ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

رئيس مجلس اإلدارة

9.٣5١.٤١٢٨.٨٧٨.١١٠Sayegh Bros B V١٨9.٠٠٠١٨٠.٠٠٠
شركة مصانع األصباغ الوطنية 

المحدودة
٢5٤.١٠٠٢٤٢.٠٠٠

أيمن هزاع بركات المجالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
--ال يوجد شركات مسيطر عليها9١٦.95٦.٤٧9٦٤٤

"محمد جواد" فؤاد عبدالهادي حديد

عضو مجلس إدارة 
--ال يوجد شركات مسيطر عليها٤٧.١١٤٤٤.٨٧١

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 ويمثلها أيمن محمود كساب  لغاية

 ٢٠١5/٢/٢5

ياسر العدوان اعتباراً من ٢/٢٦/٢٠١5

لغاية ٨/٢5/٢٠١5

جهاد علي احمد الشرع اعتباراً من ٨/٢٦/٢٠١5

مقعد ثان للضمان اعتبارا من ٢٠١5/١٠/٢5 وعنه 

عطوفة الدكتور حمزة أحمد خليفة جرادات 

بموجب كتاب تكليف لكل اجتماع على حدى.

--ال يوجد شركات مسيطر عليها٨٤٠.٠١9.٢٠.٨٣٢.٠١9١9

شركة األردن األولى لالستثمار

ويمثلها "محمد خير" عبد الحميد عبابنه

١٤.٠٤٤.٢٠٠

٢١.٠٠٠

١٣.٦١9.٠٠٠

١٢.٠٠٠
--ال يوجد شركات مسيطر عليها

شريف توفيق حمد الرواشده

عضو مجلس إدارة
--ال يوجد شركات مسيطر عليها  9٨٨،٨٧١9٣٧.٠٢٠

صالح محمد زيد الكيالني

عضو مجلس إدارة
--ال يوجد شركات مسيطر عليها5٠٠١٠.٠٠٠.١٠

شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة

ويمثلها عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور

اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5

٢5٤.١٠٠

5٣9

٢٤٢.٠٠٠

5١٤
--ال يوجد شركات مسيطر عليها

إيمان محمود عالن ضامن

عضو مجلس إدارة

اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5

--ال يوجد شركات مسيطر عليها-5٠٠.١٠

يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي

عضو مجلس إدارة

اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5

--ال يوجد شركات مسيطر عليها-5٠٠.١٠

* جميع أعضاء مجلس اإلدارة من  الجنسية األردنية /  باستثناء شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة إماراتية الجنسية.
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٢١/ ب - أشخاص اإلدارة العليا 

االسـم
عدد األوراق المالية المملوكةعدد األوراق المالية

20152014الشركات المسيطر عليها20152014

غادة محمد فرحان حلوش / نائب المدير العام 
لشؤون العمليات والدعم

١٦.٦٠٧١5.٨١٧---

* جميع أشخاص اإلدارة العليا من الجنسية األردنية .

٢١/ جـ - األقارب

االسـم
عدد األوراق المالية المملوكةعدد األوراق المالية

20152014الشركات المسيطر عليها20152014

نازي توفيق نخله القبطي/ زوجة رئيس مجلس 
اإلدارة

٢١٠.٠٠٠٢٠٠.٠٠٠---

فلير عادل عبدالرحمن زواتي/ زوجة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

١9.٦٣5٣.5٠٠---

* جميع أشخاص األقارب من الجنسية األردنية .



١.9٨٠.9٠١ دينار  للبنك ما مجموعه  التنفيذية  اإلدارة واإلدارة  المدفوعة ألعضاء مجلس  الرواتب والمكافآت والحوافز  بلغت   .٢٢
أردني خالل عام  ٢٠١5. 

أعضاء مجلس اإلدارة
بدل تنقالت 

أعضاء مجلس 
اإلدارة

بدل تنقالت 
أعضاء لجان 

المجلس

مكافأة أعضاء 
مجلس اإلدارة 

السنوية
المجموعمصاريف سفر

٢5.٧٠٠--٢٣.٠٠٠٢.٧٠٠السيد ميشيل الصايغ

٢٣.٠٠٠٢.٧٠٠١5٠.٠٠٠٨.٣٦٨١٨٤.٠٦٨السيد أيمن المجالي

٢٤.٢٠٠--٢٣.٠٠٠١.٢٠٠السيد جواد حديد

٢.٠٤٠٣٦.9٤٠-٢9.٠٠٠5.9٠٠المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

9.٣9٦٣5.99٦-٢٣.٠٠٠٣.٦٠٠شركة األردن األولى لالستثمار

١١.٤٣٦٤٣.٢٣٦-٢٣.٠٠٠٨.٨٠٠السيد شريف الرواشده

٢.٠٤٠٣5.٢٤٠-٢٣.٠٠٠١٠.٢٠٠السيد صالح الكيالني

٢.٠5٢٨.95٢-٦.٠٠٠9٠٠السيد عبد النور عبد النور

٦.٨٠٠--٦.٠٠٠٨٠٠السيد يزيد شمس الدين الخالدي

٢.٠5٢٨.٣5٢-٦.٠٠٠٣٠٠السيدة إيمان محمود الضامن

١٨5.٠٠٠٣٧.١٠٠١5٠.٠٠٠٣٧.٣٨٤٤٠9.٤٨٤المجموع

  المجموعمصاريف سفرالحوافز المكافآتالرواتبرواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية العليا

السيد عبد المهدي عالوي

)٢٠١5/١/١ولغاية ٣/٣١/٢٠١5(
١5٢٠١.٦٦١--٣.٦٦١٤٨.٠٠٠

٢٣٣.٢٨٦       ٨.٢٨٦ -           -   ٢٢5.٠٠٠السيد سيزر قوالجن )اعتبارا من ٤/١/٢٠١5(

١٣٢.٧٢٤          ٨٤٣ -           -   ١٣١.٨٨١اآلنسة غادة الفرحان

١٣٣.١٠9--           -   ١٣٣.١٠9السيد رجائي القسوس 

١٠٦.٤٨٠--           -   ١٠٦.٤٨٠السيد محمد القرعان

١٣٣.9٢٠       ٢.٤5٣ -           -   ١٣١.٤٦٧السيد زياد فطاير 

١٠٣.٢٠٠--           -   ١٠٣.٢٠٠السيد محمد عمرو 

١١١.٦١٣       ٦.٠١٣ -           -   ١٠5.٦٠٠السيد رامي حديد

١١٨.٦٧9--           -   ١١٨.٦٧9السيد فضل دبيس 

9٣.٣٤٤--           -   9٣.٣٤٤السيد عبداهلل كشك )اعتبارا من ٦/١٤/٢٠١5(

9٨.٢٠٠--           -   9٨.٢٠٠السيد عالء قحف

١٠5.٢٠٠--           -   ١٠5.٢٠٠السيد مجدي بنات

١٧.595١.5٧١.٤١٦-١.5٠5.٨٢١٤٨.٠٠٠المجموع

المجموع         المبلغ

١.٦9٠.٨٢١٨5.١٠٠١5٠.٠٠٠5٤.9٨٠١.9٨٠.9٠١اإلجمالي
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٢٣. في مجال مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي فقد تم تقديم الدعم لبعض المؤسسات االجتماعية التي تعمل 
في خدمة المجتمع المحلي عن طريق التبرعات للجهات التالية:

األردن

المبلغ بالدينار:الجهة:

١٨.٢9٧الصحة والبيئة

١9.١5٠الجمعيات الخيرية

9.٧٦٦المجاالت الدينية

٤٨.٢5٠الفقر

١5٤.٠٦٦دعم مؤسسات وطنية

٦٠٠المجاالت السياحية والتراثية

٤١.5٠٠التعليم

٦.٦٠٠الطفل والمرأة واألسرة

١٤.٠٧٦الرياضة

١٢.٢٠٠المجاالت الثقافية والفنية

١١.٠٢5ذوي االحتياجات الخاصة

١٧.9٠٠جمعيات المجتمع

353.430المجموع:

٢٤. جميع العقود واالرتباطات التي عقدها البنك مع رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام وموظفي البنك وأقاربهم منسجمة 
مع أنظمة البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي األردني وقانون البنوك وتظهر تفاصيل تلك العقود واالرتباطات في 

اإليضاح رقم )٣٤( ضمن البيانات المالية للبنك.

٢5. ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة 
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في البنك أو أقاربهم.

البديلة  بالطرق  النزاع  حل  وسائل  وإلى  ضرر  ألي  تعرضه  أو  نزاع  أي  وجود  حال  في  القضاء  إلى  اللجوء  مساهم  ألي  يحق   .٢٦
كالوساطة والتحكيم وتكون متاحة للمساهمين للمطالبة بتعويض عن أي أضرار قد تلحق بهم.

٢٧. يتم مراعاة منح المساهمين أولوية االكتتاب عند إصدار أسهم جديدة.



٢٨. بلغ عدد االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١5 ) ١9 ( اجتماعًا.

١( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حده:

االسم
عدد االجتماعات

التي حضرها
عدد االجتماعات التي اعتذر

عن حضورها بعذر

١
سعادة السيد ميشيل الصايغ

رئيس مجلس اإلدارة 
جميع االجتماعات

-

٢
معالي السيد أيمن المجالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
جميع االجتماعات

-

٣
معالي الدكتور "محمد جواد" حديد

عضو مجلس اإلدارة
5 اجتماعات١٤ اجتماع

٤
سعادة السيد "محمد خير" عبابنه

ممثل شركة األردن األولى لالستثمار
عضو مجلس اإلدارة 

اجتماعين١٧ اجتماع

5
سعادة السيد صالح الكيالني

عضو مجلس اإلدارة
اجتماعين١٧ اجتماع

٦
سعادة السيد شريف الرواشدة

عضو مجلس اإلدارة
اجتماعين١٧ اجتماع

٧

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد 
األول(

عضو مجلس اإلدارة مثلها كل من :
• سعادة السيد أيمن كساب حتى تاريخ ٢/١٤/٢٠١5

• عطوفة الدكتور ياسر العدوان
   من ٢٠١5/٢/١5 وحتى ٨/٢5/٢٠١5

• سعادة السيد جهاد الشرع اعتباراً من ٨/٢٦/٢٠١5

• اجتماعين
• ٧ اجتماعات

• ٧ اجتماعات

• اجتماع واحد

• اجتماع واحد

٨
سعادة السيد يزيد الخالدي 

عضو مجلس اإلدارة / اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5
اجتماع واحد٣ اجتماعات

9
سعادة السيدة إيمان الضامن

عضو مجلس اإلدارة / اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5
-٤ اجتماعات

١٠
سعادة السيد عبد النور عبد النور

ممثل شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة
عضو مجلس اإلدارة / اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5

-٤ اجتماعات

١١

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد 
الثاني(

عضو مجلس اإلدارة / اعتباراً من ١٠/٢5/٢٠١5
وقد حضر االجتماعات عنها عطوفة  الدكتور 
حمزة جرادات بموجب كتاب تكليف بالحضور 
صادرة عن المؤسسة لكل اجتماع على حدى.

-٤ اجتماعات
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٢( عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حده:

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
ميشيل الصايغ

رئيس اللجنة

اللجنة العليا لمجلس اإلدارة  ١9 اجتماع ١

- حضر جميع اجتماعاتها
أيمن المجالي

عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
"محمد خير" عبابنه

عضو اللجنة

- حضرت اجتماعين اثنين

إيمان الضامن

عضو اللجنة اعتباراً من 

٢٠١5/١٠/٢٨

اعتذر عن حضور 

اجتماع واحد
حضر اجتماع واحد

المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي )المقعد الثاني(

عضو اللجنة اعتباراً من 

٢٠١5/١٠/٢٨

ومثلها في اجتماعات 

اللجنة الدكتور حمزة 

جرادات

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر ٤ اجتماعات

صالح الكيالني

رئيس اللجنة حتى تاريخ 

٢٠١5/١٠/٢٧

 وخرج من بعدها من 

عضويته في اللجنة

لجنة المخاطر واالمتثال 5 اجتماعات ٢

- حضر جميع اجتماعاتها

جواد حديد

أصبح رئيسًا للجنة اعتباراً من  

تاريخ ١٠/٢٨/٢٠١5

- حضر جميع اجتماعاتها
أيمن المجالي

عضو اللجنة

- حضر اجتماع واحد

إيمان الضامن

عضو اللجنة اعتباراً من 

٢٠١5/١٠/٢٨

اعتذر عن حضور 

اجتماع واحد
 -

المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي )المقعد الثاني(

عضو اللجنة اعتباراً من 

٢٠١5/١٠/٢٨



االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
أيمن المجالي

رئيس اللجنة

 ٤ اجتماعات

لجنة األراضي والعقارات 

المستملكة

وقد أصبح أسمها اعتباراً من 

 ٢٠١5/١٠/٢٨

لجنة تسويات المديونيات 

والعقارات 

٣

- حضر ٣ اجتماعات 

ميشيل الصايغ

عضو اللجنة حتى تاريخ 

٢٠١5/١٠/٢٧
اعتذر عن حضور 

اجتماع واحد
حضر ٣ اجتماعات 

"محمد خير" عبابنه

عضو اللجنة

- حضر اجتماع واحد
عبد النور عبد النور

اعتباراً من تاريخ ١٠/٢٨/٢٠١5

اعتذر عن حضور 

اجتماع واحد
-

المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي )المقعد الثاني( 

اعتباراً من ١٠/٢٨/٢٠١5

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر االجتماعين

جهاد الشرع

رئيس اللجنة اعتباراً من 

٢٠١5/١٠/٢٨

اجتماعين اثنين لجنة التخطيط االستراتيجي ٤
- حضر االجتماعين

جواد حديد

عضو اللجنة

- حضر االجتماعين
"محمد خير" عبابنه

عضو اللجنة

- حضر االجتماعين
عبد النور عبد النور / اعتباراً 

من ١٠/٢٨/٢٠١5

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

اعتذر عن حضور 

اجتماع واحد
حضر ١5 اجتماع

شريف الرواشدة

رئيس اللجنة

١٦ اجتماع  لجنة التدقيق 5

- حضر جميع اجتماعاتها
صالح الكيالني

عضو اللجنة

- حضر اجتماع واحد
أيمن كساب حتى تاريخ 

٢٠١5/٢/١٤

اعتذر عن حضور ٣ 

اجتماعات
حضر ٤ اجتماعات

ياسر العدوان

من تاريخ تسميته ممثاًل عن 

المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي بتاريخ ٢/١5/٢٠١5 

وحتى ٨/٢5/٢٠١5

- حضر ٣ اجتماعات

جهاد الشرع من تاريخ 

تسميته ممثاًل عن 

المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي بتاريخ ٨/٢٦/٢٠١5
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االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر االجتماع
"محمد خير" عبابنه

رئيس اللجنة

اجتماع واحد  لجنة الحاكمية المؤسسية ٦- حضر االجتماع
ميشيل الصايغ

عضو اللجنة

- حضر االجتماع
ياسر العدوان

عضو اللجنة

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها

شريف الرواشدة

رئيس اللجنة حتى تاريخ 

٢٠١5/١٠/٢٧

وأصبح عضواً فيها اعتباراً 

من ١٠/٢٨/٢٠١5

٨ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ٧

اعتذر عن حضور 

اجتماعين
حضر ٦ اجتماعات

صالح الكيالني 

كان عضواً في اللجنة حتى 

تاريخ ١٠/٢٧/٢٠١5

وأصبح رئيسا" لها اعتباراً من 

٢٠١5/١٠/٢٨
اعتذر عن حضور 

اجتماع واحد
حضر ٧ اجتماعات

ميشيل الصايغ

عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
"محمد خير" عبابنه

عضو اللجنة

-  حضر اجتماع واحد

يزيد الخالدي

عضو اللجنة اعتباراً من تاريخ 

٢٠١5/١٠/٢٨



٣ ( أسماء  رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

التشكيل الحالي للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة   

المؤسسة 

العامة 

للضمان 

االجتماعي 

)المقعد 
الثاني(
مثلها 

د. حمزة 
جرادات 
بشكل 
مؤقت

شركة 
مصانع 
األصباغ 
الوطنية 

المحدودة 
ويمثلها 

السيد 
عبد النور 
عبدالنور

يزيد 
الخالدي

إيمان 
الضامن

المؤسسة 
العامة 

للضمان 
االجتماعي 

)المقعد 
األول( 

ويمثلها 
فيه السيد 

جهاد 
الشرع

صالح 
الكيالني

 شريف 
الرواشده

"محمد 
خير" عبابنه

جواد 
حديد

أيمن 
المجالي

 ميشيل 
الصايغ  

عضو - - عضو - - - عضو - عضو
رئيس 
اللجنة

اللجنة العليا 
لمجلس اإلدارة

١

عضو - - عضو -  - - -
رئيس 
اللجنة

عضو -
لجنة المخاطر 

واالمتثال
٢

عضو عضو - - - - - عضو -
رئيس 
اللجنة

 -
لجنة تسويات 

المديونيات 
والعقارات

٣

- عضو - -
رئيس 
اللجنة

- - عضو عضو - -
لجنة التخطيط 

اإلستراتيجي
٤

- - عضو - عضو عضو
رئيس 
اللجنة

- - - - لجنة التدقيق 5

- - عضو
رئيس 
اللجنة

عضو عضو عضو - - - عضو
لجنة الحاكمية 

المؤسسية
٦

- - عضو - -
رئيس 
اللجنة

عضو عضو - - عضو
لجنة الترشيحات 

والمكافآت 
٧



١٣٠

٢٩.  يقر مجلس إدارة البنك التجاري ا¥ردني بمسؤوليته عن صحة البيانات وتوفير نظام رقابة فعال في البنك، ويؤكد على عدم 
وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك بأداء فعال خالل السنة المالية القادمة ٢٠١٦

    رئيس المجلس   نائب رئيس المجلس                   عضو مجلس إدارة     عضو مجلـس إدارة

      ميشـيل الصايـغ                          أيمـن المجالـي                                  ”محمد جواد“ حديد                     شركة ا¥ردن ا¥ولى لالستثمار
                                                                                                                                                                                                        يمثلها ”محمد خير“ عبابنه

       عضو مجلس إدارة                            عضو مجلس إدارة                عضو مجلس إدارة
              صالح الكيالني                                             المؤسسة العامة للضمان االجتماعي                              شريف الرواشدة                                                             

(المقعد ا¥ول)  يمثلها جهاد الشرع                                  

٣٠. يقر كل من رئيس مجلس اÉدارة والمدير العام والمدير المالي على صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في 
التقرير السنوي

عضو مجلس إدارة                       
ايمان الضامن

 رئيس مجلس ا�دارة

ميشـيل الصايـغ 

عضو مجلس إدارة                       
يزيد الخالدي

المدير العام
سيزر قوالجن

عضو مجلس إدارة                       
المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي (المقعد الثاني)

مثلها د. حمزة جرادات

المدير المالي
عبداå ِكّشك

عضو مجلس إدارة                       
شركة مصانع ا¥صباغ 

الوطنية المحدودة
يمثلها عبد النور عبد النور



دليل الحاكمية المؤسسية
االختيار الحكيم للتطّور السليم

ا�ساس للتطوير وا�داء المؤسسي، 
لذلك فهي حكيمة مّتزنة ال تعرف 
التسّرع، تتمتع برؤية قوية وتوفر لنا 

الرؤية للوصول ل�هداف بأفضل الطرق 
وأكثرها أمان�. 
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المـــقدمــة

المصرفي  الجهاز  لسالمة  احترامًا  وكذلك  أوضاعه  سالمة  على  المحافظة  على  األردني  التجاري  البنك  حرص  من  انطالقًا 
يقتضي  ذلك  أن  البنك  يدرك  السليمة  المصرفية  للممارسات  الدولية  بالمعايير  والتزاما  أعضائه  احد  هو  والذي  ككل  األردني 
والتشريعات  للقوانين  وامتثال  بمؤسسية  البنك  إدارة  تتم  أن  تتطلب  التي  المؤسسي  التحكم  في  المعايير  بأفضل  اإللتزام 

الصادرة عن الجهات الرقابية وكذلك تطبيق السياسات والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

المدير  اإلدارة ومسؤوليات  بين مسؤوليات مجلس  الفصل  المؤسسية  الحاكمية  التي تقوم عليها  المباديء األساسية  ومن 
العام )الرئيس التنفيذي( وأن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً غير تنفيذي باإلضافة إلى ضرورة وجود هياكل تنظيمية وإدارية 
تتوزع فيها الصالحيات والمسؤوليات بتحديد ووضوح تاَمّين ووجود أطر فعالة للرقابة، كما تقتضي معاملة كافة أصحاب 
المصالح بعدالة وشفافية وإفصاح تمكنان أصحاب المصالح من تقييم وضعية البنك بما فيه أدائه المالي، وأن يتوفر مستوى 
مناسب من المؤهالت العلمية والعملية والنزاهة واألمانة وحسن السمعة في أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا 

في البنوك.

إن التحكم المؤسسي الجيد يرسخ العالقة ما بين المساهمين ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والجهات ذات العالقة بالبنك 
)البنوك، المودعين، السلطات الرقابية( وكذلك يضع كل من اإلدارة التنفيذية تحت طائلة المساءلة أمام مجلس اإلدارة من 

جهة ومجلس اإلدارة تجاه المالكين والجهات ذات العالقة من جهة أخرى.

هذا وللتأكيد على الهوية الخاصة بالبنك التجاري األردني تم هذا الدليل والسياسات الخاصة به للتحكم المؤسسي لتؤكد 
على استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وعدم تضارب المصالح ومقدرتهم الفاعلة على إختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة 

شؤون البنك وبما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في التحكم المؤسسي. 

وتسري أحكام هذا الدليل وسياسة الحاكمية على فروع البنك التجاري في األردن وفلسطين.

الباب األول: تعريف وارتباطات وأهمية التحكم المؤسسي

أواًل: التحكم المؤسسي :
هو مجموعة العالقات ما بين مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية والمساهمين والجهات األخرى التي لها اهتمام بالبنك، 
فان  بالتالي  تحقيقها،  ومراقبة  األهداف  تلك  لتحقيق  والوسائل  المؤسسة  أهداف  خاللها  من  توضح  التي  اآللية  تبين  وهي 
الحاكمية المؤسسية الجيدة هي التي توفر لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى األهداف 
التي تصب في  مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسة على استغالل مواردها 

بكفاءة.
باإلضافة إلى أنه النظام الذي يبين الكيفية التي تتم به ممارسة الصالحيات في البنك واتخاذ القرارات، وإدارة عمليات البنك 
وإلتزام  اآلخرين،  المصالح  وأصحاب  المساهمين  تجاه  الواجبة  بالمسؤولية  واإللتزام  المودعين،  مصالح  وحماية  آمن،  بشكل 

البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية .

ثانيًا: ارتباطات التحكم المؤسسي:

1. عوامل داخلية:
العالقة ويسهل  األخرى ذات  التنفيذية والجهات  البنك  اإلدارة وإدارة  المساهمين ومجلس  بين  التعامل  وتتمثل في فاعلية 
وجود التحكم المؤسسي الجيد من قدرة  البنك على التعريف بأهدافه والوصول إليها من خالل قيام مجلس اإلدارة بتحديد 
األهداف و الغايات الخاصة بالبنك والموافقة على االستراتيجيات المعدة من اإلدارة التنفيذية للبنك للوصول إلى األهداف التي 

يسعى البنك لتحقيقها.

2. عوامل خارجية:
وتتضمن العوامل الخارجية ما يلي:

كالمودعين  العالقة  ذات  األخرى  والجهات  المساهمين  حقوق  تحمي  التي  والتعليمات  والتشريعات  بالقوانين  االلتزام   -
والدائنين اآلخرين للبنك.

- توافر البيئة الرقابية المناسبة التي تؤمنها الجهات الرقابية.
- توافر البنية التحتية ألسواق رأس المال والتي تزيد من قدرة المساهمين على مساءلة إدارة البنك.

 دليل الحاكمية المؤسسية



- االلتزام بالمعايير المحاسبية المتعلقة بعرض البيانات المالية بدقة في الوقت المناسب وإتباع منهجية اإلفصاح .
المهنية  والجمعيات  الدولية  التصنيف  ومؤسسات  المركزي  والبنك  المالي  كالسوق  البنك  أداء  يتابع  ثالث  طرف  وجود   -

والتجارية وغيرها.
- توافر بيئة قانونية وتشريعية ورقابية مالئمة توضح حقوق األطراف ذات العالقة في البنك.

- إن التحكم المؤسسي يتطلب توفير البيئة الداخلية والخارجية معًا، علما بأن توافر أحدهما ال يعني بالضرورة توافر األخرى 
وفي كلتا الحالتين فان العناصر التالية تعتبر المبادئ اإلرشادية لتحقيق التحكم المؤسسي الجيد:

العدالة:
يتم معاملة صغار المساهمين والجهات ذات العالقة بعدالة وأخذ مصالحهم بعين االعتبار.

الشفافية:
يمكن  بشكل  التنفيذية  اإلدارة  ومكافآت  والتنظيمية  المالية  المعلومات  عن  العالقة  ذات  للجهات  باإلفصاح  البنك  يقوم 
قانون  بمقتضى  والصادرة  األردني  المركزي  البنك  تعليمات  مع  يتوافق  وبما  البنك  أداء  تقييم  من  والمودعين  المساهمين 
من  المطلوبة  الشفافية  ونطاق  المالي  لإلبالغ  الدولية  الممارسات  على  تطرأ  التي  بالتغيرات  دراية  على  البنك  إن  كما  البنوك 
المؤسسات المالية، كما ويلتزم البنك بتوفير معلومات ذات نوعية جيدة حول كافة نشاطاته للجهات الرقابية والمساهمين 

والمودعين والبنوك األخرى وعامة الناس بشكل عام من خالل مختلف أنواع التقارير والتواصل.

المساءلة:
تلتزم اإلدارة التنفيذية باإلجابة على أي استفسار عند تعرضها للمساءلة من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط 
وتطبيق السياسات المقررة منه بهدف ضمان الحفاظ على موجودات البنك وعلى سالمة وضعه المالي، ويلتزم مجلس اإلدارة 

بأن يبدي الجاهزية عند التعرض للمساءلة من قبل المساهمين والجهات األخرى المخّولة بذلك.

المسؤولية:
يحّدد الهيكل التنظيمي للبنك والموافق عليه من قبل مجلس اإلدارة خطوط االتصال وحدود المسؤوليات كما إن جداول 

الصالحيات الموافق عليها من مجلس اإلدارة أيضا تبين وتوضح حدود المسؤولية .

يقوم مجلس اإلدارة بالرقابة على اإلدارة التنفيذية في حين أن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن األعمال اليومية للبنك، ويلتزم 
أن  من  يتأكد  وأن  بها،  البنك  في  اإلدارية  المستويات  جميع  وإلزام  والمسائلة  للمسؤولية  واضحة  حدود  بإعتماد  المجلس 
الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة، وبحيث يشمل عدة مستويات  رقابية، باإلضافة إلى التأكد 
من أن اإلدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤوليتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم في تطبيق الحاكمية 
المؤسسية وتفوض الصالحيات للموظفين، وتنشئ بيئة إدارية فعالة من شأنها تعزيز المسائلة، وتنفذ المهام في المجاالت 
واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التي اعتمدها المجلس، واعتماد ضوابط رقابية مناسبة 

تمكنه من مسائلة اإلدارة التنفيذية العليا .

ثالثًا: أهمية التحكم المؤسسي للبنك:

إن القطاع المصرفي األردني ومن ضمنه البنك التجاري األردني من اهم مكونات اإلقتصاد األردني ويخضع هذا القطاع عالميًا 
البنك  في  لدينا  يتوفر  أن  الضروري  من  فانه  وبالتالي  للحكومة  المالي  األمان  شبكات  يستخدم  انه  كما  والمراجعة  للرقابة 

نظام تحكم مؤسسي قوي.

إن مصادر األموال الداخلة إلى البنك قد تأتي من أموال اآلخرين وباألخص المودعين وفي ظل شدة المنافسة في سوق المال 
األردني فان وجود تحكم مؤسسي سليم لدى البنك سيعظم حصة البنك في السوق.

من اجل المحافظة على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك فان أعضاء مجلس اإلدارة يلعبون دوراً فعااًل ومهما في التحكم 
العوائد والمخاطر ضمن  بين  بالموائمة  إدارة مخاطر جيد يسمح  الرقابي، وتوفير نظام  للبنك من خالل دورهم  المؤسسي 

الحدود التي يسمح بها وضع البنك وإستراتيجيته ومن خالل االمتثال للقوانين والتعليمات على كافة المستويات اإلدارية.
وبين  العالقة  ذات  األخرى  والجهات  المساهمين  مصالح  بين  للربط  آلية  توفير  خالل  من  البنك  أداء  يعزز  المؤسسي  التحكم 

البنك.
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الباب الثاني: معايير مجلس اإلدارة

أواًل: تشكيلة مجلس اإلدارة واجتماعات المجلس:

ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة في البنك عن )١١ عضو( يتمتعون بالخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة وال يوجد 
أي عضو تنفيذي )*( لدى البنك، وال يوجد أي عضو يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.

عدد األعضاء المستقلين ال يقل عن أربعة أعضاء.
يراعى البنك التجاري األردني التنوع في الخبرات وأن اإلقامة الدائمة لألعضاء في المملكة األردنية الهاشمية.

ينبثق عن مجلس اإلدارة العديد من اللجان لمتابعة ومراقبة العمل في البنك ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة ويقوم 
المجلس بتحديد مسؤوليات ومهام وصالحيات لهذه اللجان عند تشكيلها ومن خالل ميثاق خاص لكل لجنة.

أو  المجلس  أو أي من أعضاء  المجلس  رئيس  أن  إلى ذلك  باإلضافة  العام  المجلس والمدير  رئيس  بين منصبي  الجمع  ال يتم 
المساهمين الرئيسيين ليس له ارتباط مع المدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة، ويلتزم المدير العام باألعمال التالية :

- تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.
- تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.

- تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
- توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.

- توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين.
- إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

- إدارة العمليات اليومية للبنك.

يقوم األعضاء بتخصيص وقت كاٍف لالطالع بمسؤولياتهم بما في ذلك التحضير المسبق الجتماعات مجلس اإلدارة بحيث 
شخصيًا،  حضوراً  المجلس  اجتماعات  حضور  على  والحرص  والمؤقتة  الدائمة  واللجان  السنة  في  اجتماعات  ستة  عن  تقل  ال 
وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو المجلس إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس 
بالتشاور مع  التوقيع على محضر االجتماع، ويقوم رئيس مجلس اإلدارة  أو  التصويت  المجلس، ودون أن يكون له الحق في 
األعضاء اآلخرين والمدير العام عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي سيتم عرضها على مجلس اإلدارة ويرسل جدول 
المنبثقة  واللجان  اإلدارة  اجتماعات مجلس  تدوين  االجتماع بوقت كافي، ويتم  بالمستندات لألعضاء قبل  األعمال مصحوبا 
المنبثقة عنه  اللجان  التي قام بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل  عنه في محاضر رسمية تتضمن األعمال 
وهذه المحاضر تعتبر اإلثبات القانوني لإلجراءات التي قام بها المجلس أو لجانه وتدوين لألحداث التي جرت خالل االجتماعات 
خالل  تمت  تصويت  عمليات  ألية  دقيق  تسجيل  مع  المحاضر  هذه  كتابة  عند  الدقة  مراعاة  ويتم  التباس  أي  لحدوث  منعا 
االجتماعات وإرفاق أي مستندات أو اإلشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خالل االجتماعات وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل 
أي عضو، ويحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب، كما يجب تزويد سلطة النقد الفلسطنية بنتائج قرارات محاضر 

االجتماعات للمواضيع التي تخص فلسطين خالل شهر من تاريخ االجتماع.

تبلغ مدة خدمة كل عضو يتم إختيارة ٤ سنوات يمكن تجديدها، وال يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يجوز لعضو مجلس 
اإلدارة أن يخدمها علمًا بأن عملية إعادة التعيين تتم على أساس تقييم إستمرار قدرة عضو مجلس اإلدارة على أداء المهام 

الضرورية المكلف بها والمحافظة على قدر كافي من الموضوعية في أداء مهامة .

ثانيًا: مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة :

يقوم  اإلدارة  مجلس  فان  المركزي،  البنك  وتعليمات  العالقة  ذات  والتشريعات  والقوانين  للبنك  األساسي  النظام  بموجب 
بممارسة المهام واإللتزام بمسؤولياته والتي  تتضمن ما يلي:

هذه  واعتماد  األهداف،  هذه  لتحقيق  استراتيجية  إلعداد  التنفيذية  اإلدارة  وتوجيه  للبنك،  االستراتيجية  األهداف  تحديد 
االستراتيجية التي تلتزم اإلدارة التنفيذية بالبنك العمل بمقتضاها وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه االستراتيجية.

اختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.

)*( العضو التنفيذي : هو عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.



إعتماد  وعليه  مالءته،  ومن  للبنك  المالية  األوضاع  سالمة  من  والتأكد  أدائها،  ومتابعة  العليا  التنفيذية  اإلدارة  على  اإلشراف 
سياسات وخطط وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك .

اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية )KPls( لتحديد وقياس ورصد األداء 
والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.

التأكد من التزام السياسة االئتمانية بتقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعمالء من الشركات وخاصة الشركات المساهمة 
أسس  وتحديد  الحاكمية  مجال  في  لممارستهم  تبعًا  والقوة  الضعف  بنقاط  للعمالء  المخاطر  تقييم  يتم  بحيث  العامة، 

وشروط منح االئتمان وأسس االستثمار .

توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك وأن هذه السياسات شاملة لكافة أنشطته وتتماشى مع التشريعات ذات 
العالقة، وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات اإلدارية، وأنه يتم مراجعتها بإنتظام، ومراقبة تنفيذ السياسات والتأكد 

من صحة اإلجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.

عالية  ثقافة  وترسيخ  البنك،  أنشطة  لكافة  والمساءلة  للمسؤولية  واضحة  خطوط  ورسم  للبنك،  المؤسسية  القيم  تحديد 
للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك المهني إلداري البنك، وإعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري، بما في ذلك 

لجان المجلس واإلدارة التنفيذية.

التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية أو موظفي البنك ألي منفعة ذاتية على حساب 
مصلحة البنك.

التأكد من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

وكذلك  المركزي،  البنك  متطلبات  تنفيذ  ومسؤولية  المالية  أوضاعه  فيها  بما  البنك  عمليات  كافة  سالمة  مسؤولية  َتّحُمل 
متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى المتعلقة بعمله ومراعاة أصحاب المصالح، وأن البنك يدار ضمن إطار التشريعات 
الداخلية للبنك، وأن الرقابة الفعالة متوفرة بإستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية 
واالمتثال للقوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام جميع موظفي البنك على كافة 

المستويات اإلدارية باالمتثال لها.

اعتماد التعليمات واألنظمة الداخلية للبنك وتحديد الصالحيات والمهام ووسائل االتصال بين كافة المستويات اإلدارية والتي 
تكفل تحقيق الرقابة اإلدارية والمالية على أعمال البنك.

اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويا والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بمراجعة 
هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنويًا، وعلى المجلس تضمين التقرير السنوي للبنك بما يؤكد كفاية هذه األنظمة.

التأكد من توفر سياسات وميثاق األخالق وتعميمها على كافة موظفي البنك.

ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بدايًة واستمراراً.

البنك  تعريض  عدم  وضمان  المقبولة  المخاطر  مستوى  تتضمن  بحيث  تنفيذها،  ومراقبة  المخاطر  إلدارة  استراتيجية  اعتماد 
لمخاطر مرتفعة، وأن يكون المجلس ملمًا ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتبطة بها، وأن يتأكد من وجود أدوات 

وبنية تحتية إلدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.

ضمان وجود نظم معلومات إدارية )MIS( كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

التمويل  تقديم  ومراعاة  والتعليم،  والصحة  البيئة  حماية  مجال  في  مناسبة  اجتماعية  مبادرات  يتبنى  البنك  أن  من  التأكد 
للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة وضمن نهج واضح وبتعامل يتم بالعدالة والشفافية.
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اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جهة واإلدارة التنفيذية 
الذين  المساهمين  تأثيرات  من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  من 
يمتلكون مصلحة مؤثرة بحيث ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا، 

وتستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.

الرقابي  بالدور  يخل  بما  ذلك  في  التوسع  عدم  يراعى  أن  على  موافقته  تتطلب  التي  المصرفية  العمليات  المجلس  يحدد 
للمجلس، وال يوجد للمجلس صالحيات تنفيذية بما فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في ذلك 

رئيس المجلس.

يحدد المجلس مهام أمين سر المجلس وتشمل ما يلي: 

على  التصويت  وكيفية  والتحفظات  واالعتراضات  واالقتراحات  المداوالت  كافة  وتدوين  المجلس،  اجتماعات  جميع  حضور 
مشروعات قرارات المجلس.

تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.

التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.

متابعة تنفيذ القرارات المتخذه من مجلس اإلدارة، ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.

حفظ سجالت ووثائق اجتماعيات مجلس اإلدارة.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.

التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

تزويد البنك المركزي بإقرارات المالئمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.

يتاح ألعضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمين سر المجلس، وتسهيل قيامهم بالمهام الموكلة 
إليهم بما في ذلك االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بمصادر خارجية وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس، مع التأكيد 
التنفيذية إال من خالل المداوالت التي تتم في اجتماعات  بالتأثير على قرارات اإلدارة  على عدم قيام اي من أعضاء المجلس 

المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.

لشاغلي  توفرها  الواجب  والمتطلبات  المؤهالت  تتضمن  البنك  في  التنفيذيين  للمدراء   Succession Plans إحالل  خطط  إقرار 
هذه الوظائف.

األقل  على  يشمل   أن  على  والسلطة،  المسؤولية  خطوط  بوضوح  يعكس  أنه  من  والتأكد  للبنك  التنظيمي  الهيكل  إعتماد 
المستويات الرقابية التالية:   

مجلس اإلدارة.
إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.)Middle Office وحدات / موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك )مثل موظفي مراجعة االئتمان و

تطبيق  في  تساهم  وأنها  للبنك  اليومية  العمليات  بإدارة  المتعلقة  بمسؤوليتها  تقوم  العليا  التنفيذية  اإلدارة  أن  من  التأكد 
المسائلة،  تعزيز  شأنها  من  فعالة  إدارية  بينة  تنشئ  وأنها  للموظفين،  الصالحيات  تفوض  وأنها  فيه،  المؤسسية  الحاكمية 
وأنها تنفذ المهام في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التي اعتمدها المجلس، 

واعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.

التدقيق،  إدارة  )Internal Audit Charter( يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات  إعتماد ميثاق تدقيق داخلي  المجلس  على 
وتعميمه داخل البنك .



المختصة،  اللجنة  توصية  على  بناّء  إستقاالتهم  وقبول  االمتثال  ومدير  المخاطر  إدارة  ومدير  التدقيق  مدير  من  كل  تعيين 
والموافقة على تعيين اإلدارة التنفيذية والتأكد من توفر الخبرات والمهارات المطلوبة لديهم.

على كل عضٍو من أعضاء المجلس اإللمام كحد أدنى بما يلي:

اإللمام بالتشريعات والمبادئ المتعلقة بالعمل المصرفي والبيئة التشغيلية للبنك ومواكبة التطورات التي تحصل فيه وكذلك 
المستجدات الخارجية التي لها عالقة بأعماله بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.

حضور اجتماعات المجلس، واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة.

عدم االفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.

تغليب مصلحة البنك في كل المعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها، وعدم أخذ فرص العمل 
التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة، وأن يتجنب تعارض المصالح واإلفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في 
المصالح في حالة وجوده مع االلتزام بعدم الحضور أو المشاركة بالقرار المتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مواضيع يوجد 

فيها شبهة تعارض للمصالح، وأن يدّون هذا اإلفصاح في محضر اجتماع المجلس.

ثالثًا : دور رئيس المجلس اإلدارة:     

على رئيس المجلس أن يتأكد كحد أدنى من األمور التالية:

الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.             

خلق ثقافة - خالل اجتماعات المجلس- تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين 
األعضاء، كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.

التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.

استالم جميع اعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها، واستالمهم جدول  أعمال اي اجتماع قبل انعقاده 
التي سيتم مناقشتها في االجتماع ويكون  المواضيع  الجدول معلومات مكتوبة كافية عن  أن يتضمن  بمدة كافية، على 

التسليم بواسطة أمين سر المجلس.

ضمان وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.

مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
وواجباته،  ومسؤولياته  العضو  حقوق  يوضح  وبكتيب  المؤسسية،  بالحاكمية  المتصلة  والتعليمات  المجلس  بعمل  العالقة 

ومهام وواجبات أمين سر المجلس.

تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

يتعلق  ما  وخاصة  المجلس  ومسؤوليات  مهام  حول  للبنك  القانوني  المستشار  بمساعدة  جديد  عضو  أي  مع  التداول 
العضوية،  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  األخرى  واألمور  والصالحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية  بالمتطلبات 
ومواعيد االجتماعات، ومهام اللجان، وقيمة المكافآت، وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند 

الضرورة.
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برنامج  حضور  الجديد  للعضو  يتيح  وأن  المستمر،  وتعلمهم  خبراتهم  بتطوير  يتعلق  فيما  المجلس  أعضاء  احتياجات  تلبية 
والحاكمية  للبنك،  التنظيمية  بالبنية  وتزويده  للعضو  المصرفية  الخلفية  يراعي  بحيث   )Orientation Program( توجيه 
بما فيها  المعتمدة  البنك اإلستراتيجية وسياسته  المؤسسية وخطة  المهني واألهداف  السلوك  المؤسسية، وميثاق قواعد 
اللجان  ومواثيق  المخاطر  إداره  وإطار  البنك  مخاطر  وهيكل  للبنك،  المالية  واألوضاع  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  المالءمة  سياسة 

المنبثقة عن المجلس.

رابعًا: المساهمين ودورهم في التحكم المؤسسي:

في  والمداولة  للنظر  العامة  الجمعية  خالل  من  يجتمعون  الذين  للمساهمين  هي  العليا  والسلطة  القانونية  السيادة  إن 
إلى متابعة  بل يتعدى ذلك  األرباح  يتوقف عند متابعة أسعار األسهم وقبض  المساهمين ال  اهتمام  بأن  البنك، علمًا  شؤون 
أداء البنك من خالل البيانات المالية واالتصال المستمر مع إدارة البنك للوقوف على آخر المستجدات وكذلك حضور الجمعيات 
العمومية واالشتراك بالتصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عن كافة الجوانب المتعلقة بأعمال البنك 
ونتائجه، كما وإن المساهمين يلعبون دورا رقابيا مهما في متابعة أداء أعضاء مجلس اإلدارة وفي الحصول على أية معلومات 

تمكنهم من ممارسة حقهم على أكمل وجه.

خامسًا: حقوق أصحاب المصالح:

يوفر المجلس آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح وتوفير معلومات ذات داللة حول 
أنشطة البنك ألصحاب المصالح من خالل اآلتي :

- اجتماعات الهيئة العامة .
- التقرير السنوي .

- تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية، باإلضافة إلى تقرير المجلس حول تداول أسهم البنك ووضعه المالي خالل 
السنة .

- الموقع االلكتروني للبنك .
- قسم عالقات المساهمين .

الحضور  على  وتشجيعهم  المساهمين  لحقوق  توضيح  يتضمن  وبحيث  اإللكتروني  موقعه  من  جزء  البنك  ويخصص   -
والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة، وكذلك نشر المعلومات المعنية باالجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة 

ومحاضر االجتماعات .

الباب الثالث: مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة والمؤهالت الواجبه وتقييمهم

أواًل: المالءمة:

على  الالزمة  والخبرات  والكفاءة  والنزاهة  المصداقية  من  قدر  بأكبر  العليا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتمتع  أن 
الواجب  الشروط  توضح  التي  األردني  التجاري  بالبنك  الخاّصة  المالءمة  لسياسة  ووفقًا  البنك  لعمل  الوقت  وتكريس  اإللتزام 

توافرها في كل منهم ، ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التأكد من ذلك .

وتشمل اإلدارة التنفيذية العليا مدير عام البنك أو المدير اإلقليمي ونائب المدير العام أو نائب المدير اإلقليمي ومساعد المدير 
العام أو مساعد المدير اإلقليمي والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير الخزينة 
)االستثمار( ومدير االمتثال، باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط 
التنفيذية  اإلدارة  في  عضو  أي  تعيين  قبل  المركزي  البنك  ممانعة  عدم  على  الحصول  ويتم  العام،  بالمدير  مباشرًة  وظيفيًا 

العليا، وقد تم تحديد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ضمن سياسة المالءمة الخاصة بهم.

ثانيًا: المؤهالت الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة:

يتوجب توافر شروط معينة فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك من حيث العمل والشخصية ومتطلبات المالءة 
المالية، مع ضرورة توافر الخبرات والمؤهالت والمواصفات التالية لدى أعضاء مجلس اإلدارة في البنك:



الخبرات والمؤهالت:
- القدرة  على االستقاللية في الحكم على األمور والمشاركة في اتخاذ القرارات السليمة.

- المعرفة بالبيانات المالية وفهم معقول للنسب المالية المستخدمة لقياس األداء.
- خبرات أو مهارات معقولة في مجاالت المحاسبة أو التمويل أو البنوك أو أي خبرات مصرفية أخرى.

- االلتزام بتعلم أعمال البنك واستيفاء شروط المساهمة مع تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك .
- االستعداد لالستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال وجود أي تغيير في المسؤوليات المهنية.

- الفهم والدراية ألفضل الممارسات الدولية في مجال اإلدارة وتطبيقها في بيئات األعمال سريعة التطور.
- القدرة على التعامل مع األزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

- المعرفة في مجال األسواق العالمية.
- الشخصية القيادية القادرة على منح الصالحيات وتحفيز الموظفين.

- القدرة على التوجيه االستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

شروط عضوية أعضاء مجلس اإلدارة:
- يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

- أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
- أن اليكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك أخر داخل المملكة أو مديراً إقليميًا أو موظفًا فيه مالم يكن البنك اآلخر تابعًا 

لذلك البنك.
- أن اليكون محاميًا أو مستشاراً قانونيًا أو مدقق حسابات للبنك.

- أن يكون حاصاًل على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى سواًء في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة األعمال أو أي 
من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن أقترنت بخبرة لها عالقة 

بأعمال البنوك.
- أن ال يكون موظفًا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة مالم يكن ممثاًل عنها.

- أن ال يكون عضواً في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثاًل لشخص اعتباري في بعضها.

- أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.

االهتمام والوالء:
- يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة في البنك بالمسؤوليات واالهتمام والوالء ووفقًا لما يلي:

١. الصدق:
عالقة العضو بالبنك عالقة صادقة و يقوم كأي إداري آخر بالتصريح عن أي معلومات ذات أهمية قبل إجراء أي صفقة أو تعامل 

تجاري مع البنك.

٢. الوالء:
كانت  التي  الشروط  نفس  البنك  مع  يتعامل  الذي  المجلس  عضو  إعطاء  يتم  والبنك  العضو  بين  المصالح  تضارب  حال  في 
ستعطى له لو لم يكن له عالقة بالبنك، وتحقيقا لذلك فان عضو المجلس يقوم بممارسة دوره بأمانة و يضع مصلحة البنك 
نصب عينيه ويتجنب تضارب المصالح أو استغالل منصبه أو معلومات علمها من خالل البنك لتحقيق مآرب شخصية، ويلتزم 

بإطالع مجلس اإلدارة على أي تضارب محتمل في المصالح وعدم التصويت على أي قرارات تتعلق بهذا الموضوع.

٣. االهتمام:
ويسعى  المرعية  واألنظمة  القوانين  بموجب  عليها  المنصوص  الواجبات  بجميع  القيام  على  اإلدارة  مجلس  عضو  يحرص 

للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.
ولتحقيق االهتمام المنشود فان عضو مجلس اإلدارة على اطالع وفهم ألعمال البنك واألسواق والقطاعات التي يخدمها، 
سيتم  التي  بالقرارات  يتعلق  فيما  وخاصة  جيد  بشكل  لها  المسبق  والتحضير  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  بحضور  يقوم  حيث 
اتخاذها، كذلك القيام بواجباته الموكلة إليه بأمانة والبحث عن وجود مؤشرات تحذيرية ومتابعة كافة القضايا ذات األهمية 
مع إدارة البنك، والحصول على المشورة الموضوعية إذا اقتضت الحاجة، والتقيد بأحكام القوانين المختلفة المتعلقة بمجلس 

اإلدارة.

٤. االستقاللية:
يمارس مجلس اإلدارة قيادة فعالة مستقلة عن إدارة البنك بعدم وجود أي أعضاء تنفيذين داخل المجلس، وعدد األعضاء 

المستقلين ال يقل عن أربعة أعضاء .
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عالقة  وجود  اإلدارة،  مجالس  عضويات  بين  تعارض  وجود  البنك  في  العضو  استقاللية  على  تؤثر  قد  التي  العالقات  أهم  إن 
استشارية مع جهات لها عالقة بالبنك، وجود عالقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بين العضو والبنك، أو إنشاء أي عالقة جديدة 

مع البنك نشأت وتطورت نتيجة لعضويته في مجلس اإلدارة.

لضمان استقاللية عضو مجلس اإلدارة فانه يقوم باإلفصاح خطيا وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل 
أو تعاقد مع البنك له أو لزوجه أو قريب له حتى الدرجة الثالثة إذا كان ألي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك 
تأثير  درجة  تقييم  ويتم  التعاقد  أو  التعامل  ذلك  بحث  فيه  يتم  اجتماع  أي  في  العضو  يشارك  وال  هذا  التعاقد،  أو  التعامل 

أنشطة العضو األخرى على استقالليته كعضو مجلس إدارة بنك.

ف العضو المستقل على انه العضو الذي تتوافر به الشروط التالية: هذا وُيَعرَّ
- أن اليكون قد كان عضواً تنفيذيًا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة. 

- أن ال يكون قد عمل موظفًا في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة .
- أن ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو بأحد المساهمين 

الرئيسين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
- أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من اعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة 

للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
- أن ال يكون شريكًا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للبنك وأال يكون قد كان شريكًا أو موظفًا خالل السنوات الثالث السابقة 

لتاريخ انتخابه عضوا في المجلس وأن ال تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة األولى.   
- أن ال يكون مساهما رئيسيا في البنك أو ممثاًل لمساهم رئيسي أو حليفًا لمساهم رئيسي في البنك، أو ُتشكل مساهمته 
مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهمًا رئيسيا في إحدى الشركات التابعة للبنك، أو مساهما 

رئيسيا في المجموعة المالكة للبنك.
- أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها ألكثر من ثمانية سنوات 

متصلة.
- أن اليكون حاصاًل هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكًا لها أو مساهمًا رئيسيًا فيها على ائتمان من البنك 

تزيد نسبته على )5%( من رأس مال البنك المكتتب به، وأن ال يكون ضامنًا الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
- أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.         

5ـ. االطالع والمعرفة:
يتوفر في عضو مجلس اإلدارة في البنك االطالع والمعرفة من حيث فهم معقول ودراية للعمليات المصرفية والمخاطر 
التي  بالقوانين والتشريعات والتعليمات  المالي ودراية  البنك  التي تعكس وضع  المالية  البيانات  إلى  البنك إضافة  التي تواجه 
المالية وحضور اجتماعات مجلس  الخدمات  المستجدة في قطاع  البنك، واالطالع ومتابعة للمواضيع  أن يتقيد فيها  يجب 
اإلدارة  واللجان المنبثقة عنه ومراجعة التقارير والتوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية للبنك والمدقق الداخلي والمدقق 

الخارجي والسلطات الرقابية.

٦. ميثاق سلوكيات العمل:
كافة  على  بتعميمه  للبنك  التنفيذية  اإلدارة  وتقوم  البنك  في  العمل  سلوكيات  ميثاق  اإلدارة  مجلس  واصدر  اعتمد  لقد 
المستويات اإلدارية والزام العاملين في البنك التطبيق لمحتوياته ويشمل عدم استغالل اي من اإلداريين معلومات داخلية 
في البنك لمصلحتهم الشخصية، وقواعد واجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة، والحاالت التي قد ينشئ عنها تعارض 

المصالح.

ثالثًا: تقييم أداء اإلداريين:

استحداث المجلس نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه، والذي يتضمن ما يلي:

- وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق األهداف بشكل يمكن قياسه.
- تحديد مؤشرات أداء رئيسية )KPls( التي يمكن استخالصها من الخطط واألهداف اإلستراتيجية واستخدامها لقياس أداء 

المجلس.
- التواصل مابين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.

- دورية اجتماعيات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
- دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة، وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين، ويجب الحصول على التغذية الراجعة 

من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.



- يراعى في تقييم أداء اإلداريين أن يعطى وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبيق الضوابط 
الداخلية والمتطلبات التنظيمية.

- يراعى في تقييم أداء اإلداريين أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقياس األداء، ولكن وتؤخذ بعين االعتبار 
عناصر أخرى لقياس أداء اإلداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قاباًل 

للتطبيق.
- يراعى في تقييم أداء اإلداريين التأكيد على عدم إستغالل النفوذ وتعارض المصالح.

رابعًا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم:

يحدد نظام البنك طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتكون هذه التعويضات والمكافآت على شكل بدل حضور أو بدل 
تنقالت عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح وكما هو موضح بسياسة مالءمة األعضاء المعتمدة لدى البنك.

الباب الرابع: أنظمة الضبط والرقابة

أواًل: اختيار اإلدارات ودورها الرقابي:

1. اختيار اإلدارة :
- يوافق مجلس اإلدارة على تعيين المدير العام للبنك أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا على أن تتحقق فيه الشروط 

التالية )علما بأنه يحق للبنك المركزي االعتراض على التعيين(:
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة بنك آخر إال إذا كان البنك بنكا تابعا للبنك المعين فيه.
- أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك.

- أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك.
- ويتم مراعاة المتطلبات األخرى الواردة في سياسة مالءمة اإلدارة التنفيذية .

2. دور اإلدارة الرقابي:
والمعلومات  والبيانات  بالتقارير  اإلدارة  مجلس  بتزويد  المختلفة  البنك  وإدارات  دوائر  خالل  ومن  للبنك  التنفيذية  اإلدارة  تقوم 
الدورية وعند الحاجة إليها لضمان قيام مجلس اإلدارة بدوره الرقابي على عمليات البنك وتقييم المخاطر الحالية والمتوقعة 

من اجل العمل على إدارة هذه المخاطر بكفاءة وفاعلية.

3. االتصاالت الخارجية:
ليتمكنوا  المناسب  الوقت  في  الدقيقة  بالمعلومات  بالبنك  العالقة  ذات  األطراف  بتزويد  البنك  في  اإلدارة  مجلس  يقوم 
التقارير  خالل  من  ذلك  ويتم  البنك،  موجودات  إدارة  أسلوب  حول  ومساءلتهم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مراقبة  من 
المطلوبة من قبل البنك المركزي األردني والتقارير المالية الدورية للمساهمين ومن خالل اإلفصاح عما يلي وحسب سياسة 

اإلفصاح السارية المفعول:
- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

-  الهيكل التنظيمي ودليل الحاكمية المؤسسية.
- الحوافز والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

- طبيعة العمليات وحجمها مع الشركات الحليفة والجهات ذات العالقة بالبنك.
- تعريف المخاطر الرئيسية في البنك وسياسة إدارة المخاطر.

4. التخطيط:
إن من أهم المهام الموكلة إلى مجلس اإلدارة رسم االستراتيجيات العامة للبنك واعتماد سياسات العمل من خالل المشاركة 
والموافقة على الخطط اإلستراتيجية طويلة األمد وخطة العمل السنوية والموازنات التقديرية وعليه فان مجلس اإلدارة ومن 

خالل عناصر التخطيط يقوم بما يلي:
- توفير آلية للتخطيط وخطط عمل مناسبة والتأكد من تنفيذها ومراقبة نتائجها.

- قياس مدى تحقيق البنك ألهدافه وغاياته من خالل تطوير أنظمة البنك.
- تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البنك.
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- التأكد من وجود فريق عمل إداري مناسب.
- التحقق من التزام اإلدارة بنسب كفاية رأس المال ونسب السيولة وتوفر مصادر أموال متاحة بما فيها رأس المال بشكل 

يضمن تحقيق أهداف وغايات البنك المرسومة.

5. السياسات:
كافة  تغطي  والتي  التالية  السياسات  البنك  لدى  يتوفر  فانه   البنك  مخاطر  إدارة  عن  األول  المسئول  اإلدارة  مجلس  كان  لما 
األنشطة المصرفية للبنك وتقوم اإلدارة التنفيذية بالتأكد من وجود هذه السياسات والعمل على مراجعتها دوريا مع العمل 

على إصدار السياسات غير المتوفرة:

أ- سياسة االئتمان.
ب- السياسة االستثمارية.

ج- سياسة إدارة مصادر األموال/ وإدارة الموجودات والمطلوبات.
هـ - ميثاق سلوكيات العمل لدى البنك التجاري األردني.

و- سياسات أخرى:
سياسة إدارة المخاطر.

سياسة مراقبة االمتثال.
سياسة مكافحة عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب.

.(FATCA( سياسة اإلمتثال لمتطلبات قانون الضريبة األمريكي
سياسة التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية.

وغيرها من السياسات المعتمدة.

ثانيًا: أنظمة الضبط الداخلي:

إن من مهام المجلس المراقبة على أعمال اإلدارة التنفيذية العليا بهدف التحقق من فعالية وكفاءة العمليات ومصداقية 
التقارير المالية ومدى االمتثال للقوانين والتشريعات والتعليمات النافذة تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق المبادئ األساسية التالية 

ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
- توفير بيئة رقابية يعكسها وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط االتصال والمسؤوليات.

البنك  تواجه  التي  المخاطر  تحديد  اجل  من  المخاطر  سياسة  بوجود  معززة  للمخاطر  مستقلة  إدارة  إنشاء  على  العمل   -
وتقييمها وتحديد رأس المال االقتصادي الالزم لمواجهتها.

- توفير ضوابط رقابية والفصل بين المسؤوليات بما فيها الفصل بين مسؤوليات “متخذي المخاطر”  و”مراقبي المخاطر”.
- االلتزام بمبدأ الرقابة الثنائية عند وضع الضوابط الرقابية.

- توفير إجراءات عمل تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة تفعيل خطة الطوارئ 
إذا لزم األمر.

الداخلي  المدقق  قبل  من  دوري  بشكل  اإلدارة  مجلس  من  عليه  الموافق  الداخلي  والرقابة  الضبط  نظام  مراجعة  إعادة   -
والمدقق الخارجي لتقييم مدى كفايته والتأكد من انسجامه مع القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة.

- االلتزام باستقاللية دوائر وإدارات المخاطر والتدقيق الداخلي واالمتثال.
المالية والمحاسبية القادرة على إظهار الوضع المالي الحقيقي للبنك وتوفر المعلومات الضرورية  - االلتزام بتوفير النظم 
المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  مع  ينسجم  وبما  والسنوية  الدورية  المالية  البيانات  إعداد  من  يمكن  وبما  القرارات  التخاذ 

.)IFRS(
- االلتزام بتوفير الفاعلية والسالمة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا من خالل إيجاد أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة.

- االلتزام بتوفير متطلبات األمن والسالم والحماية الالزمة للبنك.



وفيما يلي المحاور األساسية للرقابة اإلدارية :

1. التدقيق الداخلي:
- يعتبر التدقيق الداخلي مصدرا هاما للمعلومات ويساعد إدارة البنك على تحديد المخاطر وإدارتها بكفاءة.

- تلتزم دائرة التدقيق في البنك بالقيام بالمهام اآلتية كحد أدنى :
- التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة واإللتزام بها.

- التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
- تدقيق االمور المالية واإلدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور المالية واإلدارية، تتوفر فيها الدقة 

واإلعتمادية والتوقيت المناسب.
- مراجعة اإللتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

- مراجعة صحة وشمولية إختبارات األوضاع الضاغطة )Stress Testing( وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس .
. )ICAAP( التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال -

للبنك،  الوظيفي  السلم  في  مناسبة  مكانه  وإعطائهم  الداخليين،  المدققين  إستقاللية  وتعزيز  بضمان  المجلس  يلتزم   -
وضمان أن يكونو مؤهلين للقيام بواجباتهم، بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت والمعلومات واإلتصال بأي 

موظف داخل البنك بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة اليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي .
- يتخذ البنك اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ 

ذلك في البنك ومتابعة تصويب مالحظات التدقيق.
- تخضع دائرة التدقيق الداخلي لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق، حيث يتم ما يلي : 

- ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تكون مسؤولة عن تقييم أدائها.
- يقوم المدقق الداخلي ولجنة التدقيق بمراجعة تقارير المدقق الخارجي وتقارير البنك المركزي ومتابعة اإلجراءات المتخذة 

بشأنها.
- التعاون والتشاور ما بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بهدف رفع كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

- ال يقوم البنك بتكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهام أو مسؤوليات تنفيذية.
- إن مهام التدقيق الداخلي تقوم على أساس المخاطر.

المالية  باألمور  المتعلقة  الرئيسية  المعلومات  أن  من  والتأكد  البنك،  في  المالي  اإلبالغ  عمليات  مراجعة  عن  المسؤولية   -
واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب.

- التأكد من االلتزام بتطبيق كافة السياسات والتعليمات واإلجراءات الداخلية للبنك والصادرة عن الجهات الرقابية والمعايير 
واإلجراءات والقوانين الدولية ذات العالقة.   

2. التدقيق الخارجي:
- تنتخب الهيئة العامة مدقق الحسابات الخارجي المرخص للقيام بمهام التدقيق الخارجي على البنك وفقا لمعايير التدقيق 

الدولية المعتمدة ومتطلبات وأصول المهنة والتشريعات النافذة.
- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق الداخلي بنسخة من تقريره ويجتمع معها مرة واحدة على االقل سنويا ودون 

حضور اإلدارة التنفيذية.
- يقوم المدقق الخارجي بحضور اجتماع الهيئة العامة للبنك.

- يقوم المدقق الخارجي بتدقيق حسابات البنك وفقا للمعايير الدولية والقواعد المهنية المتعارف عليها وفحص االنظمة 
االدارية والمالية وانظمة الضبط والرقابة الداخلية للتاكد من فعاليتها والتاكد من مصداقية وعدالة البيانات المالية الصادرة 
عن انظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية باالضافة إلى التبليغ عن اية مخالفة للقانون  أو أي امور مالية أو ادارية ذات اثر 

سلبي على اوضاع البنك إلى الجهات المختصة.
- يلتزم البنك بتدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو الحليفة أو المرتبطة بها بأي شكل 
من األشكال كل سبع سنوات كحد أعلى وذلك من تاريخ اإلنتخاب )لإلدارة العامة-األردن(، وتحتسب مدة السبع سنوات 
عند بدء التطبيق إعتبارا من عام ٢٠١٠، وتكون السنة األولى )عند التدوير( للمكتب الجديد بشكل مشترك )Joint( مع المكتب 
بالبنك بخالف  القديم، وال يجوز إعادة إنتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من تاريخ إنتخاب له 

مهمة التدقيق المشتركه، وكل خمس سنوات )لإلدارة اإلقليمية-فلسطين(،
- على لجنة  التدقيق التحقق من إستقاللية المدقق الخارجي سنويا .

أخرى  نقاط  أي  أو  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  في  الضعف  نقاط  لمعالجة  المناسبة  اإلجراءات  إتخاذ  المجلس  على   -
أظهرها المدقق الخارجي .

- على المجلس التوصية للهيئة العامة العتماد المدقق الخارجي للبنك )المناط به مهمة التدقيق على أعمال فروع فلسطين( 
بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطنية.
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إدارة المخاطر:

- تتضمن مهام ومسؤوليات دائرة المخاطر في البنك ما يلي:
- رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر واالمتثال ونسخة للمدير العام، أما بالنسبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع 

المدير العام.
- تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.

- تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
- وضع السقوف للمخاطر) Risk Appetite( والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ورفع التقارير، وتسجيل حاالت االستثناءات عن هذه 

السقوف إلى مجلس إدارة البنك ومتابعة معالجة اإلنحرافات السلبية.
ومتابعة  البنك  في   )Risk Profile( المخاطر  ومنظومة  المخاطر  قياس  عن  بمعلومات  التنفيذية  واإلدارة  المجلس  تزويد   -

معالجة اإلنحرافات السلبية . 
- توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.

التنفيذية مثل لجان االئتمان، وإدارة الموجودات والمطلوبات والخزينة، لجان االستثمار بمساعدة  - تقوم بعض لجان اإلدارة 
دائرة إدارة المخاطر في القيام بمهامها وفق الصالحيات المحددة لهذه اللجان.

- مراقبة إلتزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة .
اإلدارة  مساءلة  ذلك  في  بما  المقبولة،  المخاطر  مستويات  على  التجاوزات  معالجة  من  بالتحقق  اإلدارة  مجلس  يقوم   -

التنفيذية العليا المعنية بشأن هذه التجاوزات .
البنك على تحمل الصدمات ومواجهة  بإجراء إختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة  المخاطر  إدارة  - تقوم 
اإلختبارات  نتائج  ومناقشة  المستخدمة  والسيناريوهات  الفرضيات  إعتماد  في  رئيسي  دور  وللمجلس  المرتفعة،  المخاطر 

وإعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها بناًء على هذه النتائج من خالل لجنة المخاطر واإلمتثال .
تحديد  على  وقادرة  وفعالة  شاملة  المنهجية  هذه  و  المال،  رأس  لكفاية  الداخلى  التقييم  منهجية  البنك  لدى  يعتمد   -
وتراجع  المال،  رأس  وخطة  اإلستراتيجية  البنك  خطة  باإلعتبار  وتأخذ  البنك،  يواجهها  أن  الممكن  من  التي  المخاطر  جميع 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من إحتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي 

يواجهها البنك.
- يأخذ البنك بعين اإلعتبار المخاطر المترتبة على أي توسع في أنشطة البنك وقدرات ومؤهالت موظفي دائرة إدارة المخاطر، 

قبل التوسع والموافقة على أنشطه جديدة .
- يلتزم المجلس بضمان استقاللية دائرة إدارة المخاطر في البنك، وذلك من خالل رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر، ومنح 
الدائرة الصالحيات الالزمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك األخرى والتعاون مع اللجان األخرى للقيام 

بمهامها .
- مراجعة إطار إدارة المخاطر )Risk Management Framework( في البنك والمعتمد من المجلس .

- تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر .
- التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة .

- دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر التي يواجهها البنك .
- تقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر، وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة المخاطر .

- توفير المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك، الستخدامها ألغراض اإلفصاح .

:Compliance 4. االمتثال
تم إنشاء دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال في البنك وتتبع لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه مباشرة وعلى 
اتصال مع المدير العام كما تم رفدها بكوادر مدربة هذا وتقوم بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك لجميع القوانين 
والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة، مهام، صالحيات ومسؤوليات إدارة االمتثال ويتم تعميمها داخل البنك 

وعلى كافة العاملين، ويلتزم البنك بما يلي: 
- ضمان إستقاللية إدارة اإلمتثال، وضمان إستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة .

العالقة، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من  التشريعات ذات  البنك لجميع  - اعتماد سياسة لضمان إمتثال 
تطبيقها .

- اعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال .
- ترفع دائرة االمتثال تقاريرها إلى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام .



الباب الخامس: اللجان المنبثقة عن المجلس
أواًل: لجنة التحكم المؤسسي:

 ٢٠١5/١٠/٢٨ بتاريخ  اللجنة  تشكيل  اعادة  وتم  مستقيلن،  منهم  اثنين  أعضاء  ثالثة  من  المؤسسي  التحكم  لجنة  تشكيل  تم 
اللجنة بصورة دورية على أن ال  أربعة أعضاء مستقلين، وتضم رئيس مجلس اإلدارة، وتجتمع  لتصبح مكونة من ستة أعضاء 

يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماع واحد سنويا. وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي: 
١. التأكد من االلتزام بتطبيق ما ورد في دليل الحاكمية المؤسسية.

٢. مراجعة وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية كلما تطلب األمر ذلك.
٣. للجنة أن تقوم بدعوة أي شخص في البنك وعلى كافة المستويات اإلدارية لالستئناس برأيه أو مساءلته عن أي أمر من األمور
٤. ترفع اللجنة تقريراً لمجلس إدارة البنك كرة كل عام على األقل يتضمن رأيها بمدى التقيد ببنود دليل الحاكمية المؤسسية.

ومدير دائلرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال هو مقرر اللجنة.

ثانيًا: لجنة التدقيق:

تتكون غالبية أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بمن فيهم رئيس اللجنة، وتم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 
٢٠١5/١٠/٢٨ لتصبح مكونة من أربعة أعضاء ثالثة منهم مستقلين، ويتمتعون بالخبرة العملية والمهنية والمؤهالت والمعرفة 
والفهم الكافي للمعايير والمبادىء المحاسبية الدولية الالزمة وأي من التخصصات باإلضافة إلى المعرفة التامة بتعليمات 
البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية في المجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال البنك، وتستمر اللجنة في عملها طيلة 

مدة استمرار عضوية مجلس اإلدارة، وتتولى اللجنة في البنك ممارسة المهام والصالحيات التالية:
- التوصية بترشيح مدققي الحسابات للتعيين أو إنهاء خدماتهم والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة في تعليمات 

هيئة األوراق المالية 
- مراجعة أتعاب مدققي الحسابات والتوصية بتحديد قيمتها العادلة في ضوء نطاق التدقيق المطلوب منهم.

- التوصية بتعيين أو إنهاء خدمات كبار موظفي إدارة التدقيق الداخلي وفي العموم تقييم عمل التدقيق الداخلي والخارجي 
الضبط  وأنظمة  للبنك  المالية  البيانات  على  الجوهري  األثر  ذات  المحاسبية  القضايا  كفاية  ومدى  ونتائج  نطاق  ومراجعة 
والرقابة الداخلية في البنك والنظر في سبيل تطورها، مع إظهار الدعم الالزم لعناصر التدقيق الداخلي الرئيسية لتكريس 

استقالليتهم والعناية بأوضاعهم الوظيفية.
- إقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية للبنك بعد التشاور مع مدققي الحسابات على طبيعة ونطاق التدقيق المطلوب بما 
التدقيق الداخلي ومراجعات المدقق الخارجي من اجل تغطية واسعة لتدقيق أنشطة  التنسيق الالزم بين نشاط  يضمن 

البنك ودوائره وفروعه بأقل ازدواجية ممكنة.
- الموافقة على أي خروج عن خطة التدقيق الداخلي السنوية أو أي تعديل أو تأجيل فيها.

- فحص ومتابعة تقارير إدارة التدقيق الداخلي ومدققي حسابات البنك ومفتشي البنك المركزي أو خالفه من تقارير التدقيق 
األخرى التي يخضع لها البنك من وقت آلخر والوقوف على نتائجها ومالحظاتها وتوصياتها مع النظر في ردود اإلدارة على 

كل منها واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشان كل ذلك.
- تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها الحق في إستدعاء أي إداري لحضور أي من 

اجتماعاتها وذلك وفقًا لما هو منصوص في ميثاقها .
المالية  التقارير  في  خطأ  أي  عن  سري  بشكل  اإلبالغ  من  الموظف  تمكن  التي  اإلجراءات  ومراقبة  بمراجعة  اللجنة  تقوم   -
التحقق ومعالجتها  نتائج  والتأكد من متابعة  المستقل  للتحقق  الالزمة  الترتيبات  اللجنة وجود  أخرى، وتضمن  أمور  أية  أو 

بموضوعية.
- متابعة تنفيذ أية مالحظات هامة للتدقيق أيا كان مصدرها بصورة فعالة وسريعة والتأكد من اإلجراءات التصويبية المناسبة 

دون تأخير.
- دراسة كتب مالحظات مدققي الحسابات المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية أو سواها ومراجعة أجوبة البنك عليها ويشمل 

ذلك مراجعة مراسالت البنك مع مدققي الحسابات لتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها.
قد  خالفات  بأية  باألخص  العناية  مع  اإلدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  للبنك  والسنوية  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة   -
تنشا بين اإلدارة ومدققي الحسابات عند عملية إعداد البيانات المالية أو نتائجها وكذلك التحقق من تنفيذ تعليمات البنك 
المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ األوراق المالية، 

وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة أو المقترح اعتبارها ديونا هالكة.
- النظر في أية تعديالت جوهرية أو مسائل أخرى هامة تتعلق بعملية التدقيق أو المبادئ  المحاسبية المعمول بها في البنك 
عند إعداد البيانات المالية السنوية واالطمئنان إلى التزام هذه البيانات بتعليمات البنك المركزي األردني وهيئة األوراق المالية 

والمتطلبات القانونية األخرى والمعايير المحاسبية المعمول بها.
- النظر بالتشاور مع مدققي الحسابات إن لزم األمر في مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية في البنك  ودقتها ومالئمتها 
ومدى االلتزام بها وباألخص مدى كفايتها في اإلفصاح عن البيانات المالية السنوية للبنك بصورة صحيحة وصادقة ومتفقة 

مع القواعد المحاسبية المعمول بها.
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- االجتماع الدوري مع المدقق الداخلي والخارجي ومدير دائرة مراقبة اإلمتثال ومكافحة عمليات غسل االموال مرة واحدة 
على األقل سنويا.

- التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
- إبداء الرأي في غير ذلك من المسائل التي يعرضها المجلس على اللجنة من وقت ألخر.

االئتمانية  التسهيالت  الئحة  في  المعتمدة  تصنيفاتها  بمختلف  المتعثرة  بالديون  سنوية  ربع  تفصيلية  بيانات  للجنة  ترفع   -
ويتوجب أن تشمل هذه البيانات الديون التي يتم جدولتها أو إجراء تسويات بشأنها

- ترفع للجنة بيانات ربع سنوية بالتحصيالت العينية والنقدية للقروض المتعثرة وتأثيرها على حساب األرباح والخسائر.
- يقوم رئيس اللجنة بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة للبنك.

- على لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة التدقيق الداخلي 
وتدريبهم .

- على لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالث سنوات    كحد أعلى .
- على لجنة على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية .

 Outsourced( خارجية  لجهات  المسندة  فيها  بما  للتدقيق  البنك  أنشطة  كافة  إخضاع  من  التحقق  التدقيق  لجنة  على   -
. )Activities

- على المجلس إعتماد ميثاق تدقيق داخلي )Internal Audit Charter( يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق، 
وتعميمه داخل البنك .

- على لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم.
- على لجنة  التدقيق التحقق من إستقاللية المدقق الخارجي سنويا .

اإلجراءات  ومتابعة  المركزي  البنك  تقارير  ومراجعة  البنك  ألعمال  شموليته  مدى  ورقابة  الخارجي  المدقق  تقارير  مراجعة   -
المتخذة بشأنها.

- تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
- تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها وبحيث ال يقل عدد اجتماعاتها عن )٤( مرات سنويا أو كلما     دعت الحاجة إلى ذلك 
أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من عضويها اآلخرين    ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على 

األقل، وتتخذ توصياتها باألغلبية.
- يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها أن تدعو أي شخص        لالستئناس برأيه بخصوص 

مسالة معينة.
- ويكون المدقق العام هو مقرر اللجنة.

ثالثًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء المجلس وتتكون من ثالثة أعضاء على األقل، بحيث ال يقل عدد االعضاء 
المستقلين عن اثنين بما فيهم رئيس اللجنة وتم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١5/١٠/٢٨ لتصبح مكونه من خمسة أعضاء 

ثالثة منهم مستقلين، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصالحيات التالية:
- التوصية بتسمية والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف 

واألمانة.
- تحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك وذلك باتباع اسس محددة 
ومعتمدة فى عملية تقييم فعالية المجلس وبحيث يكون معيار تقييم االداء موضوعى ويتضمن مقارنة بالبنوك االخرى 
والمؤسسات المالية المشابهة باالضافة إلى معايير سالمة وصحة البيانات المالية للبنك ومدى االلتزام بالمتطلبات الرقابية.

والحاكمية  المخاطر  إدارة  وباألخص  المصرفية  المواضيع  في  ندوات  أو  عمل  ورشات  المجلس  أعضاء  حضور  من  التأكد   -
والمؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.

من  والتأكد  الطلب،  عند  المجلس  ألعضاء  البنك  عن  الهامة  المواضيع  بعض  خلفية  حول  وملخصات  معلومات  توفير   -
إطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.

- التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا .
- المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات المطلوبة 

لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
عضوية  يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود  وعدم  المستقلين،  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد   -

مجلس إدارة في شركة أخرى.
- التأكد من وجود سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط باالداء في 
تحديد تلك المكافآت باإلضافة إلى أن تكون الرواتب كافية الستقطاب األشخاص المؤهلين للعمل في البنك واالحتفاظ 

بهم.



- الموافقة على نظام المكافآت وتحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية بما فيها راتب المدير العام والمزايا األخرى، والموافقة 
بناء على  السنوية للموظفين  الزيادات  العام، وإقرار سياسة  المدير  بناء على تنسيب من  الموظفين  على جداول مكافآت 

تنسيب من المدير العام.
- ترفع اللجنة قراراتها / توجيهاتها ونتائج أعمالها إلى مجلس إدارة البنك .

- تقييم عمل مجلس اإلدارة ككل وللجانه وألعضائه سنويًا، واعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
- تقييم أداء المدير العام سنويًا وفق نظام تقييم معد من قبل اللجنة بما في ذلك وضع مؤشرات األداء الرئيسية، وبحيث 
البنك  وإستراتيجيات  لخطط  إنجازه  ومدى  للبك،  واإلداري  المالي  األداء  من  كل  العام  المدير  أداء  تقييم  معايير  تتضمن 

متوسطة وطويلة األجل، وإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
- ويكون مدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية هو مقرر اللجنة.

رابعًا: لجنة المخاطر واالمتثال: 

تم تشكيل لجنة المخاطر واالمتثال بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثالثة اعضاء على األقل من المجلس من بينهم 
عضو مستقل ينتخبهم مجلس إدارة البنك، وتم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١5/١٠/٢٨ لتصبح مكونه من أربعة أعضاء من 
بينهم عضو مستقل، ويجوز أن يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة 

استمرار عضوية مجلس اإلدارة، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصالحيات التالية:

النواحي المتعلقة بإدارة المخاطر:
- الموافقة على الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر.

بها ومراجعتها بشكل دوري وتحديد  الخاص  التقارير  المخاطر ونظام  إدارة  الموافقة على سياسات وتعليمات واجراءات   -
مدى كفاءتها.

- الموافقة واالشراف على مستويات المخاطر المقبولة في البنك ومراجعتها بشكل دوري.
الرقابة عليها وطرق تقييم  ادوات  البنك وتحديد ومتابعة مدى كفاءة   التي يتعرض لها  المخاطر  التعرف والوقوف على   -

وقياس هذه المخاطر والحد منها والعمل على تطوير هذه األدوات.
- تقييم مدى كفاءة انظمة الرقابة في البنك للتاكد من قيام جميع دوائر البنك بتطبيقها بشكل تام.

- مراجعة كافة التقارير الصادرة عن دائرة إدارة المخاطر واتخاذ االجراءات الالزمة للحد من المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها 
البنك ورفع التوصيات بشانها إلى مجلس إدارة البنك.

- الوقوف على مدى رفع درجة وعي الموظفين بكافة انواع المخاطر وخاصة فيما يتعلق بقرارات لجنة بازل )٢(.
- اية مهام اخرى تتعلق بإدارة المخاطر في البنك ومراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.

- مراجعة إستراتيجية إدارة المخاطر لدي البنك قبل اعتمادها من المجلس.
- مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.

عليها  وافق  التي  المقبولة  المخاطر  ومستوى  البنك  يأخذها  التي  الفعلية  المخاطر  بين  تفاوت  وجود  عدم  من  التحقق   -
المجلس.

- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري، وأي أنشطة يقوم بها البنك يمكن أن تعرضه 
لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس ومتابعة معالجتها.

النواحي المتعلقة باالمتثال:
- مراجعة المالحظات الواردة في تقارير دائرة مراقبة االمتثال وتقارير البنك المركزي والمدقق الخارجي بشان مراقبة االمتثال 

في البنك ومتابعة االجراءات المتخذة بشانها وبما اليتعارض مع صالحيات لجنة التدقيق.
- التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد سياسة االمتثال وسياسة مكافحة غسل االموال وسياسة اعرف عميلك واية تعديالت تتم 

عليها.
- االطالع على تقارير المراجعة الدورية )ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية( الصادرة عن دائرة مراقبة االمتثال حول امتثال كافة 

سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانيين والتعليمات الرسمية ذات العالقة بعمل البنك.
- االطالع على الخطة السنوية وبرنامج العمل السنوي لدائرة مراقبة االمتثال والتاكد من االلتزام بتطبيقها.

- استالم تقارير بالعمليات المشبوهة التي يتم اعالم وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب عنها.
- االطالع على االجراءات والتدابير التصحيحية و/أو التأديبية التي يتم اتخاذها من قبل اإلدارة التنفيذية في حال اكتشاف اية 
مخالفات ناجمة عن عدم االمتثال وخاصة في حالة المخالفات التي تعرض البنك لعقوبات قانونية أو خسائر مالية أو تؤثر 

على سمعة البنك.
- أية مهام أخرى تتعلق باالمتثال في البنك.

- وتعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها و تجتمع لجنة المخاطر 
واالمتثال بدعوة من رئيسها مرتين على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على 

طلب من أعضاءها اآلخرين، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على األقل، وتتخذ توصياتها باألغلبية.
- ويكون مدير دائرة المخاطر مقررا للجنة.
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خامسًا: لجنة التخطيط االستراتيجي:

أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة يكون أحدهم رئيسا لها ويجب أن  تم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة، وتتكون من 
يتمتع االعضاء بالمقدرة والمعرفة باألمور المالية واإلدارية والخبرة فى المجال المصرفي واألسواق، كما يكون لها مقرر يتم 
ثالثة  بأكثرية  الحاجة لذلك، وتتخذ قراراتها وتوصياتها  اللجنة بصفة دورية وكلما دعت  اإلدارة. وتجتمع  تعيينه من مجلس 
من األعضاء وعلى األقل أن يكون بينهما رئيس اللجنة وتقدم تقاريرها وتوصياتها أوال بأول لمجلس اإلدارة، وال يجوز أن تقل 

اجتماعاتها عن اجتماعين سنويا، هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:
- التوصية لمجلس اإلدارة بمقترحاتها بشأن التوجهات اإلستراتيجية المناسبة في البنك في ضوء الظروف االقتصادية ومناخ 

االستثمار وظروف التنافس المصرفي والعوامل المحيطة بتطوراته.
- إبالغ المدير العام بالتوجهات والخطط والقرارات اإلستراتيجية لمجلس اإلدارة ليقوم بوضع الخطط واإلجراءات التنفيذية 

لمراكز العمل المختلفة في البنك وتعتمد تلك التوجهات اإلستراتيجية في إعداد خطط العمل السنوية والميزانيات.
- مراجعة اقتراحات المدير العام بخصوص استراتيجيات العمل لمناقشتها وتهيئة التوصيات الالزمة بشأنها لمجلس اإلدارة.

- مناقشة الميزانيات التقديرية السنوية للبنك والبت فيها تمهيدا لعرضها على مجلس اإلدارة.
أسباب  وتقييم  التقديرية  باألهداف  الفعلية  االنجازات  بمقارنة  التقديرية  والميزانيات  السنوية  العمل  خطط  أداء  مراجعة   -

االنحراف عن األهداف المرسومة.
- يدعى المدير العام لحضور اجتماعات اللجنة إضافة إلى من تراه اللجنة مناسبا. ومن المناسب تحديد مواعيد اجتماعات 

اللجنة بالتنسيق مع رئيسها أو حين يطلب ذلك على أن يتم إخطار المدير العام بتلك المواعيد من خالل مقرر اللجنة.
تنفيذ  ومتابعة  االجتماعات  محاضر  وإعداد  أعمالها  وجداول  الجتماعها  الدعوات  إعداد  عن  مسئوال  اللجنة  مقرر  يكون   -

توصياتها حسب موافقات مجلس اإلدارة عليها.
- أية مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة.

- ويكون مدير دائرة التخطيط االستراتيجي هو مقرر اللجنة.

سادسًا: لجنة تسويات المديونيات والعقارات:

تم تشكيل لجنة تسويات المديونات و العقارات بقرار من مجلس اإلدارة وتتكون من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة ويعين 
المجلس رئيسها من بين األعضاء األربعة، وتجتمع اللجنة بصورة دورية على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين سنويا، 
وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية عضوين على األقل على أن يكون رئيس اللجنة بينهما. وتقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها 

لمجلس اإلدارة أوال بأول وحين الحاجة، هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:
المحفظة  تخفيض  بهدف  البنك  من  المستملكة  العقارات  من  بالتخلص  المتعلقة  التنفيذية  والخطط  السياسة  وضع   -
المال وعدم تجميد سيولة  رأس  الرأسمالية، من جهة ولرفع معدل كفاية  لألرباح  أدنى حد ممكن تحقيقا  إلى  العقارية 

البنك، من جهة أخرى.
- تحديد سقوف المزادات للعقارات المرهونة للبنك عند دخول البنك في هذه المزادات بالتنسيق مع دائرة التسهيالت لتقدير 

أية محددات تفرضها اعتبارات حجم القرض المتعلق بالرهن ومخصصاته وفوائده المعلقة.
- متابعة تقديرات قيم جميع العقارات المملوكة من البنك والتأكد من تحديثها كل سنتين على األقل مع مراعاة متطلبات 

البنك المركزي ومدققي الحسابات بهذا الشأن.
هذه  من  ألي  الشراء  عروض  حول  المناسب  القرار  واتخاذ  العقارات  بيع  بخصوص  الفرعية  العقارية  اللجنة  توصيات  دراسة   -

العقارات مع مراعاة تقديرات السوق واعتبارات البنك.
الالزمة بشأنها وتعميمها على  القرارات  العملية واتخاذ  العقارية من خالل تجاربها  الدائرة  المقدمة من  التوصيات  - دراسة 

مختلف الدوائر ال سيما دائرة التسهيالت.
- االطالع على الكشف الشهري الصادر عن دائرة التسهيالت والذي يتضمن رهونات العقارات الجديدة المرهونة لصالح البنك 

وقيمتها التقديرية وكشف الدخول بالمزادات.
- أية مهام أخرى يسندها إليها مجلس اإلدارة وتتعلق باختصاصها.

- ويكون مساعد مدير عام المتابعة والتحصيل هو مقرر اللجنة.

سابعًا: اللجنة العليا لمجلس اإلدارة:

اإلستراتيجية  واإلستثمارات  التسهيالت  منح  بعمليات  وتعنى  االئتمان  رقابة  اللجنة  ومقرر  أعضاء  خمسة  من  اللجنة  تتشكل 
للبنك، ويتم تحديد صالحيات اللجنة في مجال االئتمان واالستثمار وفقًا لجدول الصالحيات الذي يتم اعتماده من قبل مجلس 

اإلدارة.



الباب السادس: تعارض المصالح واإلفصاح والشفافية
أواًل: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة:

يحرص البنك على أن ال يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 
البنك وإذا ادعت الضرورة لذلك يكون األمر مرهونًا بترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة وتستثنى من ذلك األعمال 
اإلدارة  العرض األفضل. كما يحرص عضو مجلس  اإلدارة صاحب  إذا كان عضو مجلس  العامة  المناقصات  تتم بطريق  التي 
على تبليغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب البنك ويثبت هذا التبليغ في محضر 
رئيس  ويبلغ  الشأن،  هذا  في  يصدر  الذي  القرار  على  التصويت  في  االشتراك  المصلحة  ذي  العضو  يقوم  ال  أن  االجتماع،على 
مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية 
فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، كما ويحرص عضو  مجلس اإلدارة أن ال يشترك في أي عمل من 

شانه منافسة البنك، و تجنب تعارض المصالح من خالل ما يلي :
- لدى البنك سياسة وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح.

التشريعات  باإلعتبار  أخذاً  األطراف  هذه  تعريف  تشمل  بحيث  العالقة  ذوي  مع  للتعامالت  واجراءات  سياسات  البنك  لدى   -
وشروط التعامالت وإجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت.

- تقوم الدوائر الرقابية في البنك بالتأكد من أن عمليات ذوي العالقة قد تمت وفق السياسة واألجراءات المعتمدة، وتقوم 
لجنة التدقيق القيام بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها واطالع المجلس على هذه التعامالت.

- يقوم المجلس بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واألجراءات المعتمدة.
- يقوم المجلس باعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات، تمنع اإلستغالل للمنفعة الشخصية.

- يقوم المجلس بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

ثانيًا: اإلفصاح والشفافية:

• يقوم المجلس بالتأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح .
• يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا يفيد أن المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات الواردة في 

ذلك التقرير، وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
• يتأكد المجلس من التزام البنك باإلفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لإلبالغ المالي )IFRS( ومعايير المحاسبة الدولية 
)IAS( وتعليمات البنك المركزي والتشريعات األخرى ذات العالقة وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على علم بالتغييرات التي 

تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي .
• يقوم المجلس بالتأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية، افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين أو المحتملين 

االطالع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك .
الذاتية مرفقًا بها  للتعيين على سيرته  المرشح  بالحصول من  العليا  التنفيذية  اإلدارة  البنك قبل تعيين أي عضو في  • يقوم 
الوثائق والشهادات العلمية وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة الالزمة، والطلب 
من المرشح توقيع اإلقرار المرفق بتعليمات الحاكمية، ويقوم البنك بتزويد البنك المركزي بنسخة عن اإلقرار مرفقًا به السيرة 

الذاتية للعضو.
• يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى :

- ملخصا للهيكل التنظيمي.
- ملخصا لمهام ومسؤوليات لجان المجلس، وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان .

التزامه بتطبيق ما جاء في  - المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى 
الدليل.

- معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك وفيما إذا 
كان مستقال أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس إدارات شركات أخرى، 
القروض الممنوحة له من  المنصرمة، وكذلك  البنك وذلك عن السنة  التي حصل عليها من  والمكافآت بكافة أشكالها 

البنك، وأي عمليات أخرى تمت بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به .
- معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.

- عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
- أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقلين خالل العام.

حده،  على  كل  المجلس  أعضاء  مكافآت  أشكال  كافة  عن  اإلفصاح  مع  البنك،  لدى  المكآفات  منح  سياسة  عن  ملخصا   -
والمكافآت بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على حده، وذلك عن السنة المنصرمة.

 Ultimate Beneficial( أو اكثر من رأس مال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي )%أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة )١ -
Owners( لهذه المساهمات أو اي جزء منها، وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليًا أو جزئيًا.
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- إقرارات من كافة أعضاء المجلس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل في البنك ولم يفصح عنها، سواء كانت 
تلك المنافع مادية أم عينية، وسواء كانت له شخصيا أو ألي من ذوي العالقة به، وذلك عن السنة المنصرمة .

- للبنك المركزي اإلعتراض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس اإلدارة إذا وجد أنه ال يحقق الشروط والواردة في تعليمات 
البنك المركزي األردني ويلتزم البنك بما يلي:

- على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع اإلقرار الخاص به وعلى أن يحفظ لدى البنك نسخة ونسخة منه إلى 
البنك المركزي مرفقًا به السيرة الذاتية للعضو.

- التأكد من إعالم البنك المركزي عن أية معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبًا على مالئمة من أعضائه.
- توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل فترة كافية ليصار إلى تسمية من يمثلة .

- يقوم البنك بإعالم البنك المركزي قبل ثالثين يوما على االقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق 
الخارجي إلنتخابه )أو إعادت إنتخابه( من قبل الهيئة العامة .

- تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارات أو هيئات المديرين واإلدارات التنفيذية العليا لشركاته 
التابعة داخل المملكة وخارجها، وفق النماذج المرفقة بتعليمات الحاكمية المؤسسية بشكل نصف سنوي، وعند حدوث 

أي تعديل.
- تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ مصادقة مراقب 

عام الشركات أو من يمثله على محضر االجتماع .
- للبنك المركزي إستدعاء أي شغل مرشح لمنصب في اإلدارة التنفيذية العليا ألي بنك وذلك إلجراء مقابلة شخصية معه 
قبل التعيين، كما للبنك المركزي في الحاالت التي يراها ضرورية استدعاء أي عضو في مجلس إدارة أي بنك إلجراء مقابلة 

معه.
- للبنك المركزي تعيين جهة خارجية لتقييم حاكمية أي بنك، وذلك على نفقة البنك المعني .

- للبنك المركزي في اي وقت دعوة اعضاء لجنة التدقيق أو مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك أو مدير اإلمتثال لبحث أي أمور 
تتعلق بعملهم.

- للبنك المركزي أن يحدد عدد أعلى من األعضاء المستقلين في تشكيلة المجلس عندما يرى ذلك ضروريا .
- للبنك المركزي إعتبار أي عضو غير مستقل وذلك وفق معطيات معينه، على الرغم من إنطباق كافة الشروط الواردة في 

المادة )٦/د( عليه.
• يتم مراعاة التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطنية والجهات الرقابية في فلسطين بشان الحاكمية المؤسسية، 

وفي حال وجود أي تعارض يتم أخذ موافقة البنك المركزي األردني المسبقة لمعالجته.   
• تحدد مهام مقرري اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بحيث تشمل حضور جميع اجتماعات اللجان، وتدوين كافة المداوالت 
واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات والتنسيق مع رئيس اللجنة واألعضاء بخصوص االجتماعات والتأكد من توقيع أعضاء 
اللجنة على محاضر االجتماعات والقرارات وحفظ سجالت ووثائق اجتماعات اللجنة والتحضير لالجتماعات، وال يوجد لمقرر 

اللجنة أي صالحية بالتصويت.
• تم إجراء التعديالت المناسبة على دليل الحاكمية المؤسسية خالل عام ٢٠١5 بنصوص توضيحية وجاري العمل على اعتماد 
التعديالت ومنها على سبيل المثال جدول الصالحيات المالية واإلدارية لدى البنك ويتوقع إعتماده خالل العام ٢٠١٦، ومراجعة 
سياسة مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة بشكل دوري لتعزيز توافقها مع تعليمات الحاكمية المؤسسية واعتماد خطة احالل 

وظيفي جديدة للبنك.
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 الفروع والمكاتب للبنك التجاري األردني
فروع األردن

رقم الفرع الفاكس موقع الفرعإسم الفرع 

5٢٠٣٠٠٠-5٦٦٤١١٠٠٦البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانياإلدارة العامة

5٢٠٣٠٠٠-5٢٠٣٠٨٦٠٦البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانيالفرع الرئيسي

5٢٠٣١٤9 - 5٢٠٣١٤٢٠٦الشميساني - شارع عصام العجلونيفرع شميساني

5٢٠٣٠٤٣- 5٦٢١9٦٨٠٦ جبل عمان شارع األمير محمدجبل عمان

5٦٨٣٧١٦- 5٦٨٣٦5٧٠٦شارع الملكة نورالمجمع التجاري

5٢٠٣٠5٧ - 5٢٠٣١9٣٠٦جبل الحسين - شارع خالد بن الوليدجبل الحسيـن

5٦5٦٤9٦- 5٦٦١٤٨٤٠٦العبدلي - شارع الملك حسينالعبدلي

5٢٠٣١٤٧- 5٨٢١٨١١٠٦ام السماق - شارع مكهشارع مكة

5٢٠٣٠٤٦- 5٢٠٣١9٧٠٦وسط البلد - شارع الملك حسينفرع عمان

٤٧٧٧95٣ - ٤٧٧٨٦٨5٠٦الوحدات - شارع اليرموكاليرموك

5٢٠٣٠٤9 - ٤٧٨٤٦9٢٠٦ ٠٦عمان - شارع مادباالقويسمة

5٢٠٣٠٤5- ٤٨٨٣٦٦5٠٦ماركا - شارع الملك عبداهلل االولماركا

5٢٣٨٨٢٨-5٢٣٣٣٧9٠٦أبو نصير- الشارع الرئيسيأبو نصير

5٣٤٨٧٣٦- 5٣5٦٨9٠٠٦صويلح - شارع ياجوزصويلح

٤٧٢٠9٦9 - ٤٧٢٠5٢٠٠٦الفحيص - دوار شاكر طعيمهالفحيص

5٢٠٣١٣٧ - 55٢5٦٧٦٠٦ شارع وصفي التلشارع وصفي التـل

5٢٠٣٠٤٧ - ٤٠١٧٦٠٨٠٦جاليريا مول - شارع عبدالرحيم حاج محمدالصويفية

5٢٠٣٠٠٠-5٢٠٣١٧٧٠٦-٠٦شارع البطحاءفرع الهاشمي الشمالي 

5٢٠٣٠٤٨- ٣99٣٢9٠٠5 ٠5الزرقاء - شارع السعادهالزرقاء

5٢٠٣١9١ - ٣٢٤٦9٣١٠5 ٠5مادبا - شارع الملك عبداهلل الثانيمأدبا

5٢٠٣٠٤٤ - 2386967٠٣ 03 الكرك - الشارع الرئيسي - الثنيهالكرك

5٢٠٣٠٧٦ - ٢٠١٤١٦٦٠٣ ٠٣ الوحدات الشرقيه - شارع ابن رشدالعقبة

٣55٠٨95- ٣55١5٦١٠5 ٠5السلط - شارع البلديهالسلـط

٣5٧١٧٦١- ٣5٧١٧٦١٠5 ٠5دير عال- الشارع الرئيسيمعدي

5٢٠٣١٤٨- ٧٢٤٣٠٣٦٠٢ ٠٢ اربد- شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربد

٧٢5١٧٨٣- ٧٢5١٧٨5٠٢ ٠٢اربد - شارع ايدونشارع أيدون / إربد

٧٢٤٠٠5١- ٧٢٤٧٠٨٧٠٢ ٠٢اربد - البلد - شارع السينمامكتب اربد

٧٣٨٠٦5٦- ٧٣٨١٨5٧٠٢ ٠٢الرمثا- مبنى البلديه - شارع الوحده العربيهالرمثا

5٢٠٣١٣٦-٦٢٣٦٦٧9٠٢ ٠٢ المفرق-الحي الشرقي - شارع خالد ابو سماقهالمفرق

5٢٠٣١٣5-3751677٠5 05 الجبل الشمالي - شارع الملك عبداهلل الثانيياجوز

فروع فلسطين

٢9٨9٢٣١-٢-9٧٠٢٢9٨٧٦٨٢٠٠9٧٠رام اهلل - شارع برليناإلدارة اإلقليمية

٢9٨9٢٣١-٢-9٧٠٢٢9٨٧٦٨٢٠٠9٧٠رام اهلل - شارع برلينرام اهلل 

٢9٨9٢٣١-٢-9٧٠٢٢9٦٣٧٢٣٠٠9٧٠رام اهلل - ميدان المنارة عمارة سيتي سنتر مكتب  رام اهلل 

٢٧٦٧٢٣١-٢-9٧٠٢٢٧٦٧٢٣٧٠٠9٧٠بيت لحم - شارع المهدبيت لحم

٢٣٨٢١9١-9-9٧٠9٢٣٨١95٣٠٠9٧٠نابلس - الدوار- مجمع بلديه نابلسنابلس

٢٦٧٦5٨٣-9-9٢٦٧٦59١٠٠9٧٠طولكرم - عماره سماره واالعرجطولكرم



153

 مواقع أجهزة الصراف اآللي في
  األردن وفلسطين 

صرافات األردن

موقع الصراف العنوان إسم الصراف

داخل الفرع البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانياإلدارة العامة 

خارج الفرع البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانياإلدارة العامة - المواقف

داخل الفرع البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانيالفرع الرئيسي 

خارج الفرع الشميساني - شارع عصام العجلونيالشميساني

داخل الفرع جبل عمان - شارع األمير محمدجبـل عمـــان

داخل الفرع وسط البلد - شارع الملك حسينعمان 

داخل الفرع جبل الحسين - شارع خالد بن الوليدجبل الحسيـن

داخل الفرع العبدلي - شارع الملك حسينالعبدلـــــي

داخل الفرع ام السماق - شارع مكهشارع مكــــة

داخل الفرع الوحدات - شارع اليرموكاليرموك

داخل الفرع عمان - شارع مادباالقويسمـــــة

داخل الفرع ماركا - شارع الملك عبداهلل االولماركـــــــا

داخل الفرع ابونصير - شارع الرئيسيأبو نصيــر

داخل الفرع صويلح - شارع ياجوزصويلــــح

داخل الفرع الفحيص - دوار شاكر طعيمهالفحيـــص

داخل الفرع شارع وصفي التلشارع وصفي التـل

داخل الفرع جاليريا مول - شارع عبدالرحيم حاج محمدالصويفيــــة

داخل الفرع شارع البطحاءفرع الهاشمي الشمالي 

داخل الفرع الزرقاء - شارع السعادهالزرقــــــاء

داخل الفرع مادبا - شارع الملك عبداهلل الثانيمـــأدبا

داخل الفرع الكرك - الشارع الرئيسي - الثنيهالكـــرك

داخل الفرع الوحدات الشرقيه - شارع ابن رشدالعقبــــة

داخل الفرع السلط - شارع البلديهالسلــــــط

داخل الفرع دير ّعال - الشارع الرئيسيمعــــدي

داخل الفرع اربد- شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربـــــد

داخل الفرع اربد - شارع ايدونشارع أيدون / إربــد

خارج الفرع اربد - البلد - شارع السينمامكتب اربد

داخل الفرع الرمثا- مبنى البلديه - شارع الوحده العربيهالرمثـــــــا

داخل الفرع المفرق-الحي الشرقي - شارع خالد ابو سماقهالمفرق

داخل الفرع الجبل الشمالي - شارع الملك عبداهلل الثانيياجوز
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مواقع الصرافات الخارجية - األردن

موقع الصراف عنوان الصراف الخارجياسم الصراف 

خارج الفرعشارع االستقاللاالستقالل مول 

خارج الفرعشارع الملك حسينمجمع بوابة العقبة

خارج الفرعشارع صالح الشمات - الصويفيةأفينو مول

خارج الفرعشارع المدينه الطبيه - طابق الخدمات سيتي مول 

خارج الفرعشارع األميرة عائشة بنت الحسيناألهوار مول 

خارج الفرعشارع مكه - سوبرماركت مايلزمكه مول 

خارج الفرعجبل الحسين -دوار فراس - مكسيم مول مكسيم مول 

خارج الفرع اربد سيتي سنتر مول - شارع األمير حسن إربد سيتي سنتر مول 

خارج الفرع بافليون مول - ضاحية الياسمينبافليون مول 

خارج الفرع مدينه العقبة - سلطة العقبة اإلقتصادية الخاصة / مبنى السلطةمفوضية العقبة 

خارج الفرعمرج الحمام / دوار االتصاالتكارفور مرج الحمام

خارج الفرع شارع اليرموك - ساحة السالم - مجمع الفرحكارفور مأدبا

خارج الفرع الرصيفة / الجبل الشمالي / مجمع باب مكةكارفور الرصيفة

صرافات فلسطين 

موقع الصراف عناوين الصرافات اسم الصراف

داخل الفرع اإلدارة اإلقليمية - شارع برلين اإلدارة اإلقليمية

داخل الفرع ميدان المناره - عماره سيتي سنتررام اهلل 

داخل الفرع بيت لحم - شارع المهدبيت لحم

داخل الفرع طولكرم - عماره سماره واالعرج طولكرم 

خارج الفرع نابلس - الدوار- مجمع بلديه نابلسنابلس
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