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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:

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

وشبكات توزيع فعالة ملتزمين بتحقيق 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









١٣

أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ 
رئيس مجلس اإلدارة

معالي السيد أيمن هّزاع بركات المجالي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السادة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
ويمثلها سعادة السيد أيمن محمود أحمد كّساب

عضو مجلس اإلدارة

معالي الدكتور »محمد جواد« فؤاد عبد الهادي حديد 
عضو مجلس اإلدارة

السادة شركة األردن األولى لإلستثمار 
ويمثلها سعادة السيد »محمد خير« عبدالحميد المحمد عبابنة

عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد صالح محمد صالح »زيد الكيالني«
عضو مجلس اإلدارة 

سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة 
عضو مجلس اإلدارة 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

                           

                         كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي المساهمين الكرام،،

يسرني ان أضع بين ايديكم التقرير السنوي الحادي عشر للبنك التجاري األردني عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ مستعرضا 
ابرز ما ورد فيه من نتائج.

رغم استمرار الظروف اإلقتصادية والسياسية غير المستقرة التي شهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية والبلدان 
المحيطة بالمملكة بشكل خاص وانعكاس آثارها على البيئة المحلية، إال أن القطاع المصرفي األردني بصورة عامة والبنك 
التجاري األردني بصورة خاصة حققت نتائج جيدة، ويعود ذلك الى متانة وقوة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين معه، 
المصرفي مما ساهم  القطاع  الرقابة على  األردني في  المركزي  البنك  يتبعها  التي  الحصيفة  السياسات  الى  كما يعود 

بالمحافظة على سالمة وقوة هذا القطاع.

حقق البنك التجاري األردني خالل عام ٢٠١٤ نتائج مميزة وشهد قفزة نوعية في نتائج األعمال ما يمكن اعتباره بداية النطالقة 
حقيقية للبنك وبما يتوافق مع خططه وتوجهاته اإلستراتيجية التي وضعت ضمن الخطة الخمسية للبنك.

إن النتائج المالية التي حققها البنك لعام ٢٠١٤ وبشكل خاص صافي الربح جاء نتيجة لتحقيق البنك معدالت نمو مرتفعة 
في األنشطة المختلفة لديه، والتركيز على نوعية وجودة هذه األنشطة حيث بلغت األرباح التشغيلية اإلجمالية ١7.7 مليون 
دينار وصافي األرباح قبل الضريبة ١٣.8 مليون دينار، وعلى مستوى مصادر األموال حققت الودائع خالل العام ٢٠١٤ نمواً بنسبة 
أما في جانب توظيفات  بنسبة ٢5%،  البنوك نمواً  بنسبة 6% فيما حققت ودائع  النقدية نمواً  والتأمينات  العام ٢٠١٣  9% عن 
٢١% ونمت محفظة التسهيالت المباشرة بنسبة  البنك بنسبة  األموال )اإلستخدامات( فقد نمت الموجودات العاملة لدى 
١% )نتيجة ضبط عملية منح التسهيالت( فيما نمت محفظة السندات بنسبة ٣5% ويعود ذلك الى تركيز البنك على جودة 
ونوعية توظيفات األموال والموازنة بين العائد والمخاطرة وذلك في ظل محدودية فرص اإلستثمار في السوق المصرفي، 
إجمالي  الى  العاملة  غير  الديون  نسبة  انخفضت  حيث  االئتمانية  المحفظة  جودة  تحسين  على  كذلك  البنك  وعمل 
المحفظة االئتمانية بشكل ملحوظ نتيجة الجهود المبذولة في تسوية وتحصيل ديون البنك ووصلت الى 6.7% بنهاية عام 
٢٠١٤ مقارنة مع العام الماضي حيث كانت ١٣.8%، كما بلغت نسبة التغطية النقدية من المخصصات للديون غير العاملة %59 

عدا التغطية من الضمانات الملموسة.

هذه النتائج انعكست إيجابًا على صافي الربح للبنك حيث بلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة ١٠ مليون دينار مقارنة مع ٣.٢ 
مليون دينار لعام ٢٠١٣ وبنمو بنسبة ٢١5% وحققت األرباح معدل عائد بنسبة ١٠% على رأس المال.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الجهات  قبل  من  المحددة  الرقابية  بالمؤشرات  االلتزام  الى  البنك  سعى  فقد  األعمال،  نتائج  في  التميز  هذا  الى  إضافة 
الرقابية فيما يتعلق بنسب السيولة ومعدل معيار كفاية رأس المال وفي هذا الجانب قام البنك بتوجيه توظيفاته وإدارة 

مصادر األموال لديه وتحسين جودة الموجودات وبما يعمل على تحقيق هذه المؤشرات.

أعزائي المساهمين الكرام 

النتائج المالية المميزة للبنك رافقها تطوير في عمليات البنك الداخلية وفي الجوانب اإلدارية والتسويقية وتعزيز صورة البنك 
اإليجابية لدى العمالء، فعمل البنك على تطوير منظومة التكنولوجيا واستمر في استكمال عملية الهيكلة، تطوير العديد 
من العمليات واإلجراءات الداخلية للبنك، إضافة إلى تطوير المنهاج المحاسبي، وأقر البنك حزمة من االجراءات والسياسات 
لمراقبة األعمال واألنشطة المنفذة، والتحقق من مدى التزام البنك بتوجيهات الجهات الرقابية وتعليمات مجلس اإلدارة، 
وأصبح من أوائل البنوك في األردن التي تحصل على شهادة من مجلس حماية البطاقات العالمي حفاظًا على حقوق زبائن 

البنك وممتلكاتهم.

محور  بالعمالء  اإلهتمام  زيادة  على  البنك  عمل  فقد  المالية،  والنتائج  واإلداري  التشغيلي  الجانب  على  التركيز  الى  إضافة 
العملية المصرفية، فقام بمركزة المزيد من العمليات واألنشطة لتوجيه جهد الفروع على خدمة العمالء وجعلها نقاط 
لتقديم  وسعى  المحلي،  للسوق  المصرفية  والمنتجات  الخدمات  من  عدد  وطرح  تطوير  على  أيضا  وعمل  متقدمة،  بيع 
الخدمات المصرفية بشكل أسرع وجودة أفضل، كما قام البنك وفي سبيل تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للعمالء 
الى  فروعه  من  عدد  بنقل  قام  كما  اآللية  والصرافات  الفروع  من  عدد  بتحديث  لديهم  االيجابية  الصورة الذهنية  وتعزيز 

مناطق يسهل على العمالء الوصول إليها.

وتعزيز  لديه،  الموظفين  مستوى  رفع  على  العمل  خالل  من  الموظفين  جانب  إلى  اهتمامه  البنك   وجه  لذلك،  إضافة 
الكادر الوظيفي بالكفاءات المصرفية المؤهلة وذات الخبرة في السوق المصرفي، ومن خالل التدريب والتأهيل وتحفيز 

الموظفين وتقدير االداء المميز لديهم.

الثقافية  والمراكز  األنشطة  من  للكثير  والرعاية  الدعم  بتقديم  فقام  اإلجتماعية،  ومسؤوليته  دوره  البنك  واصل  كذلك 
واإلجتماعية والمشاركة في العديد من المؤتمرات واللقاءات المصرفية، وعمل البنك كذلك وبالمشاركة مع البنوك األخرى 
في القطاع المصرفي بتعزيز مفهوم اإلشتمال المالي )نشر الثقافة والخدمات المصرفية بين كافة فئات المجتمع( من 

خالل تسخير التكنولوجيا المتقدمة  في تقديم الخدمات المصرفية.

أعزائي المساهمين الكرام

ال يفوتنا في هذا المقام االشادة بالجهد الذي بذله السادة أعضاء مجلس اإلدارة الذين لم يألوا جهداً في متابعة أوضاع 
البنك بشكل مستمر، إضافة الى تقديمهم الدعم والمشورة لإلدارة التنفيذية مما كان له األثر الكبير في تحقيق البنك 
لهذه النتائج االيجابية، كذلك ال نغفل دور اإلدارة التنفيذية وموظفي البنك بكافة مستوياتهم والذين عملوا بروح الفريق 

الواحد والتي لوال هذه الجهود لما وصل البنك الى ما وصل اليه.

وأخيراً ورغم النتائج الجيدة التي حققها البنك خالل العام ٢٠١٤ فإننا نؤكد لكم المضي قدمًا في التطوير والتحديث لزيادة 
الحصة السوقية للبنك وتحقيق المزيد من التميز ان كان على مستوى الخدمات أو تحقيق النتائج المالية الجيدة وضمن 
أهداف البنك وتوجهاته اإلستراتيجية راجين ان تكون األعوام القادمة تحمل في طياتها مزيداً من التقدم واإلزدهار لبنكنا 

وألردننا العزيز أدامه اهلل واحة أمن وأمان وحفظ اهلل مليكه وشعبه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ميشيل الصايغ             
رئيس مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية العليا 

المدير العامالسيد عبد المهدي عالوي 

نائب المدير العام لشؤون العمليات والدعماآلنسة غادة الفرحان 

نائب المدير العام لشؤون األعمال المصرفية السيد رجائي القسوس 

رئيس قطاع األعمال المصرفية  السيد رامي حديد 

رئيس قطاع االئتمان السيد محمد القرعان 

رئيس قطاع الخدمات المصرفية ألعمال األفراد والفروع  السيد زياد فطاير 

رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية السيد عالء قحف 

رئيس قطاع الدعم المصرفي والعمليات السيد مجدي بنات

رئيس قطاع الخزينة واإلستثمار الدكتور محمد عمرو

مساعد المدير العام / الدائرة المالية السيد زياد الرفاتي

مساعد المدير العام / دائرة المتابعة والتحصيل والشؤون القانونية السيد فضل الدبيس 

المدير اإلقليمي لفروع فلسطينالسيد ناجي "محمد سعيد" مردأوي

مدير دائرة التدقيق والمراجعة الداخلية  الدكتور عبد اهلل العمرات 

مدير دائرة المخاطر السيد مازن الخطيب 

مدير دائرة مراقبة اإلمتثال ومكافحة غسل األموالالسيد محمود محمود

مدراء الدوائر 

مدير دائرة العمليات المركزية   السيد خضر أبو صقري 

مدير دائرة تقنية المعلومات السيدة شادن العتيلي

مدير دائرة تنظيم وتطوير العمليات السيد ابراهيم العالوين

مدير دائرة الخدمات التجارية السيد أشرف العجوري

مدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية اآلنسة نورا الجيطان 

مدير الدائرة الهندسية والعقارية المهندس ياسر القسوس

مدير دائرة الشؤون اإلدارية السيد ماهر هلسة 

مدير دائرة التخطيط االستراتيجيالسيد زياد الرمحي 

مدير دائرة المبيعات والتأمين المصرفي السيد مأمون مبارك

مدير دائرة تسهيالت التجزئة  السيد فادي ربيع 

مدير الدائرة القانونية االستاذ مسعود الطنبور 

مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة السيد محمد عبيدات

 مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات الكبرى السيد وائل رابيه

مدير دائرة الخزينةالسيد هاني درويش 

مدير دائرة المؤسسات الماليةالسيد سامي النابلسي 

مدير دائرة متابعة االئتمان السيد هيثم الشمايلة

مدير دائرة رقابة وإدارة االئتماناآلنسة ربى شهاب

مستشار مجلس اإلدارة  للعالقات العامة السيد جمال الرقاد 

مستشار البنك للخدمات البنكية الخاصة السيد وليد زكي 

اإلدارة التنفيذية 2014

مستشارو مجلس اإلدارة
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20142013201220112010

٢9.88٢٤.6١٢٢.86٢١.9٣٢١.٣٤صافي ايراد الفوائد 

١٢.٢٣9.٣67.957.١١5.66اإليرادات التشغيلية األخرى

٢٤.٤٤٢٠.٤5١7.86١6.٣٤١6.78المصاريف التشغيلية

١7.66١٣.5٢١٢.95١٢.7٠١٠.٢٢صافي الربح التشغيلي

٣.5٣١.59٠.7٤٤.٣8٠.77إيرادات أخرى

7.٣5١٠.97١٠.65١8.٠7٣.8٢مخصصات ومصاريف أخرى

١.٣٣٤.٣8-١٠.٠٠٣.٢٠٢.٠6صافي الربح بعد الضريبة

١١68.7١٠55.٠8٤٤.٣8٠١.٤76٢.8مجموع الموجودات

١٢٣.9١١٤.١١٠٣.59١.89٤.٢حقوق المساهمين

5٢٣.95١7.٣٤٤٠.5٤٢٠.٣٣9٠.5المحفظة االئتمانية بالصافي

٣65.٤٢7٢.٤١7٤.7٢٠١.٠١85.٣محفظة األوراق المالية

١8٠.5١85.١١7٢.٠١٤٠.١١57.6نقد وارصدة لدى البنوك

8١٠.٣7٤٣.٠6١8.56٠9.855١.6ودائع العمالء

69.٤65.٤57.٣٣9.٢٤5.6تأمينات نقدية

١٤٠.٣١١٢.٢٣8.9٤٤.٤٤7.7ودائع البنوك لدينا

١.١6١.٠٤١.٠٠١.١٠١.6٤سعر السهم آخر السنة - دينار

٠.٠١6٠.٠5٣-٠.١٠٠٠.٠٣٢٠.٠٢٢حصة السهم من الربح )الخسارة( - دينار

المبالغ ألقرب مليون دينار

ملخص البيانات المالية



٢٣

نتائج األعمال

إجمالي الموجودات ) مليون دينار (
 

إجمالي حقوق المساهمين ) مليون دينار (

صافي المحفظة االئتمانية ) مليون دينار (

ودائع العمالء ) مليون دينار (
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صافي الربح بعد الضريبة ) مليون دينار (

صافي الربح التشغيلي ) مليون دينار (

إجمالي اإليرادات التشغيلية ) مليون دينار (

إجمالي المصاريف التشغيلية ) مليون دينار (
 

 

بنود الميزانية
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تركيبة إستخدامات األموال للعام 2014

تركيبة مصادر األموال للعام 2014

تركيبة محفظة التسهيالت االئتمانية حسب القطاع للعام 2014

تركيبة ودائع العمالء حسب المنتج للعام 2014

بنود الميزانية
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أهم المؤشرات المالية

20142013

مؤشرات السيولة

69.6%6٤.7%صافي المحفظة االئتمانية / ودائع العمالء

٤9.٠%٤٤.8%صافي المحفظة االئتمانية / إجمالي الموجودات

٤٠.٠%٤5.٠%الموجودات السائلة / إجمالي الموجودات

١٠8.6%١١6.١%نسبة السيولة القانونية

جودة األصول

٣.6%١.9%صافي القروض غير العاملة وغير المغطاة بمخصصات / صافي المحفظة االئتمانية

66%59%نسبة التغطية من المخصصات ألصل الديون غير العاملة 

مؤشرات الربحية

٠.٣%٠.9%معدل العائد على الموجودات

٢.9%8.٤%معدل العائد على حقوق الملكية

6٠%58%مؤشر الكفاءة التشغيلية 

مؤشرات المتانة المالية

١٠.8%١٠.6%حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات

١٢.٤%١٣.١٣%معدل كفاية رأس المال
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قطاعات األعمال

قطاع التجزئة

البنك هذا القطاع  انجازات ونتائج مميزة في الخدمات المقدمة لقطاع األفراد والتجزئة، حيث أولى  التجاري  البنك  حقق 
ورغباتهم  إلحتياجاتهم  الموافقة  المصرفية  الخدمات  وتقديم  القطاع  هذا  عمالء  استقطاب  كون  واإلهتمام،  العناية 

يمثل أحد األهداف اإلستراتيجية للبنك.

تالِحظ نتائج ذلك اإلهتمام من خالل معدالت النمو المرتفعة لودائع العمالء خالل العام ٢٠١٤ والتي بلغت 9% كذلك قيام 
البنك بطرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الممنهجة والمدروسة التي تتناسب واحتياجات عمالء هذا القطاع 
مثل برنامج " تجاري أوتو " الخاص  بقروض السيارات كذلك تقديمه لحزمة من الخدمات المقدمة لفروع البنك في فلسطين 

منها )تجاري لون، تجاري أوتو، تجاري توفيري وتجاري هوم( وغيرها.

كذلك قام البنك باستمرار عملية مركزة العمليات الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل الفروع وجعل الفروع نقاط بيع 
تقدم خدمات مباشرة للعمالء، كذلك العمل على تحديث العديد من الفروع بما يعمل على نشر الصورة العصرية للبنك 

وتعزيز الهوية المؤسساتية له.

وفي مجال البطاقات المصرفية فقد قام البنك بتفعيل عضويته الرئيسية مع ماستر كارد العالمية والبدء بإصدار بطاقات 
ماستر كارد بحلتها الجديدة والعمل على عقد العديد من اإلتفاقيات مع عدة شركاء استراتيجيين إلصدار وإدارة البطاقات، 

كما قام البنك بالعمل على تحديث شبكة الصرافات اآللية لديه وتوسيع إنتشارها.

وفي مجال الخدمات اإللكترونية وفي سعي البنك لتعزيز ونشر الثقافة اإللكترونية قام البنك بطرح تطبيق "تجاري موبايل" 
ليكون التطبيق الذي يطرحه البنك ألول مرة في األردن والذي يشمل خدمتي »فواتيري« و »كاش« حيث ينفرد البنك بمنح 
عمالئه فرصة تسديد الفواتير باإلضافة الى الدفع الفوري وعمليات التحويل المالي الى جانب العديد من الحركات البنكية 

لحسابات العمالء عبر التطبيق مما يضمن السرعة والسهولة واألمان.

وفي مجال الترويج ألنشطة وخدمات البنك قام البنك بعدد من الحمالت الترويجية الخاصة ببرامج ومنتجات البنك والتي 
استهدفت مختلف فئات المجتمع ومن أبرزها:

• حملة عيد “ست الحبايب” حيث قام البنك بتوزيع العديد من الجوائز النقدية تكريمًا لألمهات وتقديرا لدورهم في بناء المجتمع.	
• حملة “وزنك جائزتك” والخاصة بعيد العمال لتكريم العمال والعاملين.	
• مهرجان “العودة إلى المدارس” وهو المهرجان الذي يقيمه البنك سنويا لمكافأة األطفال وطالب المدارس.	

قطاع األعمال المصرفية للشركات

البنك برفع جودة المحفظة االئتمانية، والتركيز على المنح الجيدة للتسهيالت وفي سبيل  التوافق مع استراتيجية  في إطار 
المحافظة على معدل كفاية رأس المال بمستويات أعلى من الحد المقرر من الجهات الرقابية وبنسب معقولة، عمل البنك 
على اتباع سياسة االنتقائية في منح التسهيالت وعدم التوسع في المنح والتركيز في عملية المنح على المنح الجيد للتسهيالت.

ترافقت عملية االنتقائية في منح التسهيالت مع تفعيل عملية تحصيل التسهيالت غير العاملة والمتابعة المستمرة لكافة 
العمالء وأدت هذه اإلجراءات إلى خفض حجم الديون غير العاملة وخفض نسبتها إلى إجمالي الموجودات وإلى محفظة 

التسهيالت، مما أدى إلى زيادة اإليرادات والعوائد من إدارة محفظة التسهيالت وعملية تحصيل الديون.

إضافة إلى منح التسهيالت المباشرة فقد نشط البنك في منح التسهيالت غير المباشرة )الكفاالت واالعتمادات وبوالص 
اإليرادات من عموالت ورسوم هذه  ارتفعت  األنشطة حيث  المتحصلة من هذه  اإليرادات  التحصيل( وانعكس ذلك على 
التسهيالت غير المباشرة إلى ٢.7 مليون دينار وبمعدل نمو ٣٤% عن العام ٢٠١٣، وهذا جانب مهم حيث ان هذه اإليرادات هي 
إيرادات منخفضة المخاطر )كونها غير تمويلية( إضافة إلى انها تعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد فقط على 

إيرادات الفوائد واألنشطة التمويلية.

أبرز أنشطة قطاعات ودوائر البنك خالل العام 2014
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قطاع الخزينة 

المصرفي  السوق  في  المتاحة  الفرص  استغالل  خالل  من  ومهنية  بكفاءة  لديه  األموال  فائض  إدارة  على  البنك  يعمل 
وتحقيق أفضل العوائد ضمن أقل المخاطر وذلك من خالل قطاع الخزينة بدوائره المختلفة في خالل العام ٢٠١٤ ارتفع 

معدل النمو في اإلستثمارات في سندات واذونات الخزينة بالعملتين المحلية واألجنبية إلى ٣5%.

إيرادات فرق العملة وإيرادات  التعامل بالعمالت األجنبية من خالل  بإيرادات  البنك  ويعمل قطاع الخزينة كذلك على رفد 
البنك في  إدارة محفظة  الخزينة واإلستثمار عملية  يتولى قطاع  المقايضة، كذلك  األجنبية وعمليات  بالعمالت  المتاجرة 

األسهم وبالعملتين المحلية واألجنبية وبما يتوافق مع سياسات وتوجهات البنك اإلستثمارية.

وفيما يتعلق بإدارة التعامل مع البنوك المراسلة ومن خالل دائرة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة يعمل البنك على إدارة 
عالقات وطيدة مع البنوك المراسلة الحالية وفتح قنوات اتصال مع بنوك أخرى وحسب متطلبات العمل واحتياجات البنك.

قطاعات الدعم والمساندة

قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية

يولى البنك موارده البشرية عناية كبيرة كون الموظف عنصر أساسي ومهم لجودة العملية المصرفية وتكاملها )تعزيز 
ورفده  لديه  البشري  الكادر  مستوى  رفع  على  وباستمرار  البنك  يعمل  المنطلق  هذا  ومن  البشري(  العنصر  في  اإلستثمار 

بالكفاءات المصرفية وذات الخبرة في السوق المصرفي.

وقد قام البنك وخالل العام ٢٠١٤ بالعمل على اتباع سياسات فعالة وانتقائية في عملية اختيار وتعيين الموظفين وبما يتيح 
تكافؤ الفرص للمتقدمين وضمن شروط ومحددات البنك، كما عمل على اتباع مبدأ األفضلية في ملء الشواغر الوظيفية 

المناسبة، وعمد إلى اتباع سياسة تأخذ بعين االعتبار الكفاءة وتقدير االداء المميز في الترفيع وتقديم الحوافز.

ولما للتدريب من أهمية في تطوير العنصر البشري فقد اهتم البنك بهذا الجانب حيث تم التركيز على التدريب النوعي 
المتخصص وبما يخدم البنك ويعمل على تطوير الموظفين والعملية المصرفية حيث نمت أعداد الدورات خالل العام ٢٠١٤ 
بشكل كبير وبنسبة ٢٢% عن العام ٢٠١٣ كما نمت أعداد الفرص التدريبية التي وفرتها هذه الدورات حيث بلغت ٢١٢7 فرصة 

تدريبية مقابل ١٤٢7 فرص تدريبية خالل العام ٢٠١٤.

وفيما يتعلق بمعدل دوران الموظفين فقد بلغ خالل العام ٢٠١٤ نسبة ١٢.8% مقابل نسبة ١٣.5% خالل العام ٢٠١٣ أما معدل 
الّدوران الحقيقي للموظفين خالل العام ٢٠١٤ فبلغ 9.8% وهو قريب من معدل القطاع المصرفي.

وتاليًا تفاصيل بأعداد الدورات التدريبة وأعداد المشاركين:

الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات داخل وخارج األردن

للعام 2014 مقارنة مع العام 2013

مكان االنعقاد
عدد المشاركينعدد الدورات

2013201420132014

99١٣٠٢١8٢78معهد الدراسات المصرفية

١١٣١١٣٢١٤٢١٠مركز التدريب للبنك

٤878965١6٠8معاهد تدريب أخرى

١9٢٣٢٤٢٣دورات تدريبية داخل األردن

6568مؤتمرات وندوات خارجية

٢85٣٤9١٤٢7٢١٢7المجموع
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الدائرة  من  كل  تقوم  المجال  هذا  وفي  للعمل  المناسبة  البيئة  توفير  على  الموظفين  تطوير  إلى  إضافة  البنك  ويحرص 
الهندسية والعقارية ودائرة الشؤون اإلدارية بمتابعة األمور التي تؤثر على بيئة العمل وتوفير ما يلزم للمحافظة على بيئة 

عمل مالئمة ومريحة. 

خالل  واألنشطة  اإلنجازات  من  بالعديد  والعقارية  الهندسية  الدائرة  قامت  والعقارية  الهندسية  بالجوانب  يتعلق  ففيما 
العام ٢٠١٤ ومن أبرزها:

• اعداد كتاب دليل الصحة والسالمة لموظفي البنك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.	
• ضبط وترشيد النفقات وخاصة ما يتعلق منها بنفقات الطاقة والكهرباء.	
• تنفيذ مبنى العمليات واعداده للتشغيل خالل العام ٢٠١5.	
• المساهمة في تشغيل الفروع الحديثة ) فرع جاليريا مول وفرع الهاشمي الشمالي(.	
• اجراء عمليات الصيانة لكافة نواحي البنية التحتية للبنك.	
• وفي مجال خفض الموجودات )األصول غير العاملة( قام البنك ببيع عقارات مستملكة بقيمة 8 مليون دينار.	

وفي جانب الشؤون اإلدارية قامت دائرة الشؤون اإلدارية للبنك بعدة إنجازات خالل العام ٢٠١٤ أبرزها: 
• الليلية، 	 الثابتة، نظام تتبع المركبات، نظام تتبع جوالت الحراسة  البنك منها )نظام الموجودات  إنجاز عدة أنظمة في 

نظام البار كود( وغيرها.
• إعادة ترتيب وتنظيم عمل المستودعات. 	
• تفعيل خطة الطوارئ وتطبيقها وفقا للظروف الجوية.	
• ضبط النفقات وترشيدها ومراجعة العقود واستقطاب موردين بأفضل األسعار.	

دائرة تقنية المعلومات

المصرفية  الخدمات  أفضل  وتقديم  واإلنتشار  المستقبلي  التوسع  إلى  والرامية  اإلستراتيجية  البنك  توجهات  مع  تماشيًا 
البنك التجاري األردني إلى مراكز بيع لخدمة العمالء استمر  البنك لتحويل فروع  المنافسة وتحقيقا لتوجهات وتطلعات 
البنك بتفعيل مركزية األعمال وبما يرقى بمستوى الخدمات ليكون البنك التجاري األردني في طليعة البنوك الرائدة في 

مجال التكنولوجيا بين المؤسسات المصرفية المماثلة.  

وحرص البنك التجاري األردني على أن يكون في مقدمة البنوك التي تلبي احتياجات العمالء من خالل تطبيق أفضل الخدمات 
والتي تتماشى مع متطلبات محطات العمل ومع توجيهات البنك المركزي بتطبيق كافة المشاريع الوطنية، حيث كان من 
أوائل البنوك التي قامت بتنفيذ مشاريع المدفوعات الوطنية والذي يشمل خدمات الدفع والتحويل االلكتروني وخدمات 

تسديد الفواتير وشحن البطاقات الخلوية بواسطة الهاتف النقال.

البنوك بالحصول على شهادة المعايير العالمية من خالل تنفيذ كافة مراحل مشروع  الرائد بين  البنك التجاري  كما كان 
الفاتكا  متطلبات  بتطبيق  إلتزامه  إلى  إضافة   .PCI – DSS العالمية  البطاقات  وسالمة   المعلومات  أمن  لمعايير  اإلمتثال 
البنك  لمتطلبات  الحوالة وفقا  غرض  رمز  من  األولى  المرحلة  وتنفيذ  بشفافية،  العمالء  مع  التعامل  وتعليمات   FATCA
المركزي لغايات تنظيم الحواالت الصادرة عن نظام سويفت IBAN، كما قام البنك بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية 
حيث تم تحويل خدمة بطاقات االئتمان إلى ماستر كارد وعمل على إدارة الصرافات اآللية و تحديث العديد منها وقام 

بشراء وتركيب صرافات آلية جديدة في العديد من الموالت.

وعلى الصعيد الداخلي قام البنك بتطوير العديد من األنظمة محليًا )داخل البنك( والمساهمة في إتمام إجراءات العمل 
وتدعيم الوسائل الرقابية وبناء العديد من األنظمة منها )نظام خاص لمتابعة التحصيالت، نظام خاص لمعامالت األفراد، 
قروض  حوافز  وإدارة  لمتابعة  نظام  واإلتفاقيات،  العقود  إلتمام  خاص  نظام  الداخلية،  المراجعة  لقسم  خاص  نظام 
المركزية  تطبيق  فبعد  الرئيسي  البنكي  النظام  تطوير  صعيد  على  أما  وغيرها.  الجوائز(  لسحوبات  خاص  نظام  التجزئة، 
لمتطلبات  وفقا  البنكية  للمنظومة  األمثل  اإلستغالل  خالل  من  األعمال  مركزية  يخدم  ما  بتفعيل  باشر  البنكي  للنظام 

محطات العمل المختلفة. 
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الدوائر الرقابية

دائرة المخاطر

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

الوسائل واألدوات المناسبة للتخفيف من آثارها.

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

إستراتيجية إدارة المخاطر وقد قام البنك من خالل إدارة المخاطر خالل العام ٢٠١٤ بإنجاز األعمال التالية:
• تطبيق نظام التصنيف االئتماني على كافة عمالء التسهيالت والذي يبين المخاطر القائمة على العمالء مع العمل على 	

تطوير النظام و ربط عملية التصنيف مع سعر فائدة مناسب يتناسب مع التصنيف الكلي لمخاطر العميل.
• إعداد دراسات المؤشرات المالية للبنك مقارنَة مع نتائج المتانة المالية للبنوك األردنية كافة والبنوك النظيرة للبنك، مع 	

العمل على مراقبة هذه النسب المتعلقة بأداء البنك.
• تطبيق نظام لقياس الخسائر التاريخية التي يتعرض لها البنك سواء على صعيد مخاطر االئتمان أو مخاطر التشغيل أو 	

مخاطر السوق وإعداد الدراسات الالزمة لذلك.
• المستويات وبما يتماشى مع 	 المناسبة لهذه  التقارير  البنك وإعداد منظومة  المقبولة في  المخاطر  تطوير مستويات 

التوسع في أعمال البنك، والهيكل العام لمخاطر البنك واإلستمرار في مراقبتها بشكل دوري وذلك لبيان اإلنحراف الذي 
يتم على هذه المستويات ومدى تأثير ذلك على احتساب أعباء رأس المال.

• تطبيق مقررات لجنة بازل )٣( واحتساب أثر التطبيق على البنك وتطوير االنظمة االلية لذلك.	
• إعداد مصفوفة مخاطر ولكافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك )Risk Matrix( وبشكل مفصل وعلى مستوى 	

البنك ككل مع بيان درجة تأثير هذه المخاطر على البنك ودرجة قوة أنظمة الضبط والرقابة للحد من هذه المخاطر.
• 	.Value at Risk (VaR( تطبيق نظام القيمة المعرضة للمخاطر
• فحص خطة طوارئ السيولة من خالل افتراض سيناريوهات معينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في البنك. 	
• إعداد دراسات شاملة تعكس األوضاع اإلقتصادية المستجدة وتأثيراتها 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

دائرة اإلمتثال

تطلع دائرة اإلمتثال وفي سبيل تعزيز البيئة الرقابية للبنك بالعديد من المهام والواجبات، ومن أبرزها: 
• للبنك 	 الواردة  الرقابية  الجهات  البنك وتلبية متطلبات  العالقة في  الجهات ذات  تتم متابعة  الدورية حيث  اإلفصاحات 

بفترة زمنيه كافية، واإللتزام باإلفصاحات.
• 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.
• إدارة مراقبة اإلمتثال لدى الفروع الخارجية وبالتنسيق معها وذلك للتأكد بأن الممارسات تتناسب مع السياسة العامة للبنك.	
• االلتزام بقانون الضريبية األمريكي FATCA وقد تم تنفيذ الخطة الموضوعة وفقًا لسياسة التسجيل لدى موقع مصلحة 	

الضرائب األمريكية، وتم إنشاء قسم مختص وعقدت إجتماعات لمناقشة الموضوع وتمت متابعة األطراف ذات العالقة.
• تعزيز التحكم المؤسسي وذلك من خالل تحديد متطلبات وتعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي 	

األردني وموائمة دليل الحاكمية المؤسسية على إثرها، وعمل دراسة بأهم المتطلبات مقارنة مع ممارسات البنك، ووضع 
خطة عمل للتطبيق ومراجعة وإعداد سياسات وأدلة عمل ومواثيق خاصة للجان المنبثقة عن المجلس واعتمادها من 

السادة أعضاء مجلس اإلدارة.
• متابعة العمليات المالية ووضع الضوابط الرقابية الكفيلة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.	
• بمخاطر 	 الخاّصة  الرقابية  اإلجراءات  ناجعة  من  والتحقق  البنك  في  العمل  وحدات  لمختلف  المخاطر  ملفات  متابعة 

اإلمتثال.
•  تقديم النصح واإلرشاد والتوعية الالزمة بمحاور اإلمتثال لتعزيز الثقافة المؤسسية المبنية على اإلمتثال.	
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المسؤولية اإلجتماعية

البنك التجاري األردني جزء من المجتمع يؤثر ويتأثر به وهو لم يتوانى يومًا عن القيام بدوره تجاه المجتمع وأفراده شعورا 
منه بمسؤوليته اإلجتماعية وخالل العام ٢٠١٤ قام البنك بالعديد من المبادرات والمشاركات ودعم العديد من المشاريع 
والمعاهد  الجامعات  قبل  من  الموفدين  الطالب  وتدريب  تعليم  في  مهم  بدور  قام  كما  والوطنية،  المحلية  والبرامج 

والطالب حديثي التخرج، وتاليًا أبرز هذه المشاركات:

• إهداء مدينة الحسين للشباب مقاعد ومعدات رياضية إلستخدامها من قبل رواد المدينة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.	
• الحضور في 	 توزيع جوائز نقدية على  األردن من خالل  " في  بيروت األمريكية في  الجامعة  نادي خريجي  " دعم نشاط 

المسابقات التي تخللها النشاط.
• الفنانين األردنيين والعرب 	 للبتراء« والذي صمم كحدث ثقافي فريد من نوعه حضره نخبة من  رعاية حفل »موسيقى 

لدعم القضايا المتعلقة بالحفاظ على البتراء وبهدف تمكين الشباب من خالل تعزيز إرتباطهم بتراثهم.
• دعم مبادرة »أهل الخير« بالتبرع لدور رعاية االيتام بكسوة العيد في عيد الفطر السعيد إلدخال الفرحة والبهجة في 	

قلوب العديد من األطفال األيتام والمحتاجين في هذه المناسبة.
• بالمراكز 	 للفائزين  النقدية  الجوائز  لتسليم  بإحتفالية خاصة  البنك  رؤيا حيث قام  األردن« على قناة  »نجم  برنامج  رعاية 

األولى تشجيعًا منه للمواهب األردنية والمساهمة في تحقيق أحالم وطموح الشباب الفنية والثقافية.
وغيرها من األنشطة والمساهمات الخيرية والثقافية واإلجتماعية.
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قام البنك ببناء خططه اإلستراتيجية والتشغيلية المستقبلية وتحديد توجهاته اإلستراتيجية من خالل التركيز على أربعة جوانب 
)محاور( رئيسة وهي )الجانب المالي، جانب العمالء، العمليات الداخلية والتطوير والنمو للموظفين واألنظمة( وكما يلي:

الجانب المالي
• تحقيق نمو مستمر في صافي الربح ومؤشرات الربحية )العائد على الموجودات( ROA و )العائد على حقوق المساهمين( 	

ROE، وبحيث ال يقل المعدل لهذه المؤشرات عن نسبة ١% ونسبة ١٠% على التوالي.
• تحقيق نمو مستمر في الودائع و التسهيالت والموجودات العاملة مع مراعاة نسب السيولة ومعدالت كفاية رأس المال 	

فجوات  خفض  ومراعاة  اإلدارة(  ومجلس  الرقابية  الجهات  قبل  من  المقررة  النسب  عن  التدني  من  عليها  )المحافظة 
اإلستحقاق وبقائها ضمن محددات الجهات الرقابية والمعايير الداخلية للبنك وان تكون متوافقة مع القطاع المصرفي.

• المحافظة على معدل كفاءة التشغيل )النفقات التشغيلية / إيرادات التشغيل( منخفضة والوصول إلى نسبة 5٠% فما 	
دون ) اإلستثمار األمثل لموارد البنك(.

• تحسن جودة توظيفات ومصادر أموال البنك )التركيز على نوعية األصول 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، كذلك العمل على تنويع مصادر األموال وضبط كلفتها ضمن الحدود المستهدفة مع عدم التأثير 

على تنافسية البنك في السوق المصرفي وعلى حصته السوقية.
• رفع نسبة مساهمة اإليرادات من غير الفوائد )الرسوم والعموالت( إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية إلنخفاض مخاطر 	

هذه اإليرادات )غير تمويلية( وكذلك زيادة إيرادات البنك من أرباح إدارة الموجودات والمطلوبات )بالمقابلة السليمة بين 
مصادر وتوظيفات األموال( ومن أرباح التعامل بالعمالت األجنبية، )تنويع مصادر الدخل(.

جانب العمالء
• إعداد خطط البيع والبيع المتقاطع والخطط التسويقية، والتركيز على استقطاب العمالء والمحافظة عليهم.	
• تطوير معايير قياس جودة خدمة العمالء وتطوير وتنويع قنوات تقديم الخدمة والمحافظة على نسبة مرتفعة لرضا 	

العمالء وخفض نسبة الشكاوى.
• التفرع المدروس واإلنتقال إلى أماكن تسهل على العمالء الوصول إلى الفروع.	
• والمالءة 	 العميل  )تصنيف  التسهيالت  وجودة  نوعية  على  التركيز  مع  والتسهيالت  الودائع  من  السوقية  الحصة  زيادة 

اآلليات  ووضع  الكلفة(  منخفضة  )الودائع  الودائع  تركيبة  وتحسين  والودائع  العميل(  به  يعمل  الذي  والقطاع  المالية 
الكفيلة بتفعيل ذلك، وبما يتوافق مع رأس المال لدى البنك )عدم التأثير على معيار كفاية رأس المال(.

• التركيز على استهداف قطاعات األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs واإلستفادة من البرامج المطروحة لدعم 	
تقديم القروض لهذه القطاعات.

• ويعزز 	 وتواجده،  البنك  حضور  من  يعزز  وبما  المختلفة،  البنك  ألنشطة  والتسويقية  الترويجية  الحمالت  في  اإلستمرار 
الصورة الذهنية اإليجابية للبنك لدى العمالء.

• آخر 	 ومواكبة  خدمات  من  تقدمه  فيما  المنافسة  البنوك  ومتابعة  العمالء  واحتياجات  لرغبات  المستمرة  المتابعة 
التطورات في السوق المصرفي.

العمليات الداخلية
• إلى 	 بالفروع  النواحي الممكنة / وتفعيلها لدى فروع فلسطين، للوصول  المركزيات ليغطي كافة  إستكمال مشروع 

تواجدها كنقاط بيع متخصصة لخدمة العمالء.
• إستمرار تطوير المنهاج المحاسبي والنظام البنكي.	
• المراجعة المستمرة لهيكل البنك التنظيمي وحسب واقع الحال.	
• 	.)Outsourcing( ترشيد النفقات العمومية واإلدارية والتي تقع ضمن سيطرة مراكز العمل وتفعيل دور
• اإلستمرار بتقديم منتجات جديدة وبما يتوافق مع حاجات ورغبات العمالء ويحقق التنافس في السوق.	
• اإلستمرار في تفعيل تقديم الخدمات اإللكترونية ومختلف قنوات التواصل مع الجمهور.	
• تفعيل عملية تسعير المنتجات والخدمات وبما يحقق التنافس مع القطاع المصرفي.	

التطوير والنمو 
تطوير الموظفين واألنظمة

• اإلرتقاء بمستوى الكادر الوظيفي من خالل الدعم والتدريب والتطوير المستمر.	
• تحقيق معدالت عالية من الرضا الوظيفي والمحافظة على معدالت منخفضة من الدوران الوظيفي.	
• تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على العمل بروح الفريق، ومكافأة األداء المتميز واإلعتماد على أسس ومعايير محفزة 	

لتقييم األداء.
• استقطاب الكفاءات المصرفية في السوق المصرفي وبما يرقى بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.	
• التطوير المستمر لمباني الفروع واإلدارة العامة وبما يعكس الصورة العصرية للبنك لدى العمالء.	
• المصرفية 	 الخدمات  تقديم  وتسريع  تفعيل  على  يساعد  ما  والمعلوماتية  التكنولوجيا  منظومة  بتطوير  اإلستمرار 

. MIS بشكل أفضل وكذلك العمل على تطوير نظام المعلومات اإلدارية

أبرز التوجهات واألهداف اإلستراتيجية للعام 2015
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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إيضاح الموجــــــودات

31 كانــــــون األول 

20142013

دينـــاردينـــار

٤١٠١,٣٢٠,٢85١٢٣,785,٢٠٤نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

579,١97,86١6١,٣٠٠,8٣7أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

65٢٣,866,66١5١7,٢78,١١٣تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

7٤,8١5,٤855,٤٤٠,٤8٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8١٢,٣١5,٤٢69,6٣8,7٣١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

9٣٤8,٢6٢,١76٢57,٣٢٢,8٤9موجودات مالية بالكلفة المطفأة

١٠٢٤,995,7٤٠٢٤,٣67,٢75ممتلكات ومعدات - بالصافي

١١١,٢٣5,٢٣97٢٢,99١موجودات غير ملموسة - بالصافي

١٢7٢,7٠6,٠7755,١٢٤,٠٤٤موجودات أخرى 

1,168,714,9501,054,980,527مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات: 

١٣١٤٠,٣٣٢,699١١٢,١75,777ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١٤8١٠,٢55,5957٤٣,٠٠٣,9٣8ودائع عمالء

١569,٤٢٤,8٤565,٣5٤,7٤7تأمينات نقدية

١6٣,9٢٠,57٢٢,٠٠٠,٠٠٠أموال مقترضة

١7٣,85٢,٠86٢,٣٣١,7٤8/ أمخصص ضريبة الدخل

١8676,7٣٤8٠٠,٢5٢مخصصات متنوعة

١9١6,٣88,9٤٣١5,٢6٣,٣77مطلوبات أخرى

1,044,851,474940,929,839مجموع المطلوبات

حقوق الملكية:

حقوق مساهمي البنك:

٢٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع 

٢١9,8٣٣,6٣٢8,٤٤9,5٤٢/ أاحتياطي قانوني

٢١5,٣95,87١5,١٤٠,٢76/ باحتياطي مخاطر مصرفية عامة

٢١١,٣١7,6٣٣897,١96/ جاحتياطي التقلبات الدورية

 )٣,85١,899( )٤,١١6,٤6٣(٢٢احتياطي القيمة العادلة

٢٣١١,٤٣٢,8٠٣٣,٤١5,57٣األرباح المّدورة 

123,863,476114,050,688مجموع حقوق مساهمي البنك 

1,168,714,9501,054,980,527مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٤( جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة المركز المالي قائمة )أ(
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قائمة الدخل قائمة )ب(

إيضاح

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 

20142013

دينـــاردينـــار

٢٤67,6١٤,١١١57,٠٤9,٣٤٢الفوائد الدائنة      

 )٣٢,٤٣5,9٣٤( )٣7,7٣8,٢56(٢5ينزل: الفوائد المدينة

٢9,875,855٢٤,6١٣,٤٠8      صافي إيرادات الفوائد

٢65,6٣٢,٤66٤,9١٤,855صافي إيرادات العموالت

٣5,5٠8,٣٢١٢9,5٢8,٢6٣صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

٢7١,8٣١,١١69١6,5٣٠ أرباح عمالت أجنبية                                   

)خسائر( أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة

من خالل قائمة الدخل
٢8)6١٣,٢55( 5٤,9٤٠

من  العادلة  بالقيمة  المالية  للموجودات  نقدية  أرباح  توزيعات 

خالل قائمة الدخل الشامل
8٣5٢,٢١7١٠8,٤6٠

٢98,558,٠٠٠٤,958,٠٢١ إيرادات أخرى

إجمالي الدخل 
      

45,636,39935,566,214

٣٠١١,٤٠٢,٤٣99,7٣7,٠٢٠نفقات الموظفين

١٠٢,57١,١٠8٢,٣٢8,٣8٣ و ١١إستهالكات وإطفاءات

 - ١٢١,7٢5,889إطفاء رصيد اعادة الهيكلة

65,٢١١,٢95١٠,٣65,٤7٠مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

١8٢٤٤,778١95,٣9٤مخصصات متنوعة

٣١١٠,6٣9,9988,79٠,69١مصاريف أخرى

31,795,50731,416,958إجمالي المصاريف 

١٣,8٤٠,89٢٤,١٤9,٢56الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )هـ( 

 )95٠,٠٠٠( )٣,8٣8,76١(١7 / بينزل: ضريبة الدخل للسنة                    

10,002,1313,199,256الربح للسنة - قائمة )ج( و )د(            

حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

032/ -100/ -32أساسي ومخفض 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٤( جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

١٠,٠٠٢,١٣١٣,١99,٢56الربح للسنة - قائمة )ب(

بنود الدخل الشامل اآلخر:

بنود غير قابلة للتحويل الحقًا لقائمة الدخل

صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 

من خالل قائمة الدخل الشامل
)٢6٤,56٤(  6٣9,9٤٤

8١,699 75,٢٢١ أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

3,920,899 9,812,788 إجمالي الدخل الشامل للسنة - قائمة )د(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٤( جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة الدخل الشامل قائمة )ج(
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية قائمة )د(
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ايضاح
للسنة المنتهية في 31 كانـون األول

20142013
دينـــــــاردينـــــــار

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:
١٣,8٤٠,89٢٤,١٤9,٢56الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )ب( 

تعديالت:
١٠٢,57١,١٠8٢,٣٢8,٣8٣ و١١استهالكات واطفاءات

 - ١٢١,7٢5,889إطفاء رصيد إعادة الهيكلة
65,٢١١,٢95١٠,٣65,٤7٠مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

)١,٣٣٢,8٣٢()٢,٢6٠,٣٣١(صافي إيرادات الفوائد
١8١٣١,599١٠٤,99١مخصص تعويض نهاية الخدمة

١8١١٣,١799٠,٤٠٣مخصص قضايا مقامة ضد البنك
 )9٤٠,7٠6( 9١٢ ٢9خسائر )أرباح( بيع عقارات مستملكة

 -  )8,585(٢9)أرباح( بيع ممتلكات ومعدات
٢8٤69,5١758,75٢خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)١٠8,٤6٠()٣5٢,٢١7(8توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
١7٢,59٣١١8,٢٢5خسائر تدني موجودات وأسهم مستملكة لقاء ديون

)6٢5,5٢7()١,5٤9,7١8(٢7تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٢٠,٠66,١٣٣١٤,٢٠7,955المجموع

التغير في الموجودات والمطلوبات:
)87,١١9,٤٠٣()١١,799,8٤٣()الزيادة( في تسهيالت ائتمانية مباشرة

)٢,٣87,٢59(١55,٤8١النقص )الزيادة( في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)١8,8٣٣,٠٢6()٢٠,668,٣٠8()الزيادة( في الموجودات األخرى

 - )5٢7,85١()النقص( في أرصدة مقيدة السحب
67,٢5١,657١٢٤,5١5,5٠٣الزيادة في ودائع العمالء

٤,٠7٠,٠988,٠6٤,7١9الزيادة في التأمينات النقدية
١,١٢5,5665,686,١٤5الزيادة في المطلوبات األخرى

٣9,6٠6,8٠٠٢9,9٢6,679صافي التغير في الموجودات والمطلوبات
59,67٢,9٣٣٤٤,١٣٤,6٣٤صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل المخصصات المدفوعة وضريبة الدخل المدفوعة

)58,9٣5()٣٠,5٤٢(١8مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع
)٢١٠,٠79()٣٣7,75٤(١8مخصص قضايا مدفوع

 )١٠9,٢95( - ١8مخصصات أخرى مدفوعة / محولة
 -  )١,١٣١,5٤٢(١7/ أضريبة الدخل المدفوعة

58,١7٣,٠95٤٣,756,٣٢5صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات اإلستثمار:

)١6٢,5٠٤,٢9١()١6١,6٢١,88٠()الزيادة( في موجودات مالية بالكلفة المطفأة
7٠,68٢,55٣5٤,٤8٠,٠٠٠إستحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة  

١٤,٣٠٠,٠٠٠ - النقص في موجودات مالية مرهونة
)868,٠٢٣()٢,5١٣,8٢١()الزيادة( في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

)٤,966,97١()٢,8٤٠,١7٢(١٠)شراء( ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب ممتلكات ومعدات
)١١5,6٣٣()88٢,7١٤(١١)شراء( موجودات غير ملموسة

 -  ١9,65٠ المتحصل من بيع ممتلكات و معدات
٢,٢6٠,٣٣١١,٣٣٢,8٣٢المتحصل من إيرادات الفوائد

)98,٣٤٢,٠86()9٤,896,٠5٣(صافي )اإلستخدامات النقدية في( عمليات اإلستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل:

6,657,8٢١ - ٢٠الزيادة في رأس المال المدفوع 
6,657,8٢١ - صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل

٢7١,5٤9,7١86٢5,5٢7تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
)٤7,٣٠٢,٤١٣()٣5,١7٣,٢٤٠(صافي )النقص( في النقد وما في حكمه

70,509,040117,811,453النقد وما في حكمه بداية السنة
٣٣35,335,80070,509,040النقد وما في حكمه نهاية السنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٤٤( جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة التدفقات النقدية قائمة )هـ(
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1- معلومات عامة

-   تأسس البنك التجاري األردني كشركة مساهمة عامة محدودة أردنية  تحت رقم )١١٣( بتاريخ ٣ أيار ١977 بموجب قانون 
الشركات رقم )١٢( لسنة ١96٤ وبرأس مال قدره 5 مليون دينار موزع على 5 مليون سهم بقيمة إسمية دينار للسهم 

الواحد ومركزه الرئيسي مدينة عّمان ، هاتف 5٢٠٣٠٠٠)6(96٢+، ص.ب 9989 عّمان ١١١9١- المملكة األردنية الهاشمية. 

-   تم خالل عام ١99٣ دمج بنك المشرق )فروع األردن( في بنك األردن والخليج ليحل بذلك بنك األردن والخليج محل شركة 
بنك المشرق  ) فروع األردن ( بكافة حقوقه وإلتزاماته.

-   تم في بداية العام ٢٠٠٤ إعادة هيكلة البنك بعد اتخاذ االجراءات الالزمة من الجهات القانونية وبتاريخ ٢8 حزيران ٢٠٠٤ تم 
استكمال اجراءات تغيير اسم البنك من بنك األردن والخليج إلـى البنك التجاري األردني.

تم زيادة رأس المال للبنك على عدة مراحل ، كان آخرها خالل العامين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ ، حيث قررت الهيئة العامة للبنك في   -
إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠ كانون األول ٢٠١١ الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 
من 8٢.769.898 دينار / سهم كما في ٣١ كانون األول ٢٠١١ ، ليصبح ١٠٠ مليون دينار / سهم ، أي بزيادة مقدارها ٢٣٠.١٠٢.١7 
المساهمين  على  الواحد  للسهم  دينار  بسعر  الخاص  لالكتتاب  سهم   ١7.٢٣٠.١٠٢ طرح  طريق  عن  وذلك   ، سهم   / دينار 
 ، المسجلين لدى البنك، هذا وقد تم استكمال إجراءات إكتتاب ١٠.57٢.٢8١ دينار / سهم نقداً من أصل ١7.٢٣٠.١٠٢ سهم 
بقيمة دينار للسهم الواحد حيث أصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع 9٣.٣٤٢.١79 دينار / للسهم كما في ٣١ كانون 
األول ٢٠١٢ ، وتم استكمال بيع األسهم غير المكتتب بها والبالغة 6.657.8٢١ سهم خالل العام ٢٠١٣ وأصبح رأس مال البنك 

١٠٠ مليون دينار / سهم مدفوعًا بالكامل بتاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠١٣.

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

-   يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها )٣٠( وخارجهـا 
في فلسطين وعددها )٤(.

تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة البنك في جلسته رقم ) ١٤١ /٢٠١5( المنعقدة بتاريخ ١9 شباط ٢٠١5 وهي   -
خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

2- أهم السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية للبنك وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن   -
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقًا للقوانين المحلية النافذة 

والتعليمات النافذة في البلدان التي يعمل بها البنك وتعليمات البنك المركزي األردني.

تظهر  التي  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  لمبدأ  وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  تم   -
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل والمشتقات 
المالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية. كما تظهر بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية 

التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة. 

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

إن السياسات المحاسبية المتبعة في القوائم المالية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية   -
في ٣١ كانون األول ٢٠١٣ باستثناء أثر تطبيق ما يرد في االيضاح )٤٤- أ( حول القوائم المالية.

إيضاحات حول القوائم المالية
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معلومات القطاعات

خاضعة  خدمات  أو  منتجات  تقديم  في  معًا  تشترك  التي  والعمليات  الموجودات  من  مجموعة  يمثل  األعمال  قطاع   -
لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم استعمالها 

من قبل المدراء التنفيذيين وصانعو القرار الرئيسيين لدى البنك.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف   -
عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات إقتصادية أخرى.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تمثل هذه الموجودات اإلستثمارات في أسهم وسندات الشركات ألغراض المتاجرة، وإن الهدف من اإلحتفاظ بها هو   -
توليد األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.

ويعاد  الشراء(  عند  الدخل  قائمة  في  اإلقتناء  مصاريف  )تقيد  الشراء  عند  العادلة  بالقيمة  الموجودات  هذه  إثبات  يتم   -
تقييمها الحقًا بالقيمة العادلـــة ، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل بما فيها التغير في القيمة العادلة 
الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها 

يتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل. 

ال يجوز إعادة تصنيف أية موجودات مالية من/ إلى هذا البند إال في الحاالت الُمحّددة في المعايير الدولية للتقارير المالية.  -

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

وليس  الطويل  المدى  على  األرباح  لتوليد  بها  اإلحتفاظ  ألغراض  الملكية  أدوات  في  اإلستثمارات  الموجودات  هذه  تمثل   
ألغراض المتاجرة.

يتم إثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف اإلقتناء عند الشراء   -
حقوق  وضمن  الشامل  الدخل  قائمة  في  العادلة  القيمة  في  التغير  ويظهر  العادلـة،  بالقيمة  الحقًا  تقييمها  ويعاد 
الملكية بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، 
وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل وضمن 
األرباح  إلـى  مباشرة  المباعة  الملكية  بأدوات  الخاص  اإلستثمارات  تقييم  احتياطي  رصيد  تحويل  ويتم  الملكية،  حقوق 

والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل.

ال تخضع هذه الموجودات إلختبار خسائر التدني.  -

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

الموجودات المالية بالكلفة المطفأة

البنك وفقًا لنموذج أعمالها اإلحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية  تمثل هذه الموجودات المالية التي تهدف إدارة   -
التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

بإستخدام  الخصم   / العالوة  وتطفأ  اإلقتناء،  مصاريف  إليها  مضافًا  بالكلفة  الشراء  عند  الموجودات  هذه  إثبات  يتـم   -
طريقة الفائدة الفّعالة، قيداً على أو لحساب الفائــدة ، وتنزيل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي إلى 

عدم إمكانية إسترداد األصل أو جزء منــه، ويتم قيد أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

يمثل مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية   -
المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي.
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ال يجوز إعادة تصنيف أية موجودات مالية من/ إلى هذا البند إالَّ في الحاالت الُمحّددة في معايير التقارير المالية الدولية   -
)وفي حال بيع أي من هذه الموجودات قبل تاريخ إستحقاقها يتم قيد نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل في بند ُمستقل 

واإلفصاح عن ذلك وفقًا لُمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية بالخصوص(.

القيمة العادلة

ان أسعار اإلغالق )شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات 
والمشتقات المالية التي لها أسعار سوقية.

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات والمشتقات المالية يتم تقدير قيمتها العادلة 
بعدة طرق منها:

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

-   تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.

-   نماذج تسعير الخيارات.

-   يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية 
وبموجب سعر الفائدة الفّعالة، ويتم إطفاء الخصم / العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة/ المدفوعة في قائمة 

الدخل.

تهدف طرق التقييم إلـى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باإلعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر 
أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد 

عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

التدني في قيمة الموجودات المالية

يقوم البنك بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد فيما إذا كانت 
هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها إفراديًا أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانه 

يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:
والقيمة  السجالت  في  المثبتة  القيمة  بين  الفرق  يمثل  المطفأة:  بالتكلفة  تظهر  التي  المالية  الموجودات  قيمة  -   تدني 

الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي االصلي.

في  السابق  التدني  نتيجة  الالحقة  الفترة  في  وفر  أي  قيد  يتم  كما  الدخل  قائمة  في  القيمة  في  التدني  قيد  يتم   -
الموجودات المالية ألدوات الدين في قائمة الدخل وألدوات حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل.

التسهيالت االئتمانية المباشرة

أجرى  أو  األساس  في  البنك  قدمها  معدلة  أو  ثابتة  دفعات  لها  مالية  موجودات  هي  المباشرة  االئتمانية  التسهيالت   -
إقناؤها وليس لها أسعار سوقية في أسواق نشطة.

المباشرة  االئتمانية  التسهيالت  المطفأة مطروحًا منها مخصص تدني  بالكلفة  المباشرة  االئتمانية  التسهيالت  تظهر   -
والفوائد والعموالت المعّلقة.

للبنك  المستحقة  المبالغ  تحصيل  إمكانية  عدم  تبين  اذا  المباشرة  االئتمانية  للتسهيالت  تدني  مخصص  تكوين  يتم    -
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االئتمانية  للتسهيالت  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أثر سلبًا على  أن حدثا ما قد  يتوفر دليل موضوعي على  وعندما 
المباشرة وعندما يمكن تقدير هذا التدني  والتقيد بموجب تعليمات البنك المركزي األردني فيما عدا الترتيبات معه  فيما 
يتعلق باحتساب مخصص التدني لعدد من عمالء التسهيالت االئتمانية وبموجب تعليمات البنوك المركزية التي تعمل 

من خاللها فروع البنك ويتم قيد قيمة المخصص في قائمة الدخل. 

يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات البنك   -
المركزي األردني أو وفقٌا لتعليمات السلطات الرقابية التي في الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع أيهما أشد.

بتنزيلها  لتحصيلها  المتخذة  اإلجراءات  جدوى  عدم  حال  في  مخصصات  لها  المعد  االئتمانية  التسهيالت  شطب  يتم   -
من المخصص ويتم تحويل أي فائض في المخصص  اإلجمالي إلـى قائمة الدخل، ويضاف المحصل من الديون السابق 

شطبها إلى اإليرادات األخرى.

يتم إدراج التسهيالت االئتمانية و الفوائد المعّلقة الخاصة بها و المغطاة بمخخصات بالكامل  خارج قائمة المركز المالي   -
،وذلك وفقًا لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص.

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وأي تدني في قيمتها، ويتم إستهالك الممتلكات   -
والمعدات )بإستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع 

لها بإستخدام النسب السنوية المئوية التالية:

٪

٢مباني

١٠ – ١5 أجهزة ومعدات مكتبية 

١5ديكورات

١5وسائط نقل 

٢٠أجهزة الحاسب اآللي

عندما يقل المبلغ الممكن إسترداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض   -
قيمتها إلى القيمة الممكن إستردادها وقيد قيمة التدني في قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام ، فإذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن   -
التقديرات المعّدة سابقًا يتم معالجة التغير في التقدير للسنوات الالحقة بإعتباره تغير في التقديرات.

-   يتم إستبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من إستخدامها 
أو من التخلص منها.

المخصصات

يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك اإللتزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن أحداث سابقة وإن 
تسديد اإللتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.



٤6

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

بأحكام  المشمولين  للموظفين غير  بواقع شهر عن كل سنة خدمة  الخدمة  نهاية  يتم إحتساب مخصص تعويض   -
قانون الضمان االجتماعي.

يتم قيد التعويضات المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة عند   -
دفعها. ويتم قيد مخصص لإللتزامات المترتبة على البنك من تعويض نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الدخل.

ضريبة الدخل

-  تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح   -
المعلنة في القوائم المالية ، ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في 
السنة المالية وانما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل 

ألغراض ضريبية.

تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل فيها البنك.  -

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات   -
الضرائب  إحتساب  يتم  أساسها.  على  الضريبي  الربح  إحتساب  يتم  التي  والقيمة  المالية  القوائم  في  المطلوبات  أو 
المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع 

تطبيقها عند تسوية اإللتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

حالة  في  تخفيضها  ويتم  المالية  القوائم  تاريخ  في  المؤجلة  الضريبية  والمطلوبات  الموجودات  رصيد  مراجعة  يتم   -
توقع عدم إمكانية اإلستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا أو كليا.

رأس المال

تكاليف إصدار أو شراء أسهم البنك )أسهم الخزينة(

يتم قيد أي تكاليف ناتجة عن إصدار أو شراء أسهم الخزينة للبنك على األرباح المدورة )بالصافي بعد األثر الضريبي لهذه 
التكاليف إن وجد(. إذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على قائمة الدخل.

الموجودات المالية المرهونة

هي تلك الموجودات المالية المرهونة لصالح أطراف أخرى مع وجود حق للطرف اآلخر بالتصرف فيها )بيع أو إعادة رهن(. 
يستمر تقييم هذه الموجودات وفق السياسات المحاسبية المتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي.

الحسابات المداره لصالح العمالء

تمثل الحسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك. يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك 
الحسابات في قائمة الدخل. هذا ويتم إعداد مخصص مقابل إنخفاض قيمة المحافظ مضمونة رأس المال المدارة لصالح 

العمالء عن رأسمالها.



٤7

التقــاص

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما 
الموجودات وتسوية  أو يكون تحقق  التقاص  الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس  القانونية  الحقوق  تتوفر 

المطلوبات في نفس الوقت. 

تحقق اإليرادات واإلعتراف بالمصاريف

يتم تحقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية بإستثناء فوائد وعموالت التسهيالت االئتمانية غير العاملة   -
التي ال يتم االعتراف بها كإيرادات ويتم قيدها لحساب الفوائد والعموالت المعّلقة.

يتم اإلعتراف بالمصاريف وفقًا لمبدأ اإلستحقاق.  -
بأرباح أسهم الشركات عند تحققها  يتم قيد العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها، ويتم اإلعتراف   -

)إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين(.

تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

يتم اإلعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ إلتزام 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.

في حال إنطباق شروط تحوط القيمة العادلة الفّعال، يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن تقييم أداة التحوط بالقيمة 
العادلة وعن التغير في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المتحوط لها في قائمة الدخل. 

في حال إنطباق شروط تحوط المحفظة الفّعال يتم قيد أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة تقييم أداة التحوط بالقيمة 
العادلة وكذلك التغير في القيمة العادلة لمحفظة الموجودات أو المطلوبات في قائمة الدخل في نفس الفترة.

-  التحوط للتدفقات النقدية

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

في حال إنطباق شروط تحوط التدفقات النقدية الفّعال، يتم قيد األرباح أو الخسائر ألداة التحوط ضمن الدخل الشامل 
وضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لقائمة الدخل في الفترة التي يؤثر بها إجراء التحوط على قائمة الدخل. 

-  التحوط لصافي اإلستثمار في وحدات أجنبية

في حال إنطباق شروط التحوط لصافي اإلستثمار في وحدات أجنبية، يتم قياس القيمة العادلة ألداة التحوط لصافي 
الموجودات المتحوط لها، وفي حال كون العالقة فّعالة يعترف بالجزء الفّعال من األرباح أو الخسائر ألداة التحوط ضمن 
في  الفّعال  الجزء  قيد  ويتم  الدخل،  قائمة  ضمن  الفّعال  غير  بالجزء  ويعترف  الملكية  حقوق  وضمن  الشامل  الدخل 

قائمة الدخل عند بيع اإلستثمار في الوحدة االجنبية المستثمر بها.

التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفّعال، يتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة   -
ألداة التحوط في قائمة الدخل في نفس الفترة.
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مشتقات مالية للمتاجرة

يتم إثبات القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة )مثل عقود العمالت األجنبية اآلجلة، 
وتحدد  المالي،  المركز  قائمة  في  األجنبية(  العمالت  أسعار  خيارات  حقوق  المقايضة،  عقود  المستقبلية،  الفائدة  عقود 
القيمة العادلة وفقًا ألسعار السوق السائدة، وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، ويتم قيد مبلغ التغيرات في 

القيمة العادلة في قائمة الدخل.

عقود إعادة الشراء أو البيع

يستمر اإلعتراف في القوائم المالية بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي،   -
وذلك إلستمرار سيطرة البنك على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها، ويستمر تقييمها 
إعادة  أو  )بيع  الموجودات  بهذه  بالتصرف  للمشتري  حق  وجود  حال  وفي  )هذا  المتبعة  المحاسبية  للسياسات  وفقًا 
رهن( فيجب إعادة تصنيفها ضمن الموجودات المالية المرهونة(. تدرج المبالغ المستلمة لقاء هذه الموجودات ضمن 
المطلوبات في بند األموال المقترضة، ويتم اإلعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق 

على مدى فترة العقد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

أما الموجودات المشتراة مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم اإلعتراف بها في القوائم   -
المالية، وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج 
بند  أو ضمن  المصرفية األخرى  البنوك والمؤسسات  الودائع لدى  بند  العقود ضمن  المتعلقة بهذه  المدفوعة  المبالغ 
التسهيالت االئتمانية حسب الحال، ويتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على 

مدى فترة العقد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الموجودات غير الملموسة

الحصول  تاريخ  العادلة في  بالقيمة  اإلندماج  الحصول عليها من خالل  التي يتم  الملموسة  الموجودات غير  إثبات  يتم   -
عليها، أما الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير اإلندماج فيتم إثباتها بالكلفة.

ويتم  محددة.  غير  لفترة  أو  محددة  لفترة  الزمني  عمرها  تقدير  أساس  على  الملموسة  غير  الموجودات  تصنيف  يتم   -
إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد  خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل. أما 
الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية 

ويتم قيد أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم قيدها في قائمة الدخل في نفس الفترة.  -

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة  في تاريخ القوائم المالية. كذلك يتم مراجعة   -
تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة. 

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

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة

تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي ضمن بند موجودات أخرى وذلك بالقيمة التي آلت بها 
للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها  في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم قيد أي 
تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل وال يتم قيد الزيادة كإيراد. يتم قيد الزيادة الالحقة في قائمة الدخل إلى 

الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم قيده سابقًا.

العمالت األجنبية

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

يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة   -
المركز المالي والمعلنة من البنك المركزي األردني. 
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يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد   -
قيمتها العادلة. 

يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل.    -

يتم قيد فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير   -
في القيمة العادلة.

النقد وما في حكمه

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة لدى 
البنوك والمؤسسات المصرفية، وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة  ثالثة أشهر واألرصدة 

المقيدة السحب.

3 - إستخدام التقديرات

إن اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات وإجتهادات تؤثر في مبالغ 
الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. كما ان هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر في اإليرادات 
إدارة  من  يتطلب  خاص  وبشكل  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  تقييم  إحتياطي  وكذلك  والمخصصات  والمصاريف 
البنك إصدار أحكام وإجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبينة 
بالضرورة وعلى فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوته 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:

    
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد البنك إعتماداً على دراسة قانونية معّدة من قبل المستشار القانوني للبنك   -

والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري.

يتم تكوين مخصص لقاء الديون إعتماداً على أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة البنك لتقدير المخصص الواجب   -
للبنك وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني فيما عدا الترتيبات معه فيما يتعلق بإحتساب مخصص التدني لعدد من 

عمالء التسهيالت االئتمانية المباشرة.

يتم تقدير تدني قيمة العقارات المستملكة إعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين عقاريين   -
معتمدين لدى البنك لغايات إحتساب التدني، ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

-   تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات إحتساب اإلستهالكات 
واإلطفاءات السنوية إعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم 

قيد خسارة التدني في قائمة الدخل.

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم قيد هذا التدني   -
في قائمة الدخل.

مخصص ضريبة الدخل: يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانين والمعايير   -
الدولية للتقارير المالية ويتم إحتساب وإثبات مخصص الضريبة الالزم.
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تصنف  الذي  العادلة  القيمة  تسلسل  في  المستوى  عن  واإلفصاح  تحديد  المعيار  يتطلب  العادلة:  القيمة  مستويات    -
بموجبه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة وفقًا للمستويات المحددة في المعايير الدولية 
للتقارير المالية. الفرق بين المستوى )٢( والمستوى )٣( لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو 
المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وتحليل دقيق 
للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو اإللتزام، 
البنك بإستخدام معلومات السوق عند توفرها،  المالية يقوم  المطلوبات  أو  العادلة للموجودات  القيمة  وعند تقييم 
دراسات  إلعداد  ومؤهلة  مستقلة  أطراف  مع  بالتعامل  البنك  يقوم  األول  المستوى  مدخالت  وجود  عدم  حال  وفي 

التقييم ، حيث يتم مراجعة طرق التقييم المالئمة والمدخالت المستخدمة إلعداد التقييم من قبل اإلدارة.
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4 - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول

20142013

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

١9,٠١7,76١١7,٢98,٤88نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية:

١5,5٠7,٤8٢٢5,٤7١,٤99حسابات جارية وتحت الطلب

٢7,٤٤٤,5٠٠٤5,٤٤٤,5٠٠ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٣9,٣5٠,5٤٢٣5,57٠,7١7متطلبات اإلحتياطي النقدي

8٢,٣٠٢,5٢٤١٠6,٤86,7١6إجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية

101,320,285123,785,204المجموع

-  بإستثناء اإلحتياطي النقدي والوديعة الرأسمالية لدى سلطة النقد الفلسطينية البالغة 7.٤٤٤.5٠٠ دينار ، ال يوجد أرصدة 
مقيدة السحب كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ و ٢٠١٣.    

 -  ال يوجد أرصدة تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ و ٢٠١٣.    

5 - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــــــــــــــــــــان 

بنــوك ومؤسســـــات

مصرفيـــة محليـة

بنــوك ومؤسســـــات

مصرفيـــة خارجيــة
المجمــــــوع

31 كانـون األول31 كانـون األول31 كانـون األول

201420132014201320142013

دينــــــاردينــــــاردينــــــاردينــــــاردينــــــاردينــــــار

 5,٤6٤,٢57  ١٣,١٣١,897  ٣,٣55,١٤7  ١٠,768,٤8٣  ٢,١٠9,١١٠  ٢,٣6٣,٤١٤ حسابات جارية وتحت الطلب

 55,8٣6,58٠  66,٠65,96٤  6,8٤9,٤69  6,٠٠7,58٣  ٤8,987,١١١  6٠,٠58,٣8١ ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

 61,300,837  79,197,861  10,204,616  16,776,066  51,096,221  62,421,795 المجموع

-   بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد ٢,٣6٣,٤١٤ دينار كمـا في ٣١ كانـون األول ٢٠١٤ 
)٢.١٠9.١١٠ دينار كمـا فـي ٣١ كانون األول ٢٠١٣(. 

-   بلغت األرصدة مقيدة السحب 9٢9,٠75 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )٤٠١.٢٢٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.
-   ال يوجد أرصدة تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ و ٢٠١٣.
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6- تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول

20142013

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

األفراد)التجزئة(:

٢,6٣8,٠٣٠ ٣58,8٢١ حسابات جارية مدينة

99,١٠9,٠١٢ ١٢7,٠٢٣,9٤١ قروض وكمبياالت *

٣,658,١68 ٣,٢5٤,5٤8 بطاقات االئتمان

78,7٣8,٣7٠ 5٤,١6٣,76٣ القروض العقارية

الشركات:

الكبرى

76,٢١٣,٣5٤ 6٠,5٤6,766 حسابات جارية مدينة

٢١١,٠7٤,6٣٢ ٢١٣,65٢,8٢٤ قروض وكمبياالت *

الصغيرة والمتوسطة

٢٢,٤6٢,579 ٢5,97٤,85٠ حسابات جارية مدينة

68,755,7٤٠ 5١,١١7,8٢8 قروض وكمبياالت *

١6,١٣9,6٣٢ ١٤,79٤,٣6٤ الحكومة والقطاع العام 

578,789,517 550,887,705 المجموع

 )٤٢,77٤,٤98( )١8,٢8٢,٣69(ينزل: مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 )١8,7٣6,9٠6( )8,7٣8,675(الفوائد المعّلقة 

523,866,661517,278,113صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

*   صافـــي بعـــد تنزيـــل الفوائـــد والعمــــوالت المقبوضــة مقدمـــًا البالغة 57٠.9٢٢ دينار كما في ٣١ كانـــــــون األول ٢٠١٤  

     )589.96٠ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.

بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة ٣6.7٤٠.7٤7 دينــــار أي ما نسبته 6/7 % من إجمالـي التســهيالت االئتمانية المبـاشرة   -
كما فــي ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )8٠.٠5٣.79١ دينــــار أي ما نسبته ١٣/8% من إجـمالي التسهيــالت االئــتمانيــة المباشــرة كما 

في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(. 

بلغـت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائـد والعموالت المعّلقة ٢9.6١5.7٤٠ دينـار أي ما نسبته 5/5%  من رصيد   -
التسهيالت االئتمانية المباشرة بعــد تنزيل الفوائد والعموالت المعّلقة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤  )6٢.89٣.٢7٤ دينـار أي ما 

نسبته ١١/٢% من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعّلقة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(. 
 -   تتضمن التسهيالت االئتمانية الـمباشرة تسهيالت ممنوحة للسلطة الفلسطينية بـما مجموعه ١٤.٤8١.86٤ دينار كما في 
٣١ كانون األول ٢٠١٤ )١5.5١٤.6٣٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣( في حين ال يوجد تسهيالت ممنوحة للحكومة   األردنية 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ و٢٠١٣.



5٣

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

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

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014
األفراد 

القروض 
العقارية 

 الحكومة الشــــــركــــــــــــات 
والقطاع 

العام 
اإلجمالي

 الكـــبرى 
الصغيرة 

والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

٤٢,77٤,٤98  - ٣,669,7٤١ ٣٣,٣85,8٠5 ٢,86٢,765 ٢,856,١87 الرصيد في بداية السنة

5,٢١١,٢95  -  5٢٠,9٤٢ 5,٣8٤,٤٤٢  )١,5٢١,967(8٢7,878 المقتطع من اإليرادات )الوفر( خالل السنة 

المستخدم من المخصص خالل السنة 
)الديون المشطوبة( *

)6,6١5(  - )٢١١,٣5٣٠,٠( )٠75(  - )٢٤8,٠٤٠( 

مخصص ديون محول لحسابات نظامية 
 )٢9,٤55,٣85( -  )١,998,676( )٢6,٠٤6,٢7٤( -  )١,٤١٠,٤٣5(خارج قائمة المركز المالي **

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

يعود إلـى:

١7,٤٣8,١٤5  - ٢,١٣9,888 ١١,8٤8,٣٢٤ ١,٣٣٢,٠١٤ ٢,١١7,9١9 مخصص تدني التسهيالت غير العاملة

8٤٤,٢٢٣  - ٢٢,٠٤٤ 66٤,٢99  8,78٤ ١٤9,٠96 مخصص تدني التسهيالت تحت المراقبة

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

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013
األفراد 

القروض 
العقارية 

 الحكومة الشــــــركــــــــــــات 
والقطاع 

العام 
اإلجمالي

 الكـــبرى 
الصغيرة 

والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

٣6,٣٣6,٤6١  - ٣,٤95,7٠8 ٢8,75٣,596 ٢,٣٠6,7٤١ ١,78٠,٤١6 الرصيد في بداية السنة

١٠,٣65,٤7٠  - 7٤8,76٤ 7,٤١٢,٠59 68١,8١٤ ١,5٢٢,8٣٣ المقتطع خالل السنة من اإليرادات

المستخدم من المخصص خالل السنة 
)الديون المشطوبة( *

)67,١( -  )٣٤٣,8٢5,٤٣8(  -  - )١,89٢,78١( 

مخصص ديون محول لحسابات نظامية 
خارج قائمة المركز المالي **

)585,١96( )١٢5,79٠( )95٤,٤١٢( )57٤,7٢,٢٤٠,١٢( -  )٣١9( 

المحول من مخصص خسائر بطاقات 
٢٠5,٤77  -  -  -  -  ٢٠5,٤77 االئتمان )ايضاح ١8(

42,774,498  - 3,669,741 33,385,805 2,862,765 2,856,187 الرصيد في نهاية السنة

يعود إلـى:

٤١,77١,٢96  - ٣,568,٠8١ ٣٢,6٣٢,٣١7 ٢,86٢,765 ٢,7٠8,١٣٣ مخصص تدني التسهيالت غير العاملة

١,٠٠٣,٢٠٢  - ١٠١,66٠ 75٣,٤88  - ١٤8,٠5٤ مخصص تدني التسهيالت تحت المراقبة

42,774,498  - 3,669,741 33,385,805 2,862,765 2,856,187 المجموع

*    تم خالل العام ٢٠١٤ شطب تسهيالت ائتمانية مباشرة غير عاملة بمبلغ ٢٤8,٠٤٠ دينار وذلك وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بذلك الخصوص )١.89٢.78١ دينار 

للعام ٢٠١٣(.

 **  تم خالل العام ٢٠١٤ تحويل تسهيالت ائتمانية غير عاملة بمبلغ ٢9.٤55.٣85 دينار إلـى خارج قائمة المركز المالي وفقا لقرارات مجلس اإلدارة بذلك 

الخصوص )٢.٢٤٠.١٢9 دينار للعام ٢٠١٣(.

تم االفصاح أعاله عن  إجمالي المخصصات المعّدة إزاء الديون المحتسبة على أساس العميل الواحد.  -
بلغت قيمة المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وُحولت إزاء ديون أخرى 5.٤٢8.٠٤٣ دينار   -



5٤

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )٣.8٣5.١7٠ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.
هناك تسهيالت ائتمانية مباشرة رصيدها 77.١6١.8٢9 دينار وفوائدها المعّلقة ٣٤,8٢7,8٣٣ دينار والمخصص المرصود لها   - 
المالي بموجب  المركز  ٤٢.٣٣٣.996 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤، تم إدراجها ضمن حسابات نظامية خارج قائمة 

قرارات مجلس اإلدارة، وذلك على اعتبار ان هذه الحسابات مغطاة بالكامل كما بتاريخ القوائم المالية.

الفوائد المعّلقة

فيما يلي الحركة الحاصلة على الفوائد المعّلقة خالل السنة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014
األفراد 

القروض 
العقارية 

 الحكومة الشــــــركــــــــــــات 
والقطاع 

العام 
اإلجمالي

 الكـــبرى 
الصغيرة 

والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

١8,7٣6,9٠6 - ٣9١,77٣٢,٠٠9,96٢١٣,66٢,9٤٠٢,67٢,٢٣١الرصيد في بداية السنة

8,87٠,9٢١ - ١,٢79,96٣٣9٠,5٤٤6,٤7٠,96٣7٢9,٤5١يضاف: الفوائد المعّلقة خالل السنة

 )٢,١75,6٠7( -  )١8١,٠79( )١,٢٣6,٢٣٠( )5٣٣,86١( )٢٢٤,٤٣7(ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات خالل السنة 

 )١,7٣٢,٢٤٤( -  )٢69,٢96( )٢٠٢,99٣( )١,١79,5٣6( )8٠,٤١9(الفوائد المعّلقة التي تم شطبها

فوائد معلقة محولة لحسابات نظامية خارج 

قائمة المركز المالي
)١,٠٠6,١٢,٤١( -  )٣٤١7,7٣5( )١,5٣7,٢٢5(  - )١٤,96١,٣٠١( 

8,738,675 - 360,539687,1096,276,9451,414,082الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013
األفراد 

القروض 
العقارية 

 الحكومة الشــــــركــــــــــــات 
والقطاع 

العام 
اإلجمالي

 الكـــبرى 
الصغيرة 

والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

١٤,٠٢5,9٤5 - ٢57,8٢7١,899,٠٢89,5١8,٠١8٢,٣5١,٠7٢الرصيد في بداية السنة

8,١٣7,٠69 - 597,65١٢79,8996,7٢8,7٣95٣٠,78٠يضاف: الفوائد المعّلقة خالل السنة

 )888,٣٠9( -  )96,٣٠5( )67١,7٣١( )٣٤,86١( )85,٤١٢(ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات خالل السنة

 )١,6٠٣,٠58( -  )٢٠,578( )١,٣98,969( -  )١8٣,5١١(الفوائد المعّلقة التي تم شطبها

فوائد معلقة محولة لحسابات نظامية خارج 

قائمة المركز المالي
)١9٤,78١٣٤,١٠٤( )٢( )5١٣,١١7( )9٢,7٣8(  - )9٣٤,7٤١( 

18,736,906 - 391,7732,009,96213,662,9402,672,231الرصيد في نهاية السنة

7 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
    إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 5,٤٤٠,٤8٣  ٤,8١5,٤85 أسهم مدرجة في أسواق نشطة

 5,440,483  4,815,485 المجموع
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8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 7,٤76,7٢٠  9,٤9٣,7١٣ أسهم مدرجة في أسواق نشطة 

 ٢,١6٢,٠١١  ٢,8٢١,7١٣ أسهم غير مدرجة في أسواق نشطة *

 9,638,731  12,315,426 المجموع

بلغت قيمة األرباح المتحققة من بيع أسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 75.٢٢١ دينار للسنة المنتهيـة في ٣١   -
كانون األول ٢٠١٤ تم قيدها مباشرة ضمن األرباح المدورة في حقوق الملكية )8١.699 دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.

بلغت توزيعات األرباح النقدية على اإلستثمارات أعاله ٣5٢,٢١7 دينار للسنة المنتهية  في ٣١ كانون األول ٢٠١٤  )١٠8.٤6٠ دينار   -
للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.

يضمن هذا البند موجودات مالية غير مدرجة في أسواق نشطة إلستثمارات في شركات محلية تم تقييمها بالقيمة الدفترية كما في ٣١ كانون   *
األول  ٢٠١٤ و٢٠١٣.

9- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
    إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 ٢٢9,76١,٢٠5  ٣٣٤,٠78,٤٢٣ سندات وأذونات خزينة - بنك مركزي أردني

 ٢7,9٠٣,٠١٢  ١٤,5٤9,779 سندات وأسناد قروض شركات

 ٢57,66٤,٢١7  ٣٤8,6٢8,٢٠٢ المجموع

 )٢8٣,6٠٠( )٢8٣,6٠٠(ينزل: مخصص تدني الموجودات المالية بالكلفة المطفأة *

 )57,768( )8٢,٤٢6(الفوائد المعّلقة **

 ٢57,٣٢٢,8٤9  ٣٤8,٢6٢,١76 صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تحليل السندات واألذونات:

 ٢57,٣٢٢,8٤9  ٣٤8,٢6٢,١76 ذات عائد ثابت

 257,322,849  348,262,176 المجموع

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

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 ٢8٣,6٠٠ ٢8٣,6٠٠الرصيد في بداية السنة

 -  - المخصص المستدرك خالل السنة 

 283,600  283,600 الرصيد في نهاية السنة

 **  فيما يلي ملخص الحركة الحاصلة على حساب الفوائد المعّلقة خالل السنة:
31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 ٣٤,77٢ 57,768الرصيد في بداية السنة

 ٢٢,996  ٢٤,658 الفوائد المعّلقة خالل السنة

 57,768  82,426 الرصيد في نهاية السنة
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10 -  ممتلكات ومعدات - بالصافي

أ -  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

العــام 2014
مبانـــيأراضـــي

أجهـــزة 
ومعدات
مكتبيـــة

ديكورات
وسائــط 

نقـــل

أجهـــزة
 الحاسب 

اآللي

دفعات 
على حساب 

ممتلكات
ومعدات

المجمـــوع

دينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــار

الكلفـــة:

 ٣7,65٠,9٢8  7٠9,59٤  6,٤66,٣88  5٢٤,١١٢  6,65٢,٢8٣  6,٤88,١65  ١٤,٢٢٣,١٣5  ٢,587,٢5١ الرصيد في بداية السنة

 ٢,8١٠,766  -  7٤7,8٠5  ٣8,٢5٠  ٤١١,١٢6  6٠9,999  896,766  ١٠6,8٢٠ إضافات

 -  )57٠,٠٠٠( -  -  -  ١7,5٢9  55٢,٤7١  - تحويالت

 )١9٢,8٠٣( -  )5٢,٣٣8( )٢5,٣٤٠( )٢,75٣( )١١٢,٣7٢( -  - إستبعادات

دفعات على حساب شراء 
ممتلكات ومعدات

 -  -  -  -  -  -  ٢9,٤٠6  ٢9,٤٠6 

 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
اإلستهالك المتراكم:

 ١٣,٢8٣,65٣  -  ٤,7١٠,899  ٢99,7٠١  ٣,995,٢6٢  ٣,٣5٠,69٠  9٢7,١٠١  - الرصيد في بداية السنة

 ٢,٢٠٠,6٤٢  -  55٢,9٠9  7١,7٢٣  677,9٠6  6٣٢,77١  ٢65,٣٣٣  - إستهالك السنة

 )١8١,7٣8( -  )5٢,٢6١( )١6,٠9٠( )١,٢٤9( )١١٢,١٣8( -  - إستبعادات

 ١5,٣٠٢,557  -  5,٢١١,5٤7  ٣55,٣٣٤  ٤,67١,9١9  ٣,87١,٣٢٣  ١,١9٢,٤٣٤  - الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات في 

نهاية السنة
 2,694,071  14,479,938 3,131,998  2,388,737  181,688  1,950,308  169,000  24,995,740 

العـام 2013

الكلفـــة:

 ٣٢,٢٠٢,٠95  -  5,76٤,٢5٢  ٤76,١١٢  5,66٢,869  5,٢7١,995  ١٣,١٣٠,٤67  ١,896,٤٠٠ الرصيد في بداية السنة

 ٤,٢57,٣77  -  7٠٢,١٣6  ٤8,٠٠٠  989,٤١٤  7٣٤,٣٠8  ١,٠9٢,668  69٠,85١ إضافات

تحويالت من بند الموجودات 
غير الملموسة - ايضاح )١١( 

 -  -  ٤8١,86٤  -  -  -  -  ٢8١,86٢ 

دفعات على حساب شراء 
ممتلكات ومعدات

 -  -  -  -  -  -  7٠9,59٤  7٠9,59٤ 

 37,650,928  709,594  6,466,388  524,112  6,652,283  6,488,165  14,223,135  2,587,251 الرصيد في نهاية السنة
اإلستهالك المتراكم:

 ١١,٢٢6,١٠١  -  ٤,٢7٠,78٠  ٢٢٤,98٤  ٣,٣٢5,٢١٠  ٢,757,٠٤١  6٤8,٠86  - الرصيد في بداية السنة

 ٢,٠57,55٢  -  ٤٤٠,١١9  7٤,7١7  67٠,٠5٢  59٣,6٤9  ٢79,٠١5  - إستهالك السنة

 ١٣,٢8٣,65٣  -  ٤,7١٠,899  ٢99,7٠١  ٣,995,٢6٢  ٣,٣5٠,69٠  9٢7,١٠١  - الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات في 

نهاية السنة
 2,587,251  13,296,034  3,137,475  2,657,021  224,411  1,755,489  709,594  24,367,275 

 - ٢٠ ١5 ١5  ١٠ - ٢١5  - نسبة اإلستهالك السنوية %

ب -  تتضمن الممتلكات والمعدات 8.7٠١.٢٢7  دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )7,8٠٣,٠٤١ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣( وذلك قيمة ممتلكات ومعدات   
          مستهلكة بالكامل.
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11 -  موجودات غير ملموسة - بالصافي

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

أنظمة حاسوب وبرامج

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 ١,٣6٠,٠5١  7٢٢,99١ الرصيد في بداية السنة

 ١١5,6٣٣  88٢,7١٤ إضافات خالل السنة

 )٢7٠,8٣١( )٣7٠,٤66(اإلطفاء للسنة 

 )٤8١,86٢( - تحويالت إلـى بند ممتلكات ومعدات - ايضاح )١٠( *

 722,991  1,235,239 الرصيد في نهاية السنة

 ٢٠٢٠نسبة اإلطفاء السنوية %

*  يمثل هذا البند موجودات تم إعادة تصنيفها للمتلكات والمعدات خالل العام ٢٠١٣ كون أنها ال تندرج ضمن بند الموجودات غير الملموسة.

12 - موجودات أخرى 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 5,٠9٠,98٣  6,9٢٣,969 فوائد وإيرادات برسم القبض

 ٤6٢,٠٤٣  5٢٣,889 مصاريف مدفوعة مقدمًا

 ٣١,857,٠5٤  56,٣٤5,٢١6 موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة - بالصافي *

 6,١١5,١77  ٢,٣75,١8٤ موجودات آلت ملكيتها للبنك مباعة على دفعات - بالصافي **

 5,١77,555  ٣,٤5١,666 رصيد إعادة الهيكلة ***

 ١,7٣٤,997  - دفعات على حساب موجودات مالية وعقارات ****

 ١,١56,9٤٠  ١,5٣9,699 تأمينات مستردة

 ١,869,99٣  - معامالت بالطريق بين الفروع

 -  ١,٠٢٢,78١ شيكات مقاصة - فروع فلسطين 

 ١,659,٣٠٢  5٢٣,67٣ أخرى

 55,124,044  72,706,077 المجموع
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- فيما يلي بيان ملخص الحركة الحاصلة على حساب الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة خالل السنة:

20142013

عقارات

مستملكة

موجودات 

مستملكة

أخرى 

المجموعالمجموع

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــــار

١6,٢89,6١١ ٣١,857,٠5٤ ٣,١5٣,١٣١ ٢8,7٠٣,9٢٣ الرصيد في بداية السنة - )باإلجمالي قبل خسائر التدني(

١7,696,٢١8 ٢8,٤9٢,١٤8 6,788,8٠١ ٢١,7٠٣,٣٤7 إضافات

 )١,9٤5,٣5٤( )٣,859,588( )7٢٠,878( )٣,١٣8,7١٠(إستبعادات 

 )١8٣,٤٢١( )١٤٤,٣98( )١٤6,798( ٢,٤٠٠ أثر التدني للسنة

31,857,054 56,345,216 9,074,256 47,270,960 الرصيد في نهاية السنة

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

20142013

عقارات

مستملكة

موجودات 

مستملكة

أخرى 

المجموعالمجموع

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــــار

١9٠,٤٣٠ ٣7٣,85١  - ٣7٣,85١ الرصيد في بداية السنة

٣5٢,٢8٤ ١7٢,59٣ ١٤6,798 ٢5,795 المخصص المستدرك خالل السنة )إيضاح ٣١(

 )١68,86٣( )٣١,5٠٠( -  )٣١,5٠٠(المستخدم من المخصص خالل السنة

373,851 514,944 146,798 368,146 الرصيد في نهاية السنة

تتطلب تعليمات البنك المركزي األردني التخلص من العقارات واألسهم التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة على العمالء خالل فترة    *

سنتين من تاريخ استمالكها، وللبنك المركزي في حاالت إستثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين كحد أقصى علما بأنه صدر خالل العام 

على  مضى  التي  الديون  لقـــاء  المستملكة  للعقارات  تدني  مخصص  قيد  يتوجب  بموجبها  والتي  األردني  المركزي  البنــك  من  تعليمات    ٢٠١٤

استمالكها مـدة تزيد عن ٤ سنوات وذلك إعتبارا من ٣١ كانون األول ٢٠١5.

البند أراضي وعقارات مستملكة مباعة علــى دفعــات بلغــت كلفـــتها ٢.٣75.١8٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ يقابلهـــا مبالغ  يمثل هذا   **

بند مطلوبات أخرى )6.١١5.١77 دينار كما في ٣١ كانون  األول ٢٠١٣ يقابلها مبالغ مقبوضة  مقبوضة بلغ مجموعها 959,5١٢ دينار أدرجــت ضمن 

قيمتها ١.666.١١8 دينار(.

يمثــل هذا البند رصيد إعادة هيكلة البنك والذي كان يتم إطفاؤه على مــدى عشر سنــوات إعتبــارا من بداية العـــام ٢٠٠٤، وذلك بموجب إتفاقيـــة   ***

إعــادة الهيكلة الموافق عليها مــن البــنك المركـزي األردني ومجلس الـوزراء والتـــي أقرتهــا الهيئة العامــة للمساهمين للبنــك في حيــنه. هذا 

وتتطلب المعايير الدوليـة  للتقارير الماليـة تنزيل رصيد إعــادة الهيكلةمن حقوق المساهمين. وبموجب الترتيبات مع البنك المركزي األردني خالل 

العام ٢٠١٢ تم تأجيل إطــفاء رصـــيد إعادة الهيكلة لألعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣،  وقد تم إعادة البدء بإطفاء الرصيد إبتداء من بداية العام ٢٠١٤ حيث تم 

اطفاء مبلغ ١.7٢5.889 دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ .

يمثل هذا البند قيمة دفعات على حساب الموجودات المالية كما في ٣١ كانــــون األول ٢٠١٣ والتي تم إثباتها بالكلفة تعود ألسهم الزيادة في   ****

حساب  على  دفعات  قيمة  إلـى  باإلضافة  المالية  القوائم  بتاريخ  كما  الزيادة  إجراءات  إستكمال  يتم  لم  أنه  إال   ، محلية  إلستثمارات  المــال  رأس 

عقارات تم قيدها لحساب البنك خالل الفترة الالحقة من العام ٢٠١٤.
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13- ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانون األول 2013 31 كانون األول 2014

داخل 

المملكة 
المجموع خارج المملكة 

داخل 

المملكة 
المجموع خارج المملكة 

دينـــاردينـــار  دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

٣,7١7,989 ١,8٤٢,٣٢٤ ١,875,665 5,787,١٤6 ٣,8٢7,١58 ١,959,988 حسابات جارية وتحت الطلب

١٠8,٤57,788 9٤,69٣,٤١9 ١٣,76٤,٣69 ١٣٤,5٤5,55٣ ١٠9,9٠٣,٢١١ ٢٤,6٤٢,٣٤٢ ودائع ألجل 

112,175,777 96,535,743 15,640,034 140,332,699 113,730,369 26,602,330 المجموع

 -   ال يوجد ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ و ٢٠١٣ .

14- ودائع عمالء 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــون األول 2014 

الشركــــات
الحكـومة 

والقطاع  العام
المجموع

الكبـــرىاألفـــراد
الصغيرة 

والمتوسطة

دينـــار  دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

١8١,٠٤9,٣9٢ ٣٠,79٣,7١9 ٣٣,7٢١,٣76 ١١,87٢,97٠ ١٠٤,66١,٣٢7 حسابات جارية وتحت الطلب

66,٢٣5,٠٤7 ٤,١٣6 ١,٢٣8,798 ١9٤,69٢ 6٤,797,٤٢١ ودائع التوفير

56٢,97١,١56 ١٤٠,٢٠٤,٣7١ ٤5,98٠,68٢ ٣٠,١95,586 ٣٤6,59٠,5١7 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

810,255,595 171,002,226 80,940,856 42,263,248 516,049,265 المجموع

31 كانــــــون األول 2013 

الشركــــات
الحكـومة 

والقطاع  العام
المجموع

الكبـــرىاألفـــراد
الصغيرة 

والمتوسطة

دينـــار  دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

١5١,٢66,57٤ ٢٢,٤89,٢8٠ ٣١,١٢٣,6٣٠ ١٣,١٤7,88٢ 8٤,5٠5,78٢ حسابات جارية وتحت الطلب

59,5١6,٠٤٢ ٤,9٠٠  ١,٣٣6,8٢9  ٣85,995 57,788,٣١8 ودائع التوفير

5٣٢,٢٢١,٣٢٢ ١57,٠79,8٢٠ ٣٣,895,٤٢9 ٣٤,6١٤,88١ ٣٠6,6٣١,١9٢ ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

743,003,938 179,574,000 66,355,888 48,148,758 448,925,292 المجموع

بلغت ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام داخل المملكة ١67.٤٠5.95٣ دينار أي ما نسبته ٢٠/7 % من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤   -

)١75.97٤.٣٣٤ دينار  أي ما نسبته ٢٣/7% من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣( .

بلغـت الودائع التي ال تتقاضى فوائد ١8٠.8٠7.١69 دينار أي ما نسبته ٢٢/٣ % من إجمالي الودائع كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )١5١.6١6.7٠٤ دينـار أي ما   - 

نسبتـه ٢٠/٤% من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣( .

بلغــت الودائــع المحجوزة )مقيدة السحب( ٢٤.68٢.77٠ دينار أي ما نسبته ٣ % من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانـــون األول ٢٠١٤ )١٢.5١٤.789 دينـار أي   - 

مـا نسبتـه ١.7%من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣( .

بلغت الودائع الجامدة 9.٠7٢.٠١٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ ) 7.7٠7.٠٤٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣( .  - 
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15 -  تأمينــات نقديـــة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 ٤9,١95,٢6٠  ٤7,6٣١,87٢ تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

 ١5,6٣8,٤87  ١5,٢86,87٣ تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

 5٢١,٠٠٠  6,5٠6,١٠٠ تأمينات التعامل بالهامش

 65,354,747  69,424,845 المجموع

16 - أموال مقترضة

تم الحصول على هذه األموال بموجب اإلتفاقيات الموقعة مع البنك المركزي األردني لمدد ترأوح من 7-١5 عام وبمعدل 
تمويل  في  إستخدامها  بهدف  الفائدة،  شاملة  سنوية  نصف  دفعات  بواقع  القرض  يسدد  بحيث   ،  %٢/5 سنوي  فائدة 
الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن سلف تم الحصول عليها من البنك المركزي األردني لمدة 
والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  الشركات  تمويل  في  إستخدامها  بهدف   %٢/٢5 سنوي  فائدة  وبمعدل  عامين 

ضمن برنامج تمويل متوسط األجل.

يشمل هذا البند على ما يلي:

31 كانون األول 2014
إجمالي 

القرض
الضماناتطريقة السدادالمستغل

سعر فائدة 

االقراض

 ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠ قرض البنك الدولي من خالل البنك المركزي األردني
٢٠ عام منها 5 

أعوام فترة سماح
-% ٢/5

 ١,٠5٠,٠٠٠  ٢,١٠٠,٠٠٠ قرض البنك الدولي من خالل البنك المركزي األردني
١٠ أعوام منها ٣ 

أعوام فترة سماح
-% ٢/5

٢/٢5 %-عامين 87٠,57٢  87٠,57٢ سلف البنك المركزي األردني

 3,920,572 المجموع

31 كانون األول 2013

 ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠ قرض البنك الدولي من خالل البنك المركزي األردني
٢٠ عام منها 5 

أعوام فترة سماح
-% ٢/5

 2,000,000 المجموع
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17-  ضريبة الدخل

أ -  مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي: 

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

١,٣8١,7٤8 ٢,٣٣١,7٤8 الرصيد في بداية السنة

95٠,٠٠٠ ٣,8٣8,76١ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 

 -  )١,١٣١,5٤٢(ضريبة الدخل المدفوعة- فروع الضفة

 -  )١,١86,88١(دفعات على حساب ضريبة الدخل/ فروع األردن

2,331,748 3,852,086 الرصيد في نهاية السنة

ب -  مصروف ضريبة الدخل

يمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل ما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 95٠,٠٠٠  6٠٠,٠٠٠ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة - فروع فلسطين

 -  ٣,٢٣8,76١ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة - فروع األردن

 950,000  3,838,761 المجموع

ج -  الوضع الضريبي

 أ- فروع المملكة األردنية الهاشمية
-  تم تقديم كشوفات التقدير الذاتي للبنك حتى نهاية العــام ٢٠١٣ حيث تم التوصل إلـى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة 
الدخل والمبيعات حتى نهاية العام  ٢٠١٢ بالموافقة على تدوير خسائر ضريبية بقيمة ٢.768.٤٢5 دينار ورديات ضريبة دخل 
بمبلغ ١.١٤٠.88٤ دينار حيث تم إستخدام تلك الرديات من األرصدة المدينة األخرى وإستخدامها في تخفيض مخصص 
ضريبة الدخل للسنة، كما تم إستخدام مبلغ ٤5.997 دينار خالل العام ٢٠١٤ والذي يمثل الدفعة المقدمة عن ذلك العام.

ب- فروع فلسطين 
قام البنك بتاريخ ٢6 تشرين األول ٢٠١٠ بالطعن لدى محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل بفلسطين في التقدير الصــادر   -
للعمالء خالل عام ٢٠٠5 هنالك  أعيدت  الدخل لعام ٢٠٠5 بخصوص فوائد معلقة من سنوات سابقة  عن دائرة ضريبـة 

خالف حول تنزيلها كمصروف.

تم خالل النصف األول من العام ٢٠١٤ تسوية الوضع الضريبي لفروع البنك في فلسطين للسنوات منذ ٢٠٠5 ولغاية ٢٠١٠   -
حيث تم دفع مبلغ  ١.١٣١.5٤٢ دينار بموجب اإلتفاق مع دائرة ضريبة دخل فلسطين، وإعتبار ذلك بمثابة مصالحة إلغالق 

ملف القضية القائمة عن تلك السنوات  وتم التوصل إلـى تسوية نهائية .

أما فيما يتعلق باألعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ فقد تم تقديم كشف التقدير الذاتي وجاري العمل على تسوية الوضع الضريبي   -
مع دائرة ضريبة الدخل في فلسطين، إال أنه لم يتم التوصل إلـى تسوية نهائية بعد

برأي اإلدارة والمستشارين القانوني والضريبي للبنــك في كل من األردن وفلسطين ، فإنه لن يترتب على البنــــك وفروعه   -
القوائم  المرصود ضمن  الضرائب  المالية، وأن مخصص  القوائم  بتاريخ  المأخوذة كما  المخصصات  اإلتزامات تفوق  أية 

المالية كاٍف لمواجهة اإللتزامات الضريبية كما بتاريخ القوائم المالية.



6٢

د- الموجودات الضريبية المؤجلة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

31 كانون األول

201420142013

الرصيد

بداية السنة

الرصيـدالمبلـــــــغ

نهايـة السنة

الضريبــة 

المؤجلــــة 

الضريبــة 

المؤجلـة المحـررالمضــــاف

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

 ١١٢,١55  ٢٢٣,٠٤٠  6٣7,٢56  )٣١,5٠٠( ٢9٤,9٠5  ٣7٣,85١ خسارة تدني عقارات مستملكة

 ٤7,7٠٠  55,65٠  ١59,٠٠٠  -  -  ١59,٠٠٠ مخصص حسابات قضايا معلقة

 ٤١7,8٣8  ٤5١,7٤١  ١,٢9٠,688  )٢٢٣,755( ١٢١,65١  ١,٣9٢,79٢ مخصص رسوم ومصاريف قضائية معلقة

 ١55,٢٢6  ٢١6,٤67  6١8,٤77  )٣٠,5٤٢( ١٣١,599  5١7,٤٢٠ مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 8٤,85٠  ٢٠,٣9٠  58,٢57  )٣٣7,75٤( ١١٣,١79  ٢8٢,8٣٢ مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 ١7١,8٠5  ٢7٤,٠٤٢  78٢,977  -  ٣٢١,6٠7  ٤6١,٣7٠ مخصصات أخرى

 989,574  1,241,329  3,546,655  )623,551( 982,941  3,187,265 المجموع

لم يتم قيد الموجودات الضريبية المؤجلة في سجالت البنك والبالغة ١.٢٤١.٣٢9 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )989.57٤   -
دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(  وذلك لعدم تيقن اإلدارة من اإلستفادة من تلك الموجودات في األجل القريب.

تم إحتساب الموجودات الضريبة المؤجلة لفروع األردن بنسبة ٣5 % كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ عوضا عن ٣٠ % كما في   -
٣١ كانون األول وذلك بموجب نسبة ضريبة الدخل على البنوك وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم )٣٤( لسنة ٢٠١٤ والساري 

المفعول إعتبارا من األول من كانون الثاني ٢٠١5.

هـ- ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 ٤,١٤9,٢56  ١٣,8٤٠,89٢ الربح المحاسبي - قائمة )ب( 

 ١,٢6٣,9١٣  ٣,٢١٠,577 يضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبيًا  

 )٣,٤٠٢,٤١٢( )٤,8٣5,6١8(ينزل: أرباح غير خاضعة للضريبة   

 2,010,757  12,215,851 الربح الضريبي المعدل 

نسبة ضريبة الدخل الفعلية:

٣٠%٣٠%فروع البنك في األردن 

٢٠%٢٠%فروع البنك في فلسطين 



6٣

18 -  مخصصات متنوعة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

العـــــام 2014

الرصيــد في 

بدايـة السنــة

المصروف

للسنة

المدفوع

خــالل السنــة

المحول من 

رصيد

بداية السنة

المحول

خالل السنة

الرصيد في 

نهاية السنة

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

 58,٢57  -  -  )٣٣7,75٤( ١١٣,١79  ٢8٢,8٣٢ مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 6١8,٤77  -  -  )٣٠,5٤٢( ١٣١,599  5١7,٤٢٠ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 676,734  -  -  )368,296( 244,778  800,252 المجموع

العـــــام 2013

الرصيــد في 

بدايـة السنــة

المصروف

للسنة

المدفوع

خــالل السنــة

المحول من 

رصيد

بداية السنة

المحول

خالل السنة

الرصيد في 

نهاية السنة

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

 ٢8٢,8٣٢  -  -  )٢١٠,٠79( 9٠,٤٠٣  ٤٠٢,5٠8 مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 5١7,٤٢٠  -  -  )58,9٣5( ١٠٤,99١  ٤7١,٣6٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة

 -  )٢٠5,٤77( 96,١8٢  -  -  ١٠9,٢95 مخصصات أخرى *

 800,252  )205,477( 96,182  )269,014( 195,394  983,167 المجموع

* يمثل هذا البند رصيد مخصص بطاقات االئتمان والذي تم تحويله إلـى مخصص تدني التسهيالت االئتمانية وفقًا لمتطلبات البنك المركزي األردني

19-  مطلوبات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 5,٢6٠,5٣١  ٤,66٣,6٣8 شيكات مقبولة الدفع

 ٣,758,١5١  ٣,6٢6,١٠8 فوائد مستحقة غير مدفوعة

 ٣,8٠٣,9١7  5,٤59,٠8٣ تأمينات وأمانات مختلفة

 6٢,9١٠  7٤,٠٢١ أمانات الصناديق الحديدية

 ١٢,٢5٠  ١٢,٢5٠ أمانات مساهمين

 ٢6,٣87  ١٠9,5٢7 أمانات ضريبة الدخل

 5٣8,9١٤  598,6٤٢ مصاريف مستحقة غير مدفوعة

 ٣5,٠٠٠  ٣5,٠٠٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ١,666,١١8  959,5١٢ مبالغ مقبوضة على حساب بيع أراضي وعقارات )إيضاح ١٢( 

 99,١99  85١,١6٢ أخرى

 15,263,377  16,388,943 المجموع 
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20- رأس المال المكتتب به والمدفوع

 تم خالل العام ٢٠١٢ إستكمال إجراءات إكتتاب ١٠.57٢.٢8١ دينار / سهم نقداً من أصل ١7.٢٣٠.١٠٢ سهم ، بقيمة دينار للسهم 
الواحد حيث أصبح رأس المـال المكتتب به والمدفوع 9٣.٣٤٢.١79 دينار / للسهم كما في ٣١ كانـون األول ٢٠١٢ ، وتم إستكمال 
بيع األسهم غير المكتتب بها والبالغة 6.657.8٢١ سـهـم بتــاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠١٣ وعليه أصبح رأس المال المكتتب 

به والمدفوع ١٠٠ مليون دينار بقيمة إسميه دينار واحد لكل سهم.

21- اإلحتياطيات

إن تفاصيل اإلحتياطيات كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ و٢٠١٣ هي كما يلي:

أ - اإلحتياطي القانوني 

يمثل هذا البند المبالغ المتجمعة لما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ١٠% خالل السنة والسنوات السابقـــة 
وفقًا لقانوني البنوك والشركات األردني وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

ب - إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 

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

وفيما يلي توزيع إحتياطي المخاطر المصرفية العامة حسب فروع البنك:

31 كانـــــــــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

٤,768,75١٤,٤٠١,٣٠٢فروع البنك في المملكة األردنية الهاشمية

6٢7,١٢٠7٣8,97٤فروع البنك في فلسطين

5,395,8715,140,276المجموع

ج - إحتياطي التقلبات الدورية

يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي يتم إقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بنسبة ١5% من األرباح 
الصافية السنوية بعد الضرائب لفــــروع البنـك في فلسطين  لتدعيم رأس مال البنك في فلسطين ولمواجهة المخاطر 
المحيطة بالعمل المصرفي ويستمر اإلقتطـاع حتى يصبح رصيــد االحتياطي ما نسبته ٢٠% من رأس المال المدفوع، ال يجوز 
إستخدام أي جزء من إحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية. 

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

إســم اإلحتياطــي

31 كانـــــــــــــــــــون األول

طبيعة التقييـد 20142013

دينــــــــاردينــــــــار

مقيد التصرف به بموجب قانون البنوك وقانون الشركات 9,8٣٣,6٣٢8,٤٤9,5٤٢إحتياطي قانوني 

مقيده بموجب تعليمات البنك المركزي األردني وسلطة النقد الفلسطينية5,٣95,87١5,١٤٠,٢76إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 

متطلبات سلطة النقد الفلسطينية ١,٣١7,6٣٣897,١96إحتياطي التقلبات الدورية
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22- إحتياطي القيمة العادلة

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

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 )٤,٤9١,8٤٣( )٣,85١,899(الرصيد في بداية السنة

 6٣5,6٣7  )٢87,955()خسائر( أرباح غير متحققة

 ٤,٣٠7  ٢٣,٣9١  المحرر من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 )3,851,899( )4,116,463( الرصيد في نهاية السنة 

المالية السالب من األرباح المدورة، وفقًا لتعليمات هيئة  التصرف بمبلغ يعادل رصيد إحتياطي تقييم الموجودات  يحظر 
األوراق المالية والبنك المركزي األردني

23- األرباح المدورة  

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

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

 ١,6٣9,٤69  ٣,٤١5,57٣ الرصيد في بداية السنة

 ٣,١99,٢56  ١٠,٠٠٢,١٣١ الربح للسنة - قائمة )ب(

 )١,5٠٤,85١( )٢,٠6٠,١٢٢()المحول( إلى اإلحتياطيات

 8١,699  75,٢٢١ أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 3,415,573  11,432,803 الرصيد في نهاية السنة

يتضمن رصيد األرباح المدورة ١.97٤.٢١8  دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤  ال يمكن التصرف به وفقا لتعليمات هيئة األوراق   -
البيع،   أثر تطبيـق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( إال بمقدار ما يتحقق منه فعاًل من خالل عمليات  المالية لقاء 

والذي يمثل فروقات إعادة التقييم للموجودات المالية .
يحظر التصرف بإحتياطي مخاطر المصرفية العامة إال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني.  -

يحظر التصرف بإحتياطي التقلبات الدورية إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.  -
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24- الفوائـد الدائنة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:

لألفراد )التجزئة(

9٢,69٢٢69,٤6٤حسابات جارية مدينة

١١,٤76,٢9٢8,55٤,٤٣9قروض وكمبياالت

57٣,6١7٤٠5,٠56بطاقات االئتمان

٤,٤٣5,٢556,5١7,6٤9القروض العقارية

الشركات

الكبرى

5,76٣,٠٢65,8١٣,٤55حسابات جارية مدينة

١5,١٢٤,5٤٢١٣,٠7١,7١5قروض وكمبياالت

الصغيرة والمتوسطة

١,885,657١,7٤٣,٣١٢حسابات جارية مدينة

٤,٠58,6٤٠٣,867,9٣9قروض وكمبياالت

56١,79٠986,7٢9الحكومة والقطاع العام 

١,٠7٠,86٣5٣٢,١٠9أرصدة لدى بنوك مركزية

899,9٢699٤,٢٤١أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢١,67١,8١١١٤,٢9٣,٢٣٤موجودات مالية بالكلفة المطفأة

67,614,11157,049,342المجموع 

25- الفوائد المدينة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

٣,99١,8١٤٣,٢٠١,٣٤9ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

78٠,٤٠١6٣5,679حسابات جارية وتحت الطلب 

١,١8٠,58٤68٣,8٠٤ودائع توفير

٢8,٣8٢,7٢٢٢٤,856,١96ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

١,856,7٢٠١,8٤8,78١تأمينات نقدية

 ٢٤,9٠9  5٠,٣٤7 أموال مقترضة

١,٤95,668١,١85,٢١6رسوم مؤسسة ضمان الودائع

37,738,25632,435,934المجموع 
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26- صافي إيرادات العموالت

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

٢,9٠٠,٢9٢٢,879,٣٣٢عموالت تسهيالت إئتمانية مباشرة

٢,7٣٢,١7٤٢,٠٣5,5٢٣عموالت تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

5,632,4664,914,855المجموع 

27- أرباح عمالت أجنبية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

٢9١,٠٠٣ ٢5٤,79٠ ناتجة عن التداول / التعامل

6٢5,5٢7 ١,5٤9,7١8 ناتجة عن التقييم

 - ٢6,6٠8 حسابات التعامل بالهامش

916,530 1,831,116 المجموع 

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

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

العام 2014

)خسائر(

متحققـــــــــة

)خسائر(

غير متحققــــــة

عوائد توزيعات

أسهــــم
المجموع

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

في  متداولة  شركات  أسهم 

أسواق نشطة 
)٢87,٢99( )٤69,5١7(  ١٤٣,56١ )6١٣,٢55( 

العام 2013

)خسائر(

متحققـــــــــة

)خسائر(

غير متحققــــــة

عوائد توزيعات

أسهــــم
المجموع

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

في  متداولة  شركات  أسهم 

أسواق نشطة 
 ٤٣,٤٢٠ )58,75٢(  7٠,٢7٢ 5٤,9٤٠ 
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29 - إيرادات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

596,58١ 799,579 إيرادات بطاقات االئتمان

٢٣,5٤9 ٣6,١٠١ ايجار الصناديق الحديدية

5,66٣ 5,7٠٢ إيرادات خدمات التحصيل

١٣,٤١٤ ١6,9٢9 إيرادات إصدار كشف الحساب الفوري

١٠6,6٤٤ ١١٤,٣٠9 إيرادات هاتف وتلكس وبريد

888,٣٠9 ٢,١75,6٠7 فوائد معلقة محولة لإليرادات 

597,7١5 ٣,٤79,8١6 مستردات ديون معدومة

9٤٠,7٠6  )9١٢()خسائر( أرباح بيع عقارات مستملكة

55,٣6٠ ٤5,89٢ عوائد عقارات مستملكة

989,958 ١,٠8٢,١98 عموالت مختلفة

 -  8,585 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

7٤٠,١٢٢ 79٤,١9٤ أخرى 

4,958,021 8,558,000 المجموع 

30 - نفقات الموظفين

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

8,١٣8,٢٠٤ 9,55٢,8٠8 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

7٣7,577 9٣٤,785 مساهمة البنك في الضمان اإلجتماعي

٢9,١95 ٢5,٢٣5 مساهمة البنك في صندوق اإلدخار

٤٣٢,7٢7 ٤9٢,٤79 نفقات طبية

١٤٤,٠8١ ١٢6,8٢٠ تدريب الموظفين

١7٢,689 ٢٠6,9٤5 مياومات سفر

١9,٢88 ٢7,7٤9 نفقات التأمين على حياة الموظفين

٣6,٢7٣ ٢٠,95٤ البسة للمستخدمين

٢6,986 ١٤,66٤ دعم المحروقات للموظفين

9,737,020 11,402,439 المجموع 
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31 - مصاريف أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

77٠,7٠٣6١٠,٣59إيجارات

٤9٣,١6٢٤5١,8١٠ قرطاسية ومطبوعات

١,٣٣٣,59٣١,١65,7٣١مياه وكهرباء وبريد وهاتف وسويفت

١8٢,5٣5٣٠١,٤٠٢مصاريف قضائية وأتعاب محاماة

8٤٤,٠985١6,٠١٢صيانة وتصليحات ومصاريف سيارات

٢٢٢,٤٢5١69,٢8١مصاريف تأمين

6٣6,7٢769٣,77٠برامج وصيانة أجهزة الحاسب اآللي

١9٤,7٣8١٣٢,٤88بدل تنقالت وبدل حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

5٤٤,77١٤86,86٢رسوم ورخص وضرائب

١,٣٣6,٠88١,٤85,767إعالنات وإشتراكات

٣٠6,65١٣9٣,595أتعاب مهنية وإستشارات

685,٣7٣٤٣8,6١9حوافز تحصيل ودائرة المتابعة ودائرة الخزينة

٤٤١,8٠٤٣٢٠,58٢تبرعات وإكراميات

٣5٣,٢٣٤٣١٠,٣٤٣تنظيفات وخدمات

75٠,١٢٣٤59,٠١5مصاريف بطاقات ائتمان

١٢7,٢7٣١٤٣,٠96ضيافة

٣5,٠٠٠٣5,٠٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

5٣,9٢٠ - مصاريف زيادة رأس المال

٢5,795٢٣٤,٠59تدني عقارات مستملكة  

١٤6,798١١8,٢٢5تدني موجودات مالية مستملكه

-٤٤٤,١١٠مصاريف تملك العقارات

6٣,٢7٢58,٢86أجور شحن النقد

7٠١,7٢5٢١٢,٤69أخرى

10,639,9988,790,691المجموع 

32 - حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

٣,١99,٢56 ١٠,٠٠٢,١٣١ الربح للسنة العائد لمساهمي البنك - قائمة )ب(

سهمسهم

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم

دينار/ سهمدينار/ سهم

٠٣٢/ -١٠٠/ -حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك )أساسي( 

٠٣٢/ -١٠٠/ -حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك )مخّفض( 
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33 - النقد وما في حكمه

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــون األول

20142013

دينــــــــاردينــــــــار

١٢٣,785,٢٠٤ ١٠١,٣٢٠,٢85 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

6١,٣٠٠,8٣7 79,١97,86١ يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 )١١٢,١75,777( )١٤٠,٣٣٢,699(ينـــزل: ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 )٢,٠٠٠,٠٠٠( )٣,9٢٠,57٢(أموال مقترضة - إيضاح )١6(

 )٤٠١,٢٢٤( )9٢9,٠75(أرصدة  مقيدة السحب - إيضاح )5(

70,509,040  35,335,800 المجموع 

34 - المعامالت مع أطراف ذات عالقة

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف ذوي الصلة والشركات الممثلة بأعضاء مجلس اإلدارة 
التسهيالت  جميع  إن  التجارية.  والعموالت  الفوائد  أسعار  وبإستخدام  للبنك،  اإلعتيادية  النشاطات  ضمن  العليا  واإلدارة 

االئتمانية الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها مخصص بتاريخ القوائم المالية.

تضمنت القوائم المالية األرصدة والمعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:

بنود داخل قائمة المركز المالي:

المجمــــــوع

أعضاء مجلس اإلدارة 

وأطراف ذو صلة بهم

شركات ممثلة 

بعضو مجلس إدارة
كبار الموظفين

31 كانــــون األول

20142013

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

١٢,٠6٢,8٠٢٢٤,6١٠,6١6 ٤7٢,7١5  ١,7٠٠,١٢٢  9,889,965 ودائع

١,66١,566١9,8٠8,8٠8٢٢,١96,٢١6 ١6,٤٠٤,866  ١,7٤٢,٣76 تسهيالت ائتمانية مباشرة

٣٢٠,٣٠9٤77,٢9٢ -  ٣٢٠,٣٠9  - تأمينات نقدية

بنود خارج قائمة المركز المالي:

7٠5,١8٣١,٢88,٠٤8 -  687,59٣  ١7,59٠ كفاالت

٣,١١١,9١65,٣١٠,9١٤ ١8٠,٣١٢  ٢,889,5٢٤  ٤٢,٠8٠ قبوالت

 - ١9,7٠5 -  ١9,7٠5  - إعتمادات

بنود قائمة الدخل:

المجمــــــوع

20142013

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

١,٣٤6,١١٠١,65١,٠١٢ ١٢٢,١٤٢ ١٠٤,7٢١١,١١9,٢٤7فوائد وعموالت دائنة *

 7٤٤,٣8٤ ١,١6٣,٠55 - ١,٠١6,٣٢٢١٤6,7٣٣فوائد وعموالت مدينة**

تترأوح أسعار الفوائد الدائنة من 8% إلـى ٢5/%8 .  *
تترأوح أسعار الفوائد المدينة من 5/85% إلـى %6/9 .  **

-  تم خالل الفترة الالحقة في بداية العام ٢٠١5 ، بيع موجودات مالية مستملكة لقاء ديون بلغ مجموعها حوالي 5.5 مليون دينار ألطراف ذات العالقة 
من أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف ذوي الصلة بهم.
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رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية والحوافز المدفوعة

بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفيذية العليا للبنك ما مجموعه ١.778.6٠7 دينار للعام ٢٠١٤ )١.٤8٢.٤85 دينار للعام ٢٠١٣(.

35- القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية 

ال يوجد فروقات جوهرية بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالية كما في نهاية العام ٢٠١٤ و٢٠١٣.

36- إدارة المخاطر 

يمارس مجلس اإلدارة دوره في التأكد من قيام البنك بإدارة المخاطر المختلفة وإعتماد السياسات واإلجراءات المنظمة 
  .)Risk Appetite( ويقوم بإعتماد الحدود المقبولة للمخاطر ،)إلدارة المخاطر بالبنك وذلك من خالل )لجنة التدقيق والمخاطر

العليا  اإلدارة  إلى  الالزمة  التقارير  ورفع  بتخفيفها  والتوصية  عليها  والرقابة  المخاطر  بتقييم  المخاطر  إدارة  دائرة  تقوم 
وبشكل مستقل عن دوائر  البنــك األخرى التي تقوم بالنشاطات المصرفية األخرى )Risk Taker(  وذلك للتأكد من موضوعية 

دائرة إدارة المخاطر في تحليـل أنواع المخاطر المختلفة.

دائرة إدارة المخاطر مسؤولة عن المخاطر االئتمانية والتشغيلية والسوقية والسيولة )ضمن إطار الموجودات والمطلوبات 
ALM( للبنــك بفروعــه الداخلية والخارجية وترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق والمخاطر ضمن مجلس اإلدارة، ويتم التدقيق 

عليها من قبل دائرة التدقيق الداخلي.

بشروط   )Counterparty(اآلخر الطرف  إلتزام  لعدم  البنك  لها  يتعرض  قد  التي  الخسائر  بأنها  االئتمانية  المخاطر  تعرف 
االئتمان و/ أو تدني جدارته االئتمانية.

يقوم مجلس اإلدارة دوريا بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر االئتمانية المتوافقة مع القوانين وتعليمات البنك 
وتنفيذ  السياسات  هذه  ضمن  بالعمل  البنك  إدارة  قيام  من  المجلس  ويتأكد  المعنية،  الدوائر  من  إعدادها  بعد  المركزي 

متطلباتها، و تتضمن هذه السياسات السياسة االئتمانية للبنك والتي يتم من خاللها بيان العديد من المحددات، منها:

المطلوب  أو  الجديدة  االئتمانية  التسهيالت  بخصوص  االئتماني  القرار  إتخاذ  وإجراءات  وسياسات  واضحة  متطلبات   -
تجديدها أو أي تعديل مادي على  هيكلها، ضمن صالحيات محددة تتناسب مع حجم ومواصفات التسهيالت، ومن 

العوامل التي تؤخذ بعين اإلعتبار لدى المنح الغرض من التسهيالت ومصادر السداد. 
التنفيذية  اإلدارة  مستوى  على  مختلفة  ائتمان  لجان  البنك  ولدى  مؤهلة،  إدارية  مستويات  عدة  ضمن  القرارات  إتخاذ   -
وكذلك على مستــوى مجلس اإلدارة، ويتم ذلك بعيدا عن أي اثر ألي تضارب في المصالح )Conflict of Interest(، وبما 

يضمن صحة وإستقاللية إجراءات تقييم العميل طالب االئتمان وتواؤم ذلك مع متطلبات السياسة االئتمانية للبنك.
للدفع  المقترض  وقابلية  لقدرة  المستمر  التحليل  فيها  بما  االئتمان  وتنفيذ  إلدارة  وفّعالة  واضحة  وإجراءات  سياسات   -
وكذلك   )Covenants( تعاقدية  ومتطلبات  ائتمانية  شروط  وأي  االئتمان  توثيق  مراقبة  عليها،  المتعاقد  الشروط  ضمن 

مراقبة الضمانات وتقييمها بشكل مستمر.
سياسات وإجراءات كافية تضمن تقييم وإدارة االئتمان غير العامل وتصنيفه وتقييم مدى كفاية المخصصات شهريًا   -
إلى  إضافة  البنك،  ضمنها  يعمل  التي  الرقابية  والسلطات  األردني  المركزي  البنك  عن  الصادرة  التعليمات  إلى  إستناداً 

سياسة واضحة إلعدام الديون. حيث يصدق مجلس اإلدارة على مدى كفاية هذه المخصصات.
لدى البنك دائرة مستقلة تقوم بمتابعة الديون المتعثرة ومالحقتها بالصورة الودية قبل التحول إلى التعامل معها قضائيًا.  -

يتحدد نوع وحجم الضمان المطلوب بناًء على تقييم المخاطر االئتمانية للعميل، وذلك ضمن إجراءات واضحة للقبول   -
ومعايير التقييم.

تتم مراقبة القيمة السوقية للضمانات دوريا، وتطلب مزيد من الضمانات في حال انخفاض قيمتها عما هو محدد في   -
شروط القروض، عدا انه يتم ولدى تقييم كفاية المخصصات عمل التقييم الالزم.
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الممتلكات  إستعمال  يتم  ال  عام  وبشكل  العميل،  مديونية  سداد  بعد  إستمالكه  يتم  ضمان  أي  من  التخلص  يتم   -
المستملكة ألعمال البنك.

اإلدارة ويتم األخذ بعين اإلعتبار أي  ائتماني داخلي لعمالئه موثق ومعتمد من قبل مجلس  البنك نظام تصنيف  لدى   -
عنصر قد يساهم في توقع تعثر العميل من عدمه وبما يساعد في قياس وتصنيف مخاطر العمالء و بالتالي تسهيل 

عملية إتخاذ القرارات وتسعير التسهيالت.
وتقييم  مراجعة  ويتم  المختلفة،  المالية  وغير  المالية  العوامل  اإلعتبار  بعين  تأخذ  واضحة  تصنيف  معايير  البنك  لدى   -
نظام التصنيف االئتماني بشكل مستقل عن دائرة االئتمان من خالل دائرة إدارة المخاطر وبالتنسيق مع الدوائر المعنية.

وضرورة  السقوف  بهذه  اإللـتزام  تضمن  واضحة  وإجراءات  بسياسات  وموثقة  محددة  وسقوف  ضوابط  البنك  لدى   -
الحصـول على موافقات مسبقة ألي تجاوز، تراجع دوريًا وتعدل إن لزم. حيث يوجد سقوف محددة ومعتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة فيما يخص التعامل مع البنوك، البلدان وكذلك القطاعات اإلقتصادية المختلفة.
يتم تزويد مجلس اإلدارة بصــورة واضحة وتحليل للمحفظة االئتمانية مـــن خالل دائرة إدارة المخاطر، توضــح جودتها   - 

وتصنيفاتها المختلفة وأي تركز بها وكذلك مقارنات )Benchmarking( تاريخية وأيضا مع القطاع المصرفي. 
التعامل  ويتم  العالقة،  ذوي  وعمالء  االئتماني  بالتركز  الخاصة  األردني  المركزي  البنـك  بتعليمات  إلتزامه  البنـك  يراعي    -  
معهم بشكل مجمع ويتم إبداء عناية ومراقبة خاصة واإلفصاح بشكل صريح وواضح عنهم عند إعداد القوائم المالية 
للبنك. هذا وتعرض التسهيالت االئتمانية الـمطلوبة من قـبل األطراف ذوي العالقة على مجلـس اإلدارة ويشترط عدم 
وجود تـأثيـر للشخص الممنوح لهذه التسهيالت على مجلس اإلدارة وكذلك ال يتم منحهم أية معاملة تفضيلية عن 

عمالء البنك.
- التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني والفوائد المعّلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(.

بنود داخل قائمة المركز المالي 

31 كانـون األول 

20142013

دينــــار دينــــار 

8٢,٣٠٢,5٢٤١٠6,٤86,7١6أرصدة لدى بنوك مركزية

79,١97,86١6١,٣٠٠,8٣7أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية المباشرة - بالصافي:

١٢8,٠٠9,756١٠٢,75٣,٢56لألفراد

5٢,١٣5,8567٢,8٣8,68٠القروض العقارية

للشركات   

٢55,٤١٠,٠٢٢٢٤٢,779,88٠الشركات الكبرى

)SMEs(  7٣,5١6,66٤8٢,766,665المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

١٤,79٤,٣6٤١6,١٣9,6٣٢للحكومة والقطاع العام 

٣٤8,٢6٢,١76٢57,٣٢٢,8٤9موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

7,٤٤7,8585,55٣,٠٢6موجودات أخرى

1,041,077,081947,941,541المجموع 

بنود خارج قائمة المركز المالي

١٢9,١69,66٠١٠5,5١١,58٢كفاالت

٣٢,٤٣7,8٣٠٣9,١58,٠5٤إعتمادات 

6,١6٢,٠٣٤٣,556,87٣قبوالت

6٠,١8٤,٤٠55١,59٠,769سقوف تسهيالت غير مستغلة

1,269,031,0101,147,758,819المجموع 
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 تتوزع  التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

31 كانون األول 2014
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 

٣٣٤,٠78,٤٢٣8٢,٣٠٢,5٢٤٤5٤,٢8٠,6١٢ - ١٣,٤٢8,6٠١6,٤56,٤٠١١٤,79٤,٣6٤ - ٣,٢٢٠,٢99متدنية المخاطر

7,٤٤7,858١٤,١8٣,75٣79,١97,86١5٢7,89٤,67٠ - ١٢١,٠٤5,١555٠,٣87,7٢5١9٢,99٢,٠5٣6٢,6٤٠,٢65مقبولة المخاطر

منها مستحقة:

١٢,٣١8,9٤6 -  -  -  -  ٣,889,٢6٢  8,٢٣١,٠٣9  ٣٢,6٤8  ١65,997 لغاية ٣٠ يوم

١,9٤٣,١6٠ -  -  -  ٣٤٤,9٢8  5٣8,7٢١  66٢,١٤8  ٣٠,999  ٣66,٣6٤ من ٣١ لغاية 6٠ يوم

٤9,١8٢,٠95 -  -  -  - 585,59٠٤5,9٢١,8٤٤١,6٠5,79٣ ١,٠68,868 تحت المراقبة

غير عاملة:

٣,٠79,٢٠6 -  -  -  - ٣59,8٣7 -  868,٢٢٤  ١,85١,١٤5 دون المستوى

8,٢٣٠,٢٠7 -  -  -  - ٢,9٣9,١٤٣١,8٣7,5٠٢ ٤٠٤,٤٢٢  ٣,٠٤9,١٤٠ مشكوك فيها

٢5,797,٣6٠ - ٣66,٠٢6 -  - ١,9١7,8٠٢١8,9١7,9٤9٤,١9٢,88٠ ٤٠٢,7٠٣ هالكة

١٣٠,6٣7,٣١٠5٤,١6٣,76٣٢7٤,١99,59٠77,٠9٢,678١٤,79٤,٣6٤7,٤٤7,858٣٤8,6٢8,٢٠٢١6١,5٠٠,٣85١,٠68,٤6٤,١5٠المجموع

ينزل: مخصص 
التدني

)٢,٢67,٠١5( )١,٣٤٠,798( )١٢,5١٢,6٢,١( )٢٣6١,9٢( -  )٣٢8٣,6١( )٠٠8,565,968( 

 )8,8٢١,١٠١( )8٢,٤٢6( -  )١,٤١٤,٠8٢( )6,٢76,9٤5( )687,١٠9( )٣6٠,5٣9(فوائد معلقة

128,009,75652,135,856255,410,02273,516,66414,794,3647,447,858348,262,176161,500,3851,041,077,081الصافي

31 كانون األول 2013

٢٢9,76١,٢٠5١٠6,٤86,7١6٣78,7٢6,885 - ١8,669,٢٤٤7,٣٤١,٢9٢١6,١٣9,6٣٢ - ٣٢8,796متدنية المخاطر

5,55٣,٠٢6٢7,56١,6٤٤6١,٣٠٠,8٣7٤89,5٢٣,٢١7 - ١٠٠,١6١,٢٣١68,9١6,٤57١6١,٣٤٣,١6٤6٤,686,858مقبولة المخاطر

منها مستحقة:

6,9٠5,٠87 -  -  -  -  ٢,65٣,687  ٤,٠7٤,8٤٤  ٢8,65٠  ١٤7,9٠6 لغاية ٣٠ يوم

٢,٤66,٢7٣ -  -  -  -  ١,٢٣6,٠١٣  ١,١٣٤,7٢9  57,5٠6  ٣8,٠٢5 من ٣١ لغاية 6٠ يوم

6١,١٤9,٠5٢ -  -  -  - 998,99١5١,٤75,9657,7٠٢,٤٣٢ 97١,66٤ تحت المراقبة

٠غير عاملة:

٣,٣٣١,٣٣٢ -  -  -  - ١7٤,٤8٣ ١,٣٣٤,٠٣٤  ٣١,88٢  ١,79٠,9٣٣ دون المستوى

6,7٢١,٤٤9 -  -  -  - 8٣٠,٠٠٠١,5١٤,6٣6 ٢,69١,٤٤١  ١,685,٣7٢ مشكوك فيها

7٠,٣٤٢,٣78 - ٣٤١,٣68 -  - 6,٠99,5995٣,6٣5,5799,798,6١8 ٤67,٢١٤ هالكة

١٠5,٤٠5,٢١٠78,7٣8,٣7٠٢87,٢87,9869١,٢١8,٣١9١6,١٣9,6٣٢5,55٣,٠٢6٢57,66٤,٢١7١67,787,55٣١,٠٠9,79٤,٣١٣المجموع

ينزل: مخصص 
التدني

)٢,١٤8,9٤( )٤٣,6٣١,٠٠( )٢٢,٠٠٤7,٢75( )٤,996,٢76(  -  - )٢8٣,6٤٣,٠( -  )٠٠58,٠98( 

 )١8,79٤,67٤( -  )57,768( -  -  )٣,٤55,٣78( )١٣,5٠٠,8٣١( )١,٢77,686( )5٠٣,٠١١(فوائد معلقة

102,753,25672,838,680242,779,88082,766,66516,139,6325,553,026257,322,849167,787,553947,941,541الصافي

 - يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال إستحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر حساب الجاري مدين مستحق إذا تجاوز السقف. 
- تشمل التعرضات االئتمانية التسهيالت، األرصدة، إيداعات لدى البنوك، سندات ، وأذونات خزينة وأية موجودات لها تعرضات ائتمانية.
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة:

 31 كانون األول 2014 
األفراد

القروض 
العقارية

الشركـــــــــــــــــــــــات 
الحكومة

والقطاع العام
المجمـوع

الكبرى
الصغيرة

  والمتوسطة

دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار دينـــار 

الضمانات مقابل:

 ٣7,899,665  ١٤,79٤,٣6٤  5,٤89,5٠9  ١٣,٤٢8,6٠١  -  ٤,١87,١9١ متدنية المخاطر

 ٢٤١,7١١,9٠١  -  5٤,١6٢,98٠  ١٣٣,٣٣٣,869  ٤9,8٤7,676  ٤,٣67,٣76 مقبولة المخاطر 

 ٣8,٣6٤,6٠١  -  ١,6٠5,79٣  ٣6,١٤١,٤١9  585,59٠  ٣١,799 تحت المراقبة

غير عاملة:

 ٢,٠٤6,١59  -  86٢,٣٠9  -  ١,٠68,٢٢٤  ١١5,6٢6 دون المستوى

 5,8٠٢,٣76  -  ١,٣٠7,١٠٢  ٢,٤65,٣99  ١,5١٤,5١٢  5١5,٣6٣ مشكوك فيها

 ١٤,٣٣7,٢٠٣  -  ٤,655,٣١٤  8,٤6٣,7٣5  ١,١٤7,76١  7٠,٣9٣ هالكة

 340,161,905  14,794,364  68,083,007  193,833,023  54,163,763  9,287,748 المجموع

منها:

 ٢١,969,٣99  -  5,٤89,5٠9  ١٢,٢9٢,699  -  ٤,١87,١9١ تأمينات نقدية

 676,895  -  -  676,895  -  - كفاالت بنكية مقبولة

 ٢68,٢٣6,8٢٣  -  5٤,5٠7,٠96  ١56,٤٣٤,٠٢6  5٤,١6٣,76٣  ٣,١٣١,9٣8 عقارية

 ١9,٤٣9,٣١٠  -  759,٣٢٣  ١8,596,٤87  -  8٣,5٠٠ أسهم متداولة

 ١٣,٣69,8٤١  -  7,٣٢7,٠79  ٤,٢٣٣,97٠  -  ١,8٠8,79٢ سيارات وآليات

 ١6,٠١٠,6٣٠  ١٤,79٤,٣6٤  -  ١,١٣9,9٣9  -  76,٣٢7 أخرى

 339,702,898  14,794,364  68,083,007  193,474,016 54,163,763  9,287,748 المجموع 

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

 31 كانون األول 2013 
األفراد

القروض 
العقارية

الشركـــــــــــــــــــــــات 
الحكومة

والقطاع العام
المجمـوع

الكبرى
الصغيرة

  والمتوسطة

دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار دينـــار 

الضمانات مقابل:

 ٤٢,٤78,96٤  ١6,١٣9,6٣٢  7,٣٤١,٢9٢  ١8,669,٢٤٤  -  ٣٢8,796 متدنية المخاطر

 ٣٣٤,٤8٠,7٢٣  -  9٢,85١,85١  ١69,56٤,٢٤5  68,9١6,٤57  ٣,١٤8,١7٠ مقبولة المخاطر 

 ٤7,7٠٣,٠88  -  8,8٤8,95٠  ٣7,855,١٤7  998,99١  - تحت المراقبة

غير عاملة:

 ١,٣١٠,٢٤8  -  ٢8٠,٤56  997,9١٠  ٣١,88٢  - دون المستوى

 8,١٢5,77٣  -  ١,85٢,١٢8  ٢,6٤١,95٠  ٢,69١,٤٤١  9٤٠,٢5٤ مشكوك فيها

 ٣6,٣٢١,٠96  -  8,7٤١,١٤٠  ٢١,٢97,٠67  6,٠99,599  ١8٣,٢9٠ هالكة

 470,419,892  16,139,632  119,915,817  251,025,563  78,738,370  4,600,510 المجموع

منها:

 ٢٠,٤9٣,٠٤5  -  7,٣٤١,٢9٢  ١٢,8٢٢,957  -  ٣٢8,796 تأمينات نقدية

 ٣,9٤6,٣89  -  -  ٣,9٤6,٣89  -  - كفاالت بنكية مقبولة

 ٣68,89٠,968  -  97,868,٠٣7  ١9٠,٤9٢,٠87  78,7٣8,٣7٠  ١,79٢,٤7٤ عقارية

 ٤7,7٤8,١9٤  -  7,958,١65  ٣9,٠٢5,٠١8  -  765,٠١١ أسهم متداولة

 ١١,٣٠١,766  -  6,7٤8,٣٢٣  ٢,8٣9,٢١٤  -  ١,7١٤,٢٢9 سيارات وآليات

 ١8,٠٣9,5٣٠  ١6,١٣9,6٣٢  -  ١,899,898  -  - أخرى

 470,419,892  16,139,632  119,915,817  251,025,563  78,738,370  4,600,510 المجموع
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الديون المجدولة

هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة 
بموجب جدولة أصـولية وتم تصنيـــفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغ إجمالي الديون المجدولة ٣٠.٤5٠.8٢6 دينار كما في 

٣١ كانون األول ٢٠١٤ )٢١.9١9.٢١٠ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.

الديون المعاد هيكلتها

يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية 
أو تأجيل بعض األقسـاط أو تمديد فترة السماح ، وقد بلغت الديون المعــاد هيكــلتها ولم تكن مصنفة خالل العام ٢٠١٤ 

مبلغ 8.٢٤7.889 دينـار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )١7.66٣.9٠١ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.

سندات وأسناد وأذونات الخزينة

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:

درجة التصنيف

31 كانـون األول 

20142013

دينــــار دينــــار 

 ٢7,56١,6٤٤  ١٤,١8٣,75٣ غير مصنف

 ٢٢9,76١,٢٠5  ٣٣٤,٠78,٤٢٣ حكومية وبكفالة حكومة

 257,322,849  348,262,176 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

إجماليامريكا *أفريقيا * آسيا *أوروبا

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــاردينـــاردينـــار 

8٢,٣٠٢,5٢٤ -  -  -  -  ١٢,9١٢,٢٠٠ 69,٣9٠,٣٢٤أرصدة لدى بنك مركزي

79,١97,86١ ١,٠6١,٤9٢  ٢97,6٣١  6,١5٤,٤١5  ٤,9٠6,7٠9  ٤,٣55,8١9 6٢,٤٢١,795أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية المباشرة - بالصافي

١٢8,٠٠9,756 -  -  -  -  ٤,85٤,٠٢9 ١٢٣,١55,7٢7لألفراد

5٢,١٣5,856 -  -  -  -  - 5٢,١٣5,856القروض العقارية

للشركات 

٢55,٤١٠,٠٢٢ -  -  -  -  ١٠,٣76,6٤9 ٢٤5,٠٣٣,٣7٣الكبرى

)SMEs( 7٣,5١6,66٤ -  -  -  -  8,8٢5,١٢١ 6٤,69١,5٤٣الصغيرة  والمتوسطة

١٤,79٤,٣6٤ -  -  -  -  ١٤,٤8١,86٤ ٣١٢,5٠٠للحكومة والقطاع العام 

موجودات مالية بالكلفة المطفأة - 

بالصافي
٣٤8,٢6٢,١76- -  -  -  - ٣٤8,٢6٢,١76

 7,٤٤7,858  -  -  -  -  5٢7,٣٢٢ 6,9٢٠,5٣6موجودات أخرى

1,041,077,081 1,061,492  297,631  6,154,415  4,906,709  56,333,004 972,323,830اإلجمالي / للسنة الحالية

947,941,541 )583,498( 235,429 3,709,46416,064 68,764,151 875,799,931اإلجمالي / أرقام المقارنة
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36/أ - مخاطر السوق

 المخاطر السوقية عبارة عن الخسائر بالقيمة الناتجة عن التغير في أسعار السوق كالتغير في أسعار الفوائد، أسعار الصرف 
األجنبي وأسعار األدوات المالية وبالتالي تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية لألدوات المالية داخل وخارج قائمة المركز 

المالي.

لدى البنـك سياسات وإجراءات محددة يتم من خاللها التعرف، قياس، مراقبة والسيطرة على المخاطـر السـوقية ويتم 
مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريًا.

للمخاطر  المعّرضة  القيمة  وإستخدام  الحساسية  تحليل  منها  أساليب  بعدة  عليها  والرقابة  السوق  مخاطر  قياس  يتم 
.)Stop loss Limits( باإلضافة إلـى وضع حدود وقف الخسائر ) Stress Testing ( واختبار الفرضيات VAR

تحدد سياسة المخاطر المقبولة ضمن عمليات الخزينة وتتضمن سقوف تحكم المخاطر السوقية، حيث يتم اإللتزام بها 
التقارير  والتأكد من تطبيقها بشكل دوري ومستمـــر من خالل مراقبة تطبيقها من قبــل دائرة إدارة المخاطر وتقديم 

الدورية المختلفة والتي تعرض بدورها على لجنـة الموجودات والمطلوبات وكذلك مجلس اإلدارة.

يحتفظ البنك بمحفظة أسهم ألغراض المتاجرة )Financial Assets Designated at Fair Value though Profit or Loss( ويستعمل 
لها أسلوب تحليل الحسـاسية، حيث يتم قياس المخاطر حاليًا من خالل الطريقة المعيارية )Standardised Approach( إلحتساب 

الحد األدنى لرأس المال حسب توصيات لجنة بازل.

مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من  إحتمـالية التغيــر في أسعار الفائدة وبالتالي التأثير على التدفقات النقدية أو القيمة العادلة 
لألداة المالية.

يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة كنتيجة للفجوات الزمنية إلعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات، تتم مراقبة 
للبقاء  للتحوط  المختلفة  األساليب  أحيانا  وتستخدم  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  قبل  من  دوري  بشكل  الفجوات  هذ 

ضمن حدود مقبولة لفجوة مخاطر أسعار الفائدة.
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- تحليل الحساسية

للعام ٢٠١٤

العملـــــــــــة

التغير زيادة بسعر الفائدة

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار٪

 - )٢6,٣٢9(١دوالر أمريكي

 - )١٣8,78٤(١يورو

 -  ١,7٢8 ١جنيه استرليني

 - )٣,8١8(١شيكل 

 -  ١٣٤,75٤ ١عمالت أخرى

العملــــــــــــة

التغير )نقص( بسعر الفائدة  

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار٪

 -  ٢6,٣٢9 ١دوالر أمريكي

 -  ١٣8,78٤ ١يورو

 - )١,7٢8(١جنيه استرليني

 -  ٣,8١8 ١شيكل 

 - )١٣٤,75٤(١عمالت أخرى

للعام ٢٠١٣ 

العملـــــــــــة

 التغير زيادة بسعر الفائدة 

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار٪

 - )67,8٤٤(١دوالر أمريكي

 - )٣٣9(١يورو

 -  ٣,69٤ ١جنيه استرليني

 - )١5,٠55(١شيكل 

 -  ١٠١,86٢ ١عمالت أخرى

العملــــــــــــة

التغير )نقص( بسعر الفائدة  

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار٪

 -  67,8٤٤ ١دوالر أمريكي

 -  ٣٣9 ١يورو

 - )٣,69٤(١جنيه استرليني

 -  ١5,٠55 ١شيكل 

 - )١٠١,86٢(١عمالت أخرى
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36/ ب - مخاطر العـمالت:

يظهر الجدول أدناه العمالت التي يتعرض البنك لها  وأثر تغير محتمل ومعقول على أسعارها مقابل الدينار على قائمـة 
الدخل ويتم مراقبة مراكز العمالت بشكل يومي والتأكد من بقائها ضمن السقوف المحددة وترفع التقاريــر بذلك إلـى 

لجنة الموجودات والمطلوبات وكذلك مجلس اإلدارة.

التغير في سعرللعام 2014

 صرف العملة

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية
العملــة

دينــاردينــار٪

 -  )١٣١,6٤5(5دوالر أمريكي

 -  )69٣,9٢٠(5يورو

 -  8,6٤٠ 5جنيه استرليني

 -  )١9,٠9٠(5شيكل

 -  67٣,77٠ 5عمالت أخرى

التغير في سعرللعام 2013

 صرف العملة

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية
العملــة

دينــاردينــار٪

 -  )٣٣9,٢٢٠(5دوالر أمريكي

 -  )١,٣55(5يورو

 -  ١8,٤68 5جنيه استرليني

 -  )75,٢7٤(5شيكل

 -  5٠9,٣٠8 5عمالت أخرى

- مخاطر التغير بأسعار األسهم

وتغير  األسهم  مؤشرات  قيمة  في  التغير  بسبب  لألسهم  اإلستثمارية  للمحفظة  العادلة  القيمة  إنخفاض  خطر  وهو 
قيمة األسهم  منفردة.

للعام 2014
التغير في المؤشر

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية
المؤشـــر

دينــاردينــار٪

6١5,77١ ٢٤٠,77٤ 5بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 

 )6١5,77١( )٢٤٠,77٤()5( بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 

للعام 2013
التغير في المؤشر

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية
المؤشـــر

دينــاردينــار٪

٤8١,9٣7 ٢7٢,٠٢٤ 5بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 

 )٤8١,9٣7( )٢7٢,٠٢٤()5( بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 
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فجوة إعادة تسعير الفائدة 

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

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 2014
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

الموجودات:

 ١٠١,٣٢٠,٢85  7٣,875,785  7,٤٤٤,5٠٠  -  -  -  -  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
 79,١97,86١  ٢,٣6٣,٤١٤  -  -  -  -  ٢,6١8,٠٠6  7٤,٢١6,٤٤١ مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة - 
 5٢٣,866,66١  -  6١,١85,7٠١  ٢67,9٣٤,6٠٣  58,8٢٣,٢9١  ٣7,٢٣٢,٢76  65,97٣,79٠  ٣٢,7١7,٠٠٠ بالصافي

موجودات مالية بالقيمة 
 ٤,8١5,٤85  ٤,8١5,٤85  -  -  -  -  -  - العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل  
 -  -  -  -  -  -  ١٢,٣١5,٤٢6  ١٢,٣١5,٤٢6 

موجودات مالية بالكلفة 
 ٣٤8,٢6٢,١76  -  ٢٣6,9٠8,٢٢6  5٤,9١9,٠89  ٢6,٤٣٣,9٠٠  ١6,٠٠١,9٣٣  ١٠,999,١5٤  ٢,999,87٤ المطفأة 

ممتلكات ومعدات - 
 ٢٤,995,7٤٠  ٢٤,995,7٤٠  -  -  -  -  -  - بالصافي 

موجودات غير ملموسة - 
 ١,٢٣5,٢٣9  ١,٢٣5,٢٣9  -  -  -  -  -  - بالصافي

 7٢,7٠6,٠77  7٢,7٠6,٠77  -  -  -  -  -  - موجودات أخرى 

1,168,714,950  192,307,166 305,538,427 322,853,692  85,257,191  53,234,209  79,590,950  129,933,315 إجمالي الموجودات

المطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 
 ١٤٠,٣٣٢,699  ١,959,988  -  -  -  -  ٤١,١١١,5٤٣  97,٢6١,١68 مصرفية

 8١٠,٢55,595  ١8٠,8٠7,١69  -  ٢9,5١8,٣٠٠  57,١١٠,799  7٤,86٣,٢79  9٠,66١,٤٢6  ٣77,٢9٤,6٢٢ ودائع عمالء

 69,٤٢٤,8٤5  ١,٢٢٠,١5٠  -  ٣٢,87٢,٢88  ١5,6٠9,٠٣٤  9,86١,686  6,57٤,٤58  ٣,٢87,٢٢9 تأمينات نقدية

 ٣,9٢٠,57٢  -  ٣,٠5٠,٠٠٠ -  87٠,57٢   -  -  - أموال مقترضة

 ٣,85٢,٠86  ٣,85٢,٠86  -  -  -  -  -  - مخصص ضريبة الدخل

 676,7٣٤  676,7٣٤  -  -  -  -  -  - مخصصات متنوعة

 ١6,٣88,9٤٣  ١6,٣88,9٤٣  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

١,٠٤٤,85١,٤7٤ ٢٠٤,9٠5,٠7٠ ٣,٠5٠,٠٠٠ 6٢,٣9٠,588 7٣,59٠,٤٠5 8٤,7٢٤,965 ١٣8,٣٤7,٤٢7 ٤77,8٤٣,٠١9 إجمالي المطلوبات

 123,863,476  )12,597,904( 302,488,427 260,463,104  11,666,786  )31,490,756()58,756,477()347,909,704(فجوة اعادة تسعير الفائدة 

 31 كانون األول 2013 

 ١,٠5٤,98٠,5٢7  ١7٠,65٢,٣55 ٣65,9١5,5٣5  ١٤5,7٣6,985  ١١5,٢58,٤69  55,٠89,١٣٣  7٢,785,8١6  ١٢9,5٤٢,٢٣٤ إجمالي الموجودات

 9٤٠,9٢9,8٣9 ١7٠,٠١٢,٠8١  ٢,٠٠٠,٠٠٠  - 75,9٢5,٢٣7 85,75٢,5٠8 ١٣٠,5٠٠,6٣7 ٤76,7٣9,٣76 إجمالي المطلوبات

 114,050,688  640,274  363,915,535  145,736,985  39,333,232 )30,663,375( )57,714,821()347,197,142(فجوة إعادة تسعير الفائدة 
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية

 31 كانون األول 2014
دوالر 

أمريكي
يورو

جنيه 
استرليني

إجماليأخرىشيكل

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

١٢,٤٣١,59٤79٤,8٣6١7٤,٤١5٤,66٣,7٤5٣87,٠١7١8,٤5١,6٠7نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

6٣,856,66٣ ١6,٠5٢,557 ٤١,٣88,٠9658,١١٤١,٢5٢,55٤5,١٠5,٣٤٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

87,96١59,٢٣٣,٠5٢ 7,٤76,٤98  -  - 5١,668,59٣تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

5٣5,8٣٣ -  -  -  - 5٣5,8٣٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الشامل   

٢,٠٤5,٢١6 -  -  -  - ٢,٠٤5,٢١6

١٣,٠٣١,6٠6 -  -  -  - ١٣,٠٣١,6٠6موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

١,٣99,٣78 ٢,١٠١ 89٠,85٤ -  - 5٠6,٤٢٣موجودات أخرى 

121,607,361852,9501,426,96918,136,43916,529,636158,553,355إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٢٤,5٠8,7١6 ١89,8٣١ ٢٢,٤٠١,786٣٢٢,96٣١١,778١,58٢,٣58ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

8٣,699,9٤٤١٣,6٣9,5٣٣8٢9,75٣١5,7٤5,٤8٢٢,٢96,885١١6,٢١١,597ودائع عمالء

778,9٢٠567,5٤٢١5,٣٠٤,87٣ ٤١٢,59٢ ١٢,776,9٢٣768,896تأمينات نقدية

١,5٠٤,٤95 -  ٤١١,٤67  -  - ١,٠9٣,٠٢8مطلوبات أخرى

٤,٢68,568 -  -  -  - ٤,٢68,568حقوق المساهمين 

124,240,24914,731,3921,254,12318,518,2273,054,258161,798,249إجمالي المطلوبات

 )٣,٢٤٤,89٤( ١٣,٤75,٣78  )٣8١,788( ١7٢,8٤6  )١٣,878,٤٤٢( )٢,6٣٢,888(صافي التركز داخل قائمة المركز المالي للسنة الحالية

 ٣5,٢8١,٤78  6,٢٢٣,8١9 8٠٣,٢٢9 5,٣6٤  ٢,١١5,٣56  ٢6,١٣٣,7١٠ إلتزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي للسنة الحالية

36ج- مخاطر السيولة

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

تعرف مخاطر السيولة بأنها الخسائر التي قد يتعرض لها البنك بسبب عدم توفر التمويل الالزم لتمويل الزيادة 

 31 كانون األول 2013
دوالر 

أمريكي
يورو

جنيه 
استرليني

إجماليأخرىشيكل

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات:

١9,٤5١,٤٣9٢,65٠,٣٢٢١57,٣88٣,56٠,٢7١٤٢٤,٤59٢6,٢٤٣,879نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٣5,686,575 877,9١١ ٢5,5٣9,٤٤6٣,7٣6,78١١,٣٣6,87٤٤,١95,56٣أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٢,١٤٢,٣69٤8,٠67,8٠٣ 5,٢٣6,٠١٤ ٣٠,5٤8,٣95١٤١,٠١96تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الشامل  

١,9٣5,7٠9   -    -    -    - ١,9٣5,7٠9

١٢,٢٣١,٤9٤ -    -    -    -   ١٢,٢٣١,٤9٤موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

5,757 -    -    -    -   5,757موجودات ومعدات-الصافي

5,١٢7,895 ١5,٣١9 ١,856,5٠٣ -  - ٣,٢56٠7٣موجودات أخرى 

92,9683136,528,1221,494,26814,848,35113,460,058129,299,112إجمالي الموجودات

المطلوبات:

١٢,٠١٣,٤69 ١٤8,5٢8 9,579,٢٤٣665,7587,٢٢6١,6١٢,7١٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

76,١56,٢٤٤5,٣9٤,8٠6١,١١7,69٢١٣,968,١١9١,6٣7,6٣٠98,٢7٤,٤9١ودائع عمالء

658,٠٠١١,٤86,٠٢9١١,٣٠٢,59٣ -   8,657,١٣55٠١,٤٢8تأمينات نقدية

 ١,585,٠١5  ١,7١٤  ١١5,٠٠5  -    -   ١,٤68,٢96مطلوبات أخرى

٣,89١,8٠٤ -    -    -    -   ٣,89١,8٠٤حقوق المساهمين 

99,752,7226,561,9921,124,91816,353,8393,273,901127,067,372إجمالي المطلوبات

 ٢,٢٣١,7٤٠  ١٠,١86,١57  )١,5٠5,٤88( ٣69,٣5٠  )٣٣,87٠( )6,78٤,٤٠9(صافي التركز داخل قائمة المركز المالي للسنة الحالية

٢6,7١5,6٣8٢٠6,٠١76,١٣١,١٠٢٢٤5,6٢5١,٤٤7,٠96٣٤,7٤5,٤78إلتزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي للسنة الحالية
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36ج- مخاطر السيولة

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

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

- يلتزم البنك بنسب السيولة المحددة من قبل البنك المركزي والسلطات الرقابية التي تعمل ضمنها فروع البنك الخارجية، 
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 2014

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 الـى
3 سنوات 

أكثر من 3 
سنوات 

عناصـــــر
بـدون 

إستحقـاق
المجموع

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

المطلوبات:

ودائع بنوك 
١٤٠,٣٣٢,699 -  -  -  -  -  ٤١,١١١,5٤٣ 99,٢٢١,١56ومؤسسات مصرفية

٢٤,68٢,77٠8١٠,٢55,595 -  ٢9,5١8,٣٠٠ 5١9,7١9,٣٤١9٠,66١,٤٢689,869,١5755,8٠٤,6٠١ودائع عمالء

69,٤٢٤,8٤5 -  -  ٣٢,87٢,٢88 ٣,٢87,٢٢96,57٤,٤589,86١,686١6,8٢9,١8٤تأمينات نقدية

٣,9٢٠,57٢ -  ٣,٠5٠,٠٠٠  -  -  -  7٢7,57٢  ١٤٣,٠٠٠ أموال مقترضة

٣,85٢,٠86 -  -  -  ٣,85٢,٠86  -  -  - مخصص ضريبة الدخل

676,7٣٤ -  -  - 676,7٣٤ -  -  - مخصصات متنوعة

١6,٣88,9٤٣ -  - 5,٠99,6٤٣ ١,877,595  78,7١8 5,8٣9,7٢6٣,٤9٣,٢6١مطلوبات أخرى

6٢8,٢١٠,٤5٢١٤٢,568,٢6٠99,8٠9,56١79,٠٤٠,٢٠٠67,٤9٠,٢٣١٣,٠5٠,٠٠٠٢٤,68٢,77٠١,٠٤٤,85١,٤7٤المجموع 

مجموع الموجودات 
حسب إستحقاقاتها 

المتوقعة
٢٠8,٠8٢,٣٤99١,658,9٢١5٣,665,68١9٣,٤٠٠,7٢6٢5١,٣٤9,٤٠9 ٣9٤,٠٣8,98976,5١8,875١,١68,7١٤,95٠

 31 كانون األول 2013

المطلوبات:

ودائع بنوك 
١١٢,١75,777 -  -  -  -  -  ٤٢,555,٠٠٠ 69,6٢٠,777ومؤسسات مصرفية

٢8,١7٢,٢٤١7٤٣,٠٠٣,9٣8 -  - ٤97,٣٤٠,١7١8١,9٠5,١١١76,69١,7١958,89٤,696ودائع عمالء

65,٣5٤,7٤7 -  -  - ٢٢,8٣٤,9598,٣٤8,955١٢,5٢٣,٤٣٣٢١,6٤7,٤٠٠تأمينات نقدية

٢,٠٠٠,٠٠٠ -  ٢,٠٠٠,٠٠٠  -  -  -  -  - أموال مقترضة

مخصص ضريبة 
٢,٣٣١,7٤8 -  -  -  ٢,٣٣١,7٤8  -  -  - الدخل

8٠٠,٢5٢ -  -  - 8٠٠,٢5٢ -  -  - مخصصات متنوعة

957,١١٠١5,٢6٣,٣77 - ٤8,59٠ ١,666,١١8  - 5,٤١7,٠٤77,١7٤,5١٢مطلوبات أخرى

595,٢١٢,95٤١٣9,98٣,57889,٢١5,١5٢85,٣٤٠,٢١٤٤8,59٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢9,١٢9,٣5١9٤٠,9٢9,8٣9المجموع 

مجموع الموجودات 
حسب إستحقاقاتها 

المتوقعة
٢٣٣,5٤٠,٢8٢68,7٠٠,٤9٠55,١٠5,6٣5١١7,٢٣6,٣٣٤5٠7,٢8٠,769 - 7٣,١١7,٠١7١,٠5٤,98٠,5٢7
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ثانيًا: بنود خارج قائمة المركز المالي

 31 كانون األول 2014
المجموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

دينــاردينــاردينـــار

١٢9,١69,66٠ - ١٢9,١69,66٠كفاالت

٣8,599,86٤ - ٣8,599,86٤إعتمادات وقبوالت

695,١٠٣ - 695,١٠٣إلتزامات عقود اإليجارات التشغيلية

6٠,١8٤,٤٠5 - 6٠,١8٤,٤٠5سقوف تسهيالت غير مستغلة

228,649,032 - 228,649,032المجموع

 31 كانون األول 2013
المجموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

دينــاردينــاردينـــار

١٠5,5١١,58٢ - ١٠5,5١١,58٢كفاالت

٤٢,7١٤,9٢7 - ٤٢,7١٤,9٢7إعتمادات وقبوالت

6٣7,٣87 - 6٣7,٣87إلتزامات عقود اإليجارات التشغيلية

5١,59٠,769 - 5١,59٠,769سقوف تسهيالت غير مستغلة

200,454,665 - 200,454,665المجموع

37 - معلومات عن قطاعات أعمال البنك

أ- معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية

العام  المدير  التي يتم إستعمالها من قبل  للتقارير  القطاعات وفقًا  إدارية يحيث يتم قياس  البنك ألغراض  يتم تنظيم 
وصانعو القرار الرئيسيون لدى البنك وذلك من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد 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 األنشطة التي ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك المذكورة أعاله .  -
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فيما يلي معلومات عن أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

20142013أخرى الخزينة المؤسسات األفراد 

دينـار  دينـار  دينـار  دينـار  دينـار دينـار 

 ٣5,566,٢١٤  ٤5,6٣6,٣99  ١,٣7٢,٣8٣  ١٣,687,١٢9  ٢٠,97٠,٢٠6  9,6٠6,68١ إجمالي الدخل للسنة - قائمة )ب(

ينزل: مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 

المباشرة
)8٢7,878( )٤,٣8٣,٤١7(  -  - )5,٢١١,٢95( )١٠,٣65,٤7٠( 

 ٢5,٢٠٠,7٤٤  ٤٠,٤٢5,١٠٤  ١,٣7٢,٣8٣  ١٣,687,١٢9  ١6,586,789  8,778,8٠٣ نتائج أعمال القطاع 

 )٢١,٠5١,٤88( )٢6,58٤,٢١٢( )٢,٠6١,٣9٤( )9,٤٣٣,7٠6( )١٠,٠٢٤,78٠( )5,٠6٤,٣٣٢(ينزل: مصاريف غير موزعة على القطاعات 

 ٤,١٤9,٢56  ١٣,8٤٠,89٢  )689,٠١١( ٤,٢5٣,٤٢٣  6,56٢,٠٠9  ٣,7١٤,٤7١ الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

 )95٠,٠٠٠( )٣,8٣8,76١( )٣,8٣8,76١( -  -  - ينزل: ضريبة الدخل للسنة

 ٣,١99,٢56  ١٠,٠٠٢,١٣١  )٤,5٢7,77٢( ٤,٢5٣,٤٢٣  6,56٢,٠٠9  ٣,7١٤,٤7١ الربح للسنة - قائمة )ب(

 5,٠8٢,6٠٤  ٣,7٢٢,886 ٣,7٢٢,886 ---مصاريف رأسمالية 

اإلستهالكات واالطفاءات وإطفاء رصيد إعادة 

الهيكلة
--- ٤,٢96,997 ٤,٢96,997  ٢,٣٢8,٣8٣

1,054,980,527 1,168,714,950 84,899,139 567,345,035 348,066,373  168,404,403 مجموع الموجودات 

940,929,839 1,044,851,474 19,837,372 144,883,963 375,059,248  505,070,891 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

201420132014201320142013

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

٣5,566,٢١٤ ٤5,6٣6,٣99 ٤,٤7٢,٢١٠ 5,75٤,٠58 ٣١,٠9٤,٠٠٤ ٣9,88٢,٣٤١ إجمالي الدخل - قائمة )ب(

5,٠8٢,6٠٤ ٣,7٢٢,886  ٤٤5,6٤6  9٣,7٣8 ٤,6٣6,958 ٣,6٢9,١٤8 المصروفات الرأسمالية

31 كانون األول31 كانون األول31 كانون األول

201420132014201320142013

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

١,٠5٤,98٠,5٢7 ١,١68,7١٤,95٠ 65,٠٠١,٠١٠ 7٢,٣٠5,٠٤6 989,979,5١7 ١,٠96,٤٠9,9٠٤ مجموع الموجودات
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38 - إدارة رأس المال

أ-  وصف لما يتم إعتباره كرأس مال

المال  رأس  ويعرف  تنظيمي،  مال  ورأس  إقتصادي  مال  رأس  مدفوع،  مال  كرأس  تصنيفات  عدة  الى  المال  رأس  يصنف 
نسبة  لمتطلبات  تلبية  رقابية  ألغراض  المركزي  البنك  يحددها  التي  البنود  قيمة  إجمالي  البنوك  قانون  حسب  التنظيمي 
كفاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات يصدرها البنك المركزي األردني، ويتكون رأس المال التنظيمي من جزئين األول 
يسمى رأس المال االساسي )Tier 1( ويتكون من رأس المال المدفوع ، اإلحتياطيات المعلنة )تتضمن اإلحتياطي القانوني، 
اإلختياري ، عالوة اإلصدار وعالوة إصدار أسهم الخزينة(، األرباح المدورة بعد استثناء أي مبالغ تخضع ألية قيود وحقوق غير 
البنك  بموافقة  المؤجلة  المخصصات   ، الخزينة  أسهم  شراء  تكلفة  وجدت،  أن  الفترة  خسائر  منها  ويطــرح  المسيطريـن 
فروقات  من  فيتكون   )Tier 2( اإلضافي  المال  رأس  الثاني  الجـزء  أمـا  والشهرة،  الهيكلة  إعادة  ورصيد  األردني  المركزي 
ترجمة العمالت األجنبية، إحتياطي مخاطر مصرفية عامة، األدوات ذات الصفات المشتركة  بيـن رأس المال والدين ، الديون 
المساندة و٤5% من إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل إذا كان موجبًا ويطرح 

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 اإلستثمارات في رؤوس أموال البنوك وشركات التأمين والشركات المالية األخرى. 

ب- متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال، وكيفية االيفاء بهذه المتطلبات

حقوق  نسبة  تنخفض  ال  وأن  دينار،  مليون   ١٠٠ عن  المدفوع  المال  رأس  يقل  ال  أن  األردني  المركزي  البنك  تعليمــات  تتطلب 
المساهميــن الـــى الموجـــودات عن 6% ، أما رأس المال التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك المركزي األردني أن ال تنخفض 
نسبته الى الموجودات المرجحة بالمخاطر ومخاطر السوق )نسبة كفاية رأس المال( عن ١٢% ويراعي البنك اإللتزام بها، وقد 
قام البنك خالل العام ٢٠١٢ بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح 9٣.٣٤٢.١79 دينار / سهم كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٢ وتم 
استكمال إجراءات زيادة رأس المال بحيث أصبح ١٠٠ مليون سهم / دينار بتاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠١٣، بما يتناسب مع متطلبات 

البنك المركزي األردني .

 )%١٠( القانوني ما نسبته  أن يقتطع سنويًا لحساب اإلحتياطي  البنك  بأنه على  البنوك   بالمادة )6٢( من قانون  البنك  يلتزم 
من أرباحه الصافية في المملكة وأن يستمر في اإلقتطاع حتى يبلغ هذا اإلحتياطي ما يعادل رأس مال البنك المكتتب به، 

ويقابل هذا اإلقتطاع اإلحتياطي اإلجباري المنصوص عليه في قانون الشركات.

يلتزم البنك بالمادة )٤١( من قانون البنوك والتي تتطلب أن يتم التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي األردني والمتعلقة 
بما يلي:

وباإلحتياطيات  المال  رأس  بعناصر  وكذلك  بالمخاطر  المرجحة  وبالموجودات  بموجوداته  الخاصة  المخاطر  نسب   -١
وبالحسابات النظامية.

نسبة إجمالي القروض الى رأس المال التنظيمي المسموح  للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي الصلة.  -٢
نسبة إجمالي القروض الممنوحة ألكبر عشرة أشخاص من عمالء البنك الى المبلغ اإلجمالي للقروض الممنوحة من البنك.   -٣

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 
السنوية. ومن أجل  التقديرية  النافذة وينعكس ذلك في خططه اإلستراتيجية وكذلك موازناته  التشريعات والتعليمات 

مزيد من التحفظ تحوطًا للظروف المحيطة والدورات اإلقتصادية.
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يتم أخذ التأثيرات لدى الدخول في اإلستثمارات على نسبة كفاية رأس المال ويراقب رأس المال وكفايته بشكل دوري حيث 
يتم إحتساب نسبة كفاية رأس المال علىمستوى المجموعة وكذلك البنك منفرداً بشكل ربع سنوي، ويتم تدقيقها من 
المدقق الداخلي . وذلك إضافة الى الرقابة المستمرة لنسب رأس المال والتي تراقب بشكل شهري، منها نسب الرفع المالي 
حقوق المساهمين للموجودات، حقوق المساهمين لودائع العمالء، نسبة النمو الداخلي لرأس المال، المخصصــات ورأس

حقوق  على  المستهدف  العائد  تحقيق  وبالتالي  المالئم   )Financial Leverage( المالي  الرفع  يحقق  وبما  الحر،  المــال 
المساهمين وبحيث ال يقل عن ٢٠% حسبما تنص عليه إستراتيجية البنك.

الى عدم  التوزيع أن يؤدي  إذا كان من شأن هذا  التنظيمي  المال  أرباح على المساهمين من عناصر رأس  أية  ال يتم توزيع 
التقيد بالحد األدنى المطلوب لرأس المال.

التوسعات  لتلبية  العام  اإلكتتاب  الى  اللجوء  ويمكن   )Internal Generation( المال  لرأس  الداخلي  النمو  على  البنك  يركز 
والخطط المستقبلية أو متطلبات السلطات الرقابية وفق دراسات محددة.

كفاية رأس المال

 يتم إحتساب 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 

20142013

دينــاردينـار

بنود رأس المال األساسي:

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المكتتب به والمدفوع

 8,٤٤9,5٤٢  9,8٣٣,6٣٢ اإلحتياطي القانوني

 897,١96  ١,٣١7,6٣٣ إحتياطي التقلبات الدورية

 ٢,٣٢9,75٣  ١٠,٣٤6,98٣ األرباح المدورة 

يطرح منه:

 )5,١77,555( )٣,٤5١,666(رصيد إعادة هيكلة رأس مال البنك

 )٣,١٠٣,58٤( )٢,٤89,٠8١(إستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية األخرى

 )7٢٢,99١( )١,٢٣5,٢٣9(موجودات غير ملموسة - بالصافي

 -  )١,٤٣8,١67(أسهم مستملكة لقاء ديون

 )٣,٢58,٤٤١( )٣,8٣٢,6١9(العقارات المستملكة التي تزيد فترة إستمالكها عن أربع سنوات 

 )٢,١59,79٢( - تعديالت حسب متطلبات البنك المركزي األردني

 97,254,128  109,051,476 مجموع رأس المال األساسي

بنود رأس المال االضافي:

 )٣,85١,899( )٤,١١6,٤6٣(إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 

 5,١٤٠,٢76  5,٣95,87١ إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

 )١,٢88,٣77( )١,٢79,٤٠8(إستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية األخرى

 -  - مجموع رأس المال اإلضافي

 97,254,128  109,051,476 مجموع رأس المال األساسي ورأس المال التنظيمي

 97,254,128  109,051,476 مجموع رأس المال التنظيمي

 786,٣٢5,9٤١  8١6,8٠٣,7٢٠   مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

١٢/٣7 %١٣/٣5 %  نسبة كفاية رأس المال التنظيمي  

١٢/٣7 %١٣/٣5 %  نسبة رأس المال األساسي 
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39 - حسابات مدارة لصالح العمالء

 ال توجد محافظ إستثمارية يديرها البنك لصالح العمالء.

40 - تحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات
  يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة إلستردادها أو تسويتها:

 31 كانون األول 2014
 المجمــوع أكثر من سنةلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات:

9٣,875,7857,٤٤٤,5٠٠١٠١,٣٢٠,٢85نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

79,١97,86١ - 79,١97,86١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١9٤,7٤6,٣57٣٢9,١٢٠,٣٠٤5٢٣,866,66١تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

٤,8١5,٤85 - ٤,8١5,٤85موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٢,٣١5,٤٢6١٢,٣١5,٤٢6 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

56,٤٣٤,86١٢9١,8٢7,٣١5٣٤8,٢6٢,١76موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

٢٤,995,7٤٠٢٤,995,7٤٠ - ممتلكات و معدات - بالصافي 

١,٢٣5,٢٣9١,٢٣5,٢٣9 - موجودات غير ملموسة - بالصافي

5٤,968,7٤97٢,7٠6,٠77 ١7,7٣7,٣٢8 موجودات أخرى 

446,807,677721,907,2731,168,714,950مجموع الموجودات

المطلوبات:

١٤٠,٣٣٢,699 - ١٤٠,٣٣٢,699ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

756,٠5٤,5٢55٤,٢٠١,٠7٠8١٠,٢55,595ودائع عمالء   

٣6,55٢,557٣٢,87٢,٢8869,٤٢٤,8٤5تأمينات نقدية

87٠,57٢٣,٠5٠,٠٠٠٣,9٢٠,57٢أموال مقترضة

676,7٣٤ - 676,7٣٤مخصصات متنوعة

٣,85٢,٠86 - ٣,85٢,٠86مخصص ضريبة الدخل

١١,٢89,٣٠٠5,٠99,6٤٣١6,٣88,9٤٣مطلوبات أخرى

949,628,47395,223,0011,044,851,474مجموع المطلوبات

626,684,272123,863,476 )502,820,796(صافي الموجودات
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 31 كانون األول 2013
 المجمــوع أكثر من سنةلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار

١٢٣,785,٢٠٤ - ١٢٣,785,٢٠٤نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

6١,٣٠٠,8٣7 - 6١,٣٠٠,8٣7أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢٠٢,١87,878٣١5,٠9٠,٢٣55١7,٢78,١١٣تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

5,٤٤٠,٤8٣ - 5,٤٤٠,٤8٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9,6٣8,7٣١9,6٣8,7٣١ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

7٠,٣8٣,٤5٤١86,9٣9,٣95٢57,٣٢٢,8٤9موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

٢٤,٣67,٢75٢٤,٣67,٢75 - ممتلكات و معدات - بالصافي 

7٢٢,99١7٢٢,99١ - موجودات غير ملموسة - بالصافي

١٢,١٠9,٤69٤٣,٠١٤,57555,١٢٤,٠٤٤موجودات أخرى 

475,207,325579,773,2021,054,980,527مجموع الموجودات

المطلوبات:

١١٢,١75,777 - ١١٢,١75,777ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

7١٤,8٣١,697٢8,١7٢,٢٤١7٤٣,٠٠٣,9٣8ودائع عمالء   

65,٣5٤,7٤7 - 65,٣5٤,7٤7تأمينات نقدية

٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠  - أموال مقترضة

8٠٠,٢5٢ - 8٠٠,٢5٢مخصصات متنوعة

٢,٣٣١,7٤8 - ٢,٣٣١,7٤8مخصص ضريبة الدخل

١5,٢6٣,٣77 ٤8,59٠ ١5,٢١٤,787مطلوبات أخرى

910,709,00830,220,831940,929,839مجموع المطلوبات

549,552,371114,050,688 )435,501,683(صافي الموجودات
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41 - مستويات القيمة العادلة

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

حول  معلومات  يوضح  التالي  والجدول  مالية،  فترة  كل  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  مقّيمة  للبنك  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بعض  أن 

كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات المالية ) طرق التقييم والمدخالت 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 كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول

20142013

دينـاردينـار

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

المستوى األول ٤,8١5,٤855,٤٤٠,٤8٣أسهم شركات
 األسعار المعلنة 

في األسواق 
المالية  

ال ينطبقال ينطبق

4,815,4855,440,483المجموع
موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل 

الشامل 

المستوى األول 9,٤9٣,7١٣7,٤76,7٢٠أسهم متوفر لها أسعار سوقية
 األسعار المعلنة 

في األسواق 
المالية 

ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني٢,8٢١,7١٣٢,١6٢,٠١١أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
 مقارنتها بالقيمة 

السوقية ألداة 
مالية مشابهة 

ال ينطبقال ينطبق

12,315,4269,638,731المجموع

17,130,91115,079,214إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل العام ٢٠١٤.

ب - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:

للبنك تقارب  المالية  القوائم  الظاهرة في  المالية  المالية والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  أن  اننا نعتقد  أدناه  الجدول  يرد في  بإستثناء ما 
قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية للبنود المبينة أدناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبًا وذلك يعود إما إلستحقاقها قصير 

األجل أو أن  أسعار الفائدة لها  يعاد تسعيرها خالل العام.
       

الموجودات المالية / المطلوبات المالية

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول

مستوى القيمة 

العادلــــــــة

20142013

القيمة 
الدفترية

القيمة 
العادلة

القيمة 
القيمة العادلةالدفترية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني8٢,٣٠٢,5٢٤8٢,٣٠٢,5٢٤١٠6,٤86,7١6١٠6,٤86,7١6أرصدة لدى بنوك مركزية 
المستوى الثاني79,١97,86١79,١97,86١6١,٣٠٠,8٣76١,٣٠٠,8٣7ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني5٢٣,866,66١5٢٣,866,66١5١7,٢78,١١٣5١7,٢78,١١٣قروض وكمبياالت وأخرى
المستوى األول والثاني٣٤8,٢6٢,١76٣٤8,٢6٢,١76٢57,٣٢٢,8٤9٢57,٣٢٢,8٤9موجودات مالية  بالتكلفة المطفأة

7٢,7٠6,٠777٢,7٠6,٠7755,١٢٤,٠٤٤55,١٢٤,٠٤٤موجودات أخرى

1,106,335,2991,106,335,299997,512,559997,512,559مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة
المستوى الثاني١٤٠,٣٣٢,699١٤٠,٣٣٢,699١١٢,١75,777١١٢,١75,777ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني8١٠,٢55,5958١٠,٢55,5957٤٣,٠٠٣,9٣87٤٣,٠٠٣,9٣8ودائع عمالء
المستوى الثاني69,٤٢٤,8٤569,٤٢٤,8٤565,٣5٤,7٤765,٣5٤,7٤7تأمينات نقدية

المستوى الثاني٣,9٢٠,57٢٣,9٢٠,57٢٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠أموال مقترضة 

1,023,933,7111,023,933,711922,534,462922,534,462مجموع المطلوبات المالية غير محددة القيمة العادلة

للبنود المبينة أعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني والثالث وفقًا لنماذج تسعير متفق عليها و التي 

تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.
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42- إرتباطات وإلتزامات محتملة )خارج قائمة المركز المالي(

أ- إرتباطات وإلتزامات ائتمانية:

31 كانـون األول 

20142013

دينــاردينـار

٣٢,٤٣7,8٣٠٣9,١58,٠5٤إعتمادات

6,١6٢,٠٣٤٣,556,87٣قبوالت

كفاالت 

٢8,875,8٠8٢9,٤7٠,٢٢9دفع

٤٤,765,757٣٠,٢66,٣5٢حسن تنفيذ

55,5٢8,٠95٤5,775,٠٠١أخرى

6٠,١8٤,٤٠55١,59٠,769سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

227,953,929199,817,278المجموع

ب-  بلغت قيمة عقود اإليجار التشغيليـة  695.١٠٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )6٣7.٣87 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.

43 - القضايا المقامة ضد البنك

بلغت قيمة القضايا المقامة ضد البنك ٢.٣5٤.٣٢8 دينار كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )١.76٤.669 دينار كما في ٣١ كانون األول 
٢٠١٣( ، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني للبنك فأنــه لن يترتب على البنك إلتزامات تفـوق المخصص المأخـوذ لهـــا والبالغ 

58.٢57 دينار كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١٤ )٢8٢.8٣٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٣(.
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44- تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

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

تــم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية في أعداد القوائم المالية للبنك، والتي لم تؤثر بشكل 
جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة ، علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة 

للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة:

توضح هذه التعديالت المتطلبات المتعلقة بالتقاص بين الموجودات 
القانونية  الحقوق  معنى  وتحديدا  المالية،  والمطلوبات  المالية 

الملزمة للتقاص، التحقق والتسوية في نفس الوقت.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
رقم )٣٢(: عرض األدوات المالية – التقاص 
والمطلوبات  المالية  الموجودات  بين 

المالية.

تلغي هذه التعديالت متطلبات اإلفصاح عن المبلغ القابل لإلسترداد 
لوحدة توليد النقد والتي وزعت الشهرة أو الموجودات غير الملموسة 
ذات العمر الزمني غير المحدد بناًءً عليها في حالة عدم وجود تدني 
أو عدم إستعادة قيمة التدني لوحدة توليد النقد المتعلقة بها. كما 
قدمت هذه التعديالت متطلبات إفصاح إضافية والتي تكون مالئمة 
النقد  توليد  لوحدة  أو  لألصل  لإلسترداد  القابل  المبلغ  يكون  عندما 

يقاس بالقيمة العادلة مطروحا منه تكاليف اإلستبعاد.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 – الموجودات  في  التدني   :)٣6( رقم 
اإلفصاحات حول المبلغ القابل لإلسترداد 

للموجودات غير المالية. 

جاءت هذه التعديالت للتخفيف من متطلبات التوقف عن محاسبة 
والمحددة كأداة تحوط قد  المالية  المشتقة  التحوط عندما تكون 
تم استبدالها ضمن ظروف معينة، كما وضحت هذه التعديالت أن 
أي تغير في القيمة العادلة للمشتقة المالية المحددة كأداة تحوط 
الناشئ عن التبادل يجب ان يؤخذ بعين اإلعتبار عند تقييم وقياس 

فعالية التحوط.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
اإلعتراف  المالية:  األدوات   :)٣9( رقم 
ومحاسبة  المشتقات  -تبادل  والقياس 

التحوط.

المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  الحاصلة  التعديالت  تتعلق 
التعديالت  تلك  وتتطلب  اإلستثمارية،  المنشآت  بتعريف   )١٠( رقم 
من المنشآت التي ينطبق عليها تعريف المنشآت اإلستثمارية عدم 
للقيمة  وفقا  بها  واإلعتراف  لها  التابعة  الشركات  اعمال  توحيد 
المنفصلة  المالية  قوائمها  في  والخسائر  األرباح  خالل  من  العادلة 
المعيار  التعديالت على  لذلك تم إضافة بعض  والموحدة.  ونتيجة 
الدولي  المحاسبي  والمعيار   )١٢( رقم  المالية  للتقارير  الدولي 
المنشآت  لتلك  الجديدة  اإلفصاح  بمتطلبات  للتعريف   )٢7( رقم 

اإلستثمارية.

للتقارير  الدولية  المعايير  على  التعديالت 
المالية أرقام )١٠( و )١٢( -القوائم المالية 
في  الحصص  عن  واإلفصاح  الموحدة 
المحاسبة  ومعيار  األخرى  المنشآت 
المالية  القوائم   :)٢7( رقم  الدولي 
بالمنشآت  والمتعلقة  المنفصلة 

اإلستثمارية. 
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ب - 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  المالية التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني ٢٠١7 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١5(: اإليرادات من العقود مع العمالء.

أول كانون الثاني ٢٠١8 النسخة  صدرت   :)٢٠١٤( المالية  األدوات   :)9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
النهائية لهذا المعيار في شهر تموز ٢٠١٤ وطرحت ما يلي:

النقدية  التدفقات  تحصيل  بغرض  بها  المحتفظ  الدين  ألدوات  جديد  تصنيف 
المتعاقد عليها مع إمكانية البيع، حيث يتم تصنيفها ضمن الموجودات المالية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

المالية  الموجودات  تدني  خسارة  الحتساب  المتوقعة  الخسارة  نموذج  تطبيق 
األثني  خالل  المتوقعة  التدني  خسارة  بتحديد  تبدأ  مراحل  ثالثة  خالل  من  وذلك 
التالية لتاريخ اإلعتراف المبدئي بالتسهيالت االئتمانية ومن ثم تحديد  عشر شهراً 
خسارة التدني في حال زيادة مخاطر التسهيالت االئتمانية بشكل جوهري وقبل 
التسهيالت  تصبح  عندما  األخيرة  والمرحلة  عاملة  غير  التسهيالت  هذه  تصبح  أن 

االئتمانية غير عاملة بشكل فعلي.

أول كانون الثاني ٢٠١6 )١١(: محاسبة شراء الحصص  المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  التعديالت على 
في العمليات المشتركة.

أول كانون الثاني ٢٠١6 الدولي  المحاسبة  ومعيار   )١6( رقــم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت 
رقــم )٣8(: توضيح للطرق المحاسبية المقبولة لإلستهالك واإلطفاء.

أول كانون الثاني ٢٠١6 الدولي  المحاسبة  ومعيار   )١6( رقــم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت 
رقــم )٤١(: الزراعة – النباتات المنتجة.

أول كانون الثاني ٢٠١6 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٠( ومعيار المحاسبة الدولي 
بين  بها  المساهمة  أو  األصول  بيع  عن  الناجمة  الخسائر  أو  األرباح   :)٢8( رقــم 

المستثمر وشركاته التابعة أو إستثماراته المشتركة.

أول كانون الثاني ٢٠١6 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقــم )٢7(: السماح للمنشآت بالمحاسبة 
عن اإلستثمارات في الشركات التابعة، المشاريع المشتركة والشركات الزميلة أما 
بالكلفة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( أو بإستخدام طريقة حقوق 

الملكية في القوائم المالية المنفصلة.     
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أول كانون الثاني ٢٠١6 للتقارير  الدولي  والمعيار   )١٠( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت 
المالية رقــم )١٢( ومعيار المحاسبة الدولي رقــم )٢8(: الجوانب الخاصة بتطبيق 

اإلستثناء من التوحيد في الشركات اإلستثمارية. 

أول كانون الثاني ٢٠١6 معدي  تواجه  التي  المعوقات   :)١( رقــم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت 
الخاصة  المالية  التقارير  أعداد  عند  تقديراتهم  يستخدمون  الذين  المالية  القوائم 

بهم.

أول كانون الثاني ٢٠١6  تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في األعوام ٢٠١٢-٢٠١٤.

أول تموز ٢٠١٤  ٢٠١٠-٢٠١٢ األعوام  في  الصادرة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  تحسينات 
ومعايير  و)١٣(  و)8(  و)٣(   )٢( أرقام  المالية  للتقارير  الدولية  بالمعايير  والمتعلقة 

المحاسبة الدولية أرقام )١6( و)٢٤( و)٣8(.

أول تموز ٢٠١٤  ٢٠١١-٢٠١٣ األعوام  في  الصادرة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  تحسينات 
والمتعلقة بالمعايير الدولية للتقارير المالية ارقام )١( و)٣( و)١٣( ومعيار المحاسبة 

الدولي رقم )٤٠(.

أول تموز ٢٠١٤ توضح  الموظفين  منافع   :)١9( رقــم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت 
كيفية اإلعتراف بمساهمة الموظفين أو األطراف الخارجية المرتبطة بالخدمة من 

حيث توزيعها على مدة الخدمة.

تتوقع إدارة البنك أن يتم تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند تاريخ سريان كل منها دون أن تحدث 
هذه المعايير أي أثر جوهري على القوائم المالية للبنك باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١5( والمعيار 
المالية  الفترات  خالل  للبنك  المالية  القوائم  في  تطبيقهما  يتم  أن  اإلدارة  تتوقع  حيث   ،  )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي 
أثر  لهما  يكون  قد  بأنه  علما  التوالي،  على   ٢٠١8 الثاني  كانون  من  واألول   ٢٠١7 الثاني  كانون  من  األول  بعد  أو  في  تبدأ  الذي 
جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية والمتعلقة باإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات 
أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين  أنه من غير العملي أن يتم تقدير  المالية للبنك، إال  والمطلوبات 

قيام اإلدارة بإستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق هاذين المعيارين على القوائم المالية للبنك.
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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:
يبلغ رأس المال المصرح به )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠( دينار و رأس المال المدفوع والمكتتب به لشركة البنك التجاري األردني )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠( . ١

دينار، ويمارس البنك جميع األعمال المصرفية، من خالل شبكة فروعه البالغ عددها )٣٠( فرعًا في األردن و )٤( فروع في 
فلسطين.

العنوان الرئيسي لمبنى اإلدارة العامة: الدوار الثامن – شارع الملك عبداهلل الثاني – حي الرونق – عمارة رقم )٣8٤(.. ٢
يبلغ حجم اإلستثمار الرأس مالي: )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠( دينار وهو مستثمر بشكل رئيسي في نشاط التسهيالت االئتمانية المباشرة . ٣

واألرصدة النقدية.
 وبلغ عدد موظفي البنك )769( موظفًا في عام ٢٠١٤ .. ٤

فروع فلسطينفروع األردن

عدد الموظفينالفرععدد الموظفينالفرع

٤6اإلدارة اإلقليمية٤٣7اإلدارة العامة

١١نابلس١١الفرع الرئيسي

9طولكرم9المجمع التجاري

9رام اهلل5جبل عّمان

6مكتب رام اهلل7جبل الحسين

9بيت لحم6العبدلي

9٠المجموع9شارع مكة

١٣الشميساني

١5الصويفية

6عّمان

7اليرموك 

١١القويسمة

5ماركا

6الهاشمي الشمالي

6صويلح

7الفحيص

9شارع  وصفي التل

6أبو نصير

8السلط

8معدي

6الزرقاء

5ياجوز

١٠مادبا

١٣العقبة

١١الكرك

١٣إربد

6مكتب إربد

8الرمثا

7شارع إيدون

9المفرق

679المجموع

بيانات اإلفصاح
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ال توجد شركات تابعة لشركة البنك التجاري األردني.. 5

نبذه تعريفية عن أعضاء مجلس إدارة البنك:. 6

السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ – رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ العضوية - 2004/2/16

ولد بتاريخ ١9٤6/١/١، ويحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة األردنية عام ١97١ وهو 
الشرقية  أوروبا  العربي،  الوطن  في  منتشرة  شركة   ٣٣ مظلتها  تحت  تضم  والتي  الصايغ  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
للمستهلك  توفر  وإعالمية،  مصرفية،  عقارية،  منزلية،  أدوات  هندسية،  كيمأوية،  مختلفة  تخصصات  في  وآسيا  والغربية 

خدمات ومنتجات 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 الممّيز  من الدرجة األولى في عام ٢٠٠7

السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس 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 –عّمان.

- الرئيس الفخري للنادي األرثوذكسي- الفحيص.
- عضو في المجلس المركزي األرثوذكسي.

- مؤسس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية األرثوذوكسية.
- رئيس فخري لجمعية يافا- عّمان.

- عضو مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية.
- 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 أمناء الجامعة الهاشمية. 
- عضو مجلس أمناء جمعية يوم القدس.

- 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. 

- رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لإلستثمار.
- عضو فخري في جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة – عّمان.

كما أن السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس اللجنة العليا لمجلس اإلدارة.

- عضو لجنة األراضي والعقارات المستملكة.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
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السيد أيمن هّزاع بركات المجالي – نائب رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ العضوية - 2004/2/16

ولد بتاريخ ١9٤9/٢/٢٠، وتخرج عام ١97٢ وقد نال شهادة البكالوريوس في التاريخ، عمل في وزارة الخارجية من عام ١97٣ لغاية 
إليه وزارة  الوزراء وُضمت  نائبًا لرئيس  ١97٤، تم تعيينه رئيسًا للتشريفات الملكية من عام ١99٣ لغاية ١999، وفي عام ١999 
األردني وأعيد  التجاري  البنك  إدارة  إليه وزارة اإلعالم، وفي عام ٢٠٠٢ أصبح عضو مجلس  الشباب والرياضة، ومن ثم ُضمت 

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 الخرسانيه.

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األولى للتأمين.
- رئيس مجلس إدارة شركة برنسلي انتربرايزس.

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورشاب.

كما أن السيد أيمن المجالي رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة األراضي والعقارات المستملكة.

- عضو في اللجنة العليا لمجلس اإلدارة.
- عضو في لجنة المخاطر واإلمتثال.

الدكتور “محمد جواد” فؤاد عبد الهادي حديد – عضو مجلس إدارة

تاريخ العضوية - 2004/2/16 

ولد بتاريخ ١9٣8/١٢/١8 ، وقد نال شهادة ليسانس آداب/ دراسات إجتماعية بمرتبة الشرف وحاصل على إجازة مصرفية عليا 
C.I.B ) دكتوراة مهنية ( عام ١96٢ كما أنه حاصل على زمالة مؤسسة قياديي األعمال الدولية / نيويورك عام ٢٠٠٣،  – لندن 
النقد  صندوق  الدولية  التمويل  مؤسسة  من   J.I.O.D (JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( شهادة  على  وحاصل 
) األردن ( من عام ١99٠  العربية المصرفية  المؤسسة   / الدولي عام ٢٠١٣، وقد عمل مدير عام ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
رئيسًا لهيئة إستثمار أموال الضمان  ٢٠٠١ ومن ثم  ٢٠٠٠ لغاية عام  األردني من عام  للتخطيط  ٢٠٠٠ ومن ثم وزيراً  لغاية عام 

اإلجتماعي 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 سمّية.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة حديد األردن. 

- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني األردني.
- عضو مجلس األمناء الجامعة العربية الدولية – سوريا.

- عضو لجنة إستثمار صندوق جامعة اليرموك.
- عضو مجلس إدارة أكاديمية طيران الشرق األوسط. 

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

كما أن الدكتور “محمد جواد” حديد عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو في لجنة المخاطر واإلمتثال.

- عضو في لجنة التخطيط اإلستراتيجي.
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اب ) ممثاًل لـ المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي ( – عضو مجلس إدارة السيد أيمن محمود أحمد كسَّ

تاريخ العضوية - 2009/3/12 

ولد بتاريخ ١96٤/8/٢٣ وقد نال شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نيويورك/ الواليات المتحدة األمريكية عام 
٢٠٠6، وشهادة بكالوريوس هندسة كمبيوتر من جامعة لندن/ المملكة المتحدة عام ١988. عمل في عّدة مناصب في سالح 
الجو الملكي في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من عام ١988 ولغاية ٢٠٠5، تعين أمينًا عامًا في وزارة اإلتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات ،  "وحاليًا مساعداً" للمدير العام في المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي من عام ٢٠٠5 لغاية اآلن. 

كما شارك كرئيس وعضو في عدة لجان في المؤسسة والقوات المسلحة منها:
رئيسًا للجان تطوير وحوسبة عدة مشاريع كبيرة في القوات المسلحة والمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي.  -

رئيس لجنة الموارد البشرية.  -
-  اللجنة التوجيهية العليا لقانون الضمان الجديد.

عضو اللجنة التوجيهية العليا للخطة اإلستراتيجية.  -
اإلشراف على تطبيق معايير المقاييس العالمية في مجال حماية المعلومات.  -
اإلشراف على تطبيق معايير التدقيق العالمية وبالتعاون مع شركاء عالميين.    -

إنشاء مركز المعلومات والدراسات اإلكتوارية في المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي.  -
عضو اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي في المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي .  -

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

عضو مجلس إدارة الشركة العقارية األردنية للتنمية.  -

كما ان السيد أيمن كساب رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي.  -

عضو في لجنة التدقيق.  -
عضو في لجنة الحاكمية المؤسسية.  -

السيد صالح محمد صالح زيد الكيالني–  عضو مجلس إدارة 

تاريخ العضوية - 2012/6/28 

وشهادة   ،١989 عام  األميركية  المتحدة  الواليات  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  نال  وقد   ١966/١٠/١5 بتاريخ  ولد 
البكالوريوس في العلوم السياسية واإلدارة الدولية من الواليات المتحدة األمريكية عام ١988. عمل رئيسًا لمجلس مفوضي 
هيئة المناطق التنموية، عمل رئيسًا لمجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت،  كما كان مفوضًا لشؤون اإلستثمار والتنمية 
اإلقتصادية في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة عام ٢٠١٠، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمون الدولية 
لالستثمارات المتعددة من تاريخ ٢٠١٤/6/٢١، 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 المخاطر واإلمتثال.  -

عضو في لجنة التخطيط اإلستراتيجي.  -
عضو في لجنة التدقيق.  -

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.  -
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السيد “محمد خير” عبدالحميد المحمد عبابنة ) ممثاًل لـ شركة األردن األولى لالستثمار( – عضو مجلس إدارة

تاريخ العضوية - 2011/4/20 

/الواليات   AIR UNIVERSITY جامعة  من  العسكرية  العلوم  في  الماجستير  شهادة  على  حاصل   ١9٤5/١٠/١٢ بتاريخ  ولد 
المتحدة األمريكية عام ١988 وماجستير في اإلدارة العامة من جامعة أوبرن الواليات المتحدة األمريكية عام  ١989، واإلدارة 
العليا من الجامعة البحرية للدراسات العليا من الواليات المتحدة عام ١987، وشهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية 
من جامعة AIR UNIVERSITY عام ١977 و شهادة بكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الطيران اليونانية عام ١967. 
وحاصل على شهادة )J.I.O.D (JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS  شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة 
التمويل الدولية صندوق النقد الدولي عام ٢٠١٣. التحق في سالح الجو الملكي عام ١96٣ و تخرج ضابط طيارعام ١967 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 لإلستثمار من عام ٢٠١٠.

كما أن السيد “محمد خير” عبابنة رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية.  -

عضو في اللجنة العليا لمجلس اإلدارة.  -
عضو في لجنة األراضي والعقارات المستملكة.  -

عضو في لجنة التخطيط اإلستراتيجي.  -
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.  -

السيد شريف توفيق حمد الرواشده – عضو مجلس إدارة 

تاريخ العضوية - 2012/6/28 

ولد بتاريخ ١958/8/١ حاصل على شهادة  بكالوريوس إقتصاد - جامعة اليرموك عام ١986. 
عمل مدقق داخلي في البنك األردني الكويتي ١98١-١987.  -

عمل مدير للقروض في بنك المشرق- اإلمارات العربية المتحدة عام ١987-١988.  -
السعودي  البنك   / الرئيسي  المركز  ومدير  الخاصة  والخدمات  لألفراد  المصرفية  الخدمات  لمجموعة  رئيسًا  عمل   -

لإلستثمار – الرياض / السعودية منذ عام ١988 ولغاية ٢٠١٠ .
عضو سابق في مجلس النواب األردني السادس عشر/ عضو لجنة الصحة والبيئة ولجنة الطاقة ٢٠١٠-٢٠١١.  -

وهو رئيس وعضو مجلس إدارة في كل من:
رئيس مجلس إدارة شركة البالد لألوراق المالية واإلستثمار منذ عام ٢٠٠6.  -

رئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء العربية للتجارة واإلستثمارات العالمية منذ عام ٢٠١٢.  -
رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لتدأول 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.   -

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.  -

عضو مجلس األمناء جامعة مؤتة.  -
كما أن السيد شريف الرواشده رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:

رئيس لجنة التدقيق.  -
-  رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

عضو في لجنة التخطيط اإلستراتيجي.  -
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7- نبذة تعريفية عن أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا: 

السيد عبد المهدي عبد العزيز ذياب عالوي – المدير العام

ولد بتاريخ ١95٠/١٢/١5، يحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال عام ٢٠١٢ وحاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة 
من الجامعة األردنية عام ١97٤. كما نال شهادة اللغة واألدب اإلنجليزي من جامعة كامبردج البريطانية عام ١98٤. كما أنه 
حاصل على شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية باإلضافة  إلى عدة شهادات تقدير مهنية 

وإجتماعية . وقد عمل في المجال البنكي التجاري واإلسالمي في عدة دول فيما يلي ملخصها:

مديراً عامًا للبنك التجاري األردني _ عّمان _ األردن )اعتباراً من تشرين الثاني ٢٠١١ وحتى تاريخه(   -
مدير عام بنك الجزيرة السوداني األردني – السودان )٢٠١٠ – ٢٠١١(   -

الرئيس التنفيذي / المدير العام لمصرف الوحدة – ليبيا )٢٠٠7 – ٢٠٠9(  -
مدير التخطيط اإلستراتيجي لمجموعة البنك العربي /الرئاسة/ عّمان _ األردن )٢٠٠6 – ٢٠٠7(  -

مدير إقليمي _ البنك العربي – صنعاء _ اليمن )١995 – ٢٠٠6(  -
اإلدارة العامة _ البنك العربي _ عّمان _ األردن )١99٣ _ ١995(  -

عضو مجلس اإلدارة التنفيذي المنتدب / البنك العربي – الغوس – نيجيريا )١989 – ١99٣(   -
عمل في عدة بنوك منها بنك األردن )األردن( ، البنك العربي )اإلمارات العربية المتحدة( والبنك العربي الوطني )المملكة   -

العربية السعودية( .

كما له عدة عضويات:
منتدى الفكر العربي – األردن  -

مجلس إدارة جمعية البنوك األردنية – األردن.   -
جمعية رجال األعمال األردنيين – األردن.   -

مجلس أمناء اإلتحاد العام لحماية حقوق الملكية الفكرية – األردن.  -
مجلس إدارة صندوق الحسين لإلبداع والتفوق – األردن.   -
مجلس أمناء اللجنة الوطنية لحماية المستثمر – األردن.  -

جمعية األعمال األردنية الكندية.  -

العضويات السابقة

نائب رئيس جمعية البنوك اليمنية.  -
مجلس إدارة جمعية البنوك الليبية.  -

مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية – اليمن.  -
مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفي – ليبيا.  -

مجلس إدارة – مجلس المدفوعات الوطني – اليمن.  -
عضو لجنة تشجيع السياحة – اليمن.  -

مجلس إدارة البنك العربي – تونس.  -
مجلس إدارة شركة الصرافة – ليبيا.  -

مجلس إدارة شركة عمون الدولية لإلستثمارات المتعددة – األردن.   -

اآلنسة غادة محمد فرحان حلوش  –  نائب المدير العام لشؤون العمليات والدعم 

في  المشاريع  دائرة  مدير  مساعد  عملت  وقد    ١995 عام  األعمال  إدارة  ماجستير  على  حاصلة   ،١959/١١/٢6 بتاريخ  ولدت 
تاريخه،  لغاية  األردني  التجاري  للبنك  العام  المدير  نائب  ثم  ومن   ،٢٠٠٤ عام  لغاية  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة 

وتمثل البنك في عضوية مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري.



١٠٢

السيد رجائي جريس دخل اهلل القسوس – نائب المدير العام لشؤون األعمال المصرفية 

عام ١99٠، كما   (OSU( MBA من جامعة والية أوهايو  ولد بتاريخ ١967/5/5، وقد نال شهادة ماجستير في العلوم المالية 
نال شهادة ماجستير في اإلقتصاد من جامعة أوهايو )OSU) عام ١989، وحاصل على شهادة بكالوريوس في االقتصاد 
والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام ١988ولديه خبرات بنكية وإدارية ومالية وإستشارية متنوعة تتجاوز 

العشرون عام في القطاعين الخاص والعام. 

وإدارة  المالية  واإلستشارات  اإلستثمار  وأمانة  اإلستثمار  إدارة  لعمليات  المالية  األوراق  هيئة  من  ترخيص  على  حاصل  وهو 
اإلصدار والحفظ األمين والوساطة المالية.

الخبرات العملية:
رئيس المجموعة المالية – البنك اإلستثماري ٢٠١١-٢٠١٣.  -

رئيس مجموعة اإلستثمار والخزينة- البنك اإلستثماري ٢٠٠9-٢٠١١.  -
عضو منتدب – الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات ٢٠٠6-٢٠٠8.  -

الرئيس التنفيذي – شركة بيت اإلستثمار العالمي )األردن(  ٢٠٠5-٢٠٠6.  -
مساعد المدير العام –  البنك اإلستثماري ٢٠٠٠-٢٠٠5.  -

مدير قطاع ومنسق وحدة المساعدات الخارجية/ الوحدة التنفيذية للتخاصية ١999.  -
مدير مديرية الدراسات والسياسات – وزارة التخطيط ١998.  -

الديوان الملكي الهاشمي ١996-١998.  -
البنك اإلستثماري ١99٣-١996.  -

كما له عضويات مجالس إدارة سابقة وحالية:
عضو حالي في مجلس إدارة شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر.  -

عضو حالي في مجلس إدارة شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية.  -
عضو حالي في مجلس إدارة شركة أوفتك لإلستثمار.  -
رئيس مجلس إدارة شركة أوفتك لإلستثمار ٢٠٠7-٢٠١٢.  -

عضو مجلس إدارة شركة فيزا األردن لخدمات البطاقات ٢٠٠9-٢٠١١.  -
عضو مجلس إدارة الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات م.ع.م ٢٠٠6-٢٠٠9.  -

عضو هيئة المديرين لشركة بيت اإلستثمار العالمي/ األردن ٢٠٠5-٢٠٠6.  -
رئيس مجلس إدارة شركة التسهيالت التجارية األردنية م.ع. م ٢٠٠٣-٢٠٠6.  -

عضو مجلس إدارة شركة إعمار لإلستثمار 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 عّمان ٢٠٠٠-٢٠٠٢.  -

السيد فضل جحيش عايد الدبيس – مساعد المدير العام/ المتابعة والتحصيل والشؤون القانونية 

ولد بتاريخ ١95١/١/١، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اإلسكندرية عام ١98٣ 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 ١997/١١/8 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 ناجي »محمد سعيد« ناجي مردأوي – المدير اإلقليمي لفروع فلسطين

وهو   )١978( عام  العراق   / المستنصرية  جامعة  من  اإلحصاء  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل   ، بتاريخ ١95٤/٠٤/٢7  ولد 
يعمل منذ العام ٢٠٠6 في البنك التجاري األردني هذا ويتمتع بخبرات مصرفية عديدة في العديد من البنوك ) مدير فرع – 
لدى البنك العربي / فلسطين من تاريخ ١979/٠١/٠٣ إلى تاريخ ١999/٠9/٣٠( )مدير فرع – لدى البنك األهلي / فلسطين من تاريخ 

١999/١٠/٠9 إلى تاريخ ٢٠٠6/١١/١5( استقال من العمل لدى البنك التجاري األردني بتاريخ ٠١/٣١/٢٠١5 .



١٠٣

السيد زياد أحمد يوسف الرفاتي – مساعد المدير العام / المالية 

التأهيل  ولد بتاريخ ١965/١٠/٢9 حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية عام ١988، ثم شهادة 
عام ١998، عمل في بنك اإلنماء الصناعي في دوائر المالية والتدقيق الداخلي منذ عام ١99٠   (CPA( المحاسبي األمريكي 
حتى تاريخ ٢٠٠٣، ومن ثم مدير تدقيق في البنك التجاري األردني حتى تاريخ     ٢٠٠٣/8/٢6، ثم مديراً تنفيذيًا للدائرة المالية 

ويشغل حاليًا مساعداً للمدير العام/ مالية منذ تاريخ ٢٠٠9/8/٢6، كما ويمثل البنك في عضوية مجلس إدارة في كل من:
- شركة اإلنماء العربية للتجارة واإلستثمارات العالمية 

- شركة إجادة لإلستثمارات المالية. 

السيد رامي “محمد جواد” فؤاد حديد / رئيس قطاع األعمال المصرفية 

ولد بتاريخ ١969/٢/٢8، حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال والمحاسبة من الواليات المتحدة األمريكية ويحمل 
لدى  عمل  حيث  المصرفي.  والعمل  الحسابات  تدقيق  مجال  في  خبرة  له   .(CPA( األمريكي  المحاسبي  التأهيل  شهادة 
Ernst & Young / عمان. وعمل في عدة بنوك منها بنك المؤسسة العربية المصرفية / نيويورك وبنك  مدققي الحسابات 
عمل  كما  البحرين   / اإلسكان  لبنك  تجاري  فرع  تأسيس  في  وساهم  الشركات.  تسهيالت  في  البحرين   /   BNP Paribas
كمساعد المدير العام لتسهيالت الشركات لدى بنك المال األردني. ويمثل البنك في عضوية مجلس إدارة مجموعة رم 

للنقل واإلستثمار السياحي.

السيد محمد علي محمد القرعان / رئيس قطاع االئتمان 

ولد بتاريخ ١97١/١٠/٢٠، حاصل على درجة البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة اليرموك، ولديه خبرة مصرفية طويلة في 
المالية واإلدارية وعمل في  المالي واالئتماني وإعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييمها واإلستشارات  التحليل  مجال 
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 اإلستشارات والتدريب مع بعض الجهات اإلقليمية 

والدولية. وله عضوية في مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لإلستثمار التجاري. 

السيد زياد عبد الرزاق سليم فطاير/ رئيس قطاع الخدمات المصرفية ألعمال األفراد والفروع 

ولد بتاريخ  ١965/8/١، حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة بونا- الهند عام ١987، كما نال عام 
١988 دبلوم عالي في إدارة الترويج والدعاية واإلعالن من معهد نيودلهي- الهند، كما انه حاصل على شهادة ماجستير 
 TARP من جامعة بونا – الهند. كما انه مدرب معتمد من شركات دولية مثل M B A في إدارة األعمال تخصص إدارة  تسويق
و Alliance ومعهد الدراسات المصرفية على إعداد خطط وبرامج العمل مدعمة في ورشات عمل ميدانية فعاله. ولديه 
الخبرة الكافية في بناء استراتيجيات وإعادة هندسية العمليات باإلضافة إلى إدارة المشاريع P M O في القطاع المصرفي 

والعمل مع شركات إستشارية عالمية.

لديه أكثر من ٢5 عامًا من الخبرة البنكية في عدة بنوك دولية وإقليمية ومحلية شملت خبرته الواسعة العمل في البنوك 
الرائدة وهي سيتى بنك، بنك المشرق، A B N Amro، البنك العربي، مجموعة البنك األهلي المّتحد، المصرف الدولي، بنك 

المال األردني،  بنك األردن، البنك الليبي القطري وشركة أمالك للتمويل. وهو عضو في اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

السيد عالء محمد سليم القحف/ رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية 

البشرية، وبكالوريوس في  الموارد  إدارة  األعمال بتخصص  إدارة  الماجستير في  بتاريخ ١97٣/٣/١7، حاصل على شهادة  ولد 
اللغة اإلنجليزية وآدابها. كما يحمل السيد عالء عدة شهادات مهنية في تخطيط الموارد البشرية، تدقيق الجودة، إدارة 
المشاريع ومدرب معتمد. هذا وقد عمل في شركة دي اتش أل للنقل السريع منذ عام ١995 -٢٠٠٤ مديراً لخدمات العمالء 
والمنتجات وسياسات الجودة والموارد البشرية ومن ثم التحق بالبنك التجاري األردني بوظيفة مديراً لدائرة الموارد البشرية 

ويشغل حاليًا رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية.



١٠٤

الدكتور محمد توفيق عبد الرحمن عمرو – رئيس قطاع الخزينة واإلستثمار

المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  من  المصرفية  المخاطر  إدارة  في  الدكتوراة  شهادة  نال  وقد   ،١97٣/8/١8 بتاريخ  ولد 
والمصرفية عام ٢٠٠6، وحاصل على شهادة الماجستير في التمويل من الجامعة األردنية عام ١998، وشهادة بكالوريوس 

في االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام ١995. 

وقد عمل في المجال المصرفي واإلستثماري، فيما يلي ملخصها:
لبنان والمهجر ٢٠٠5-٢٠١٣ حيث شملت مهامه أيضًا مستشاراً وعضواً  البنكية في بنك  الخزينة والعالقات  مديراً إلدارة   -

فاعاًل للجنة االئتمان ولجنة التخطيط اإلستراتيجي ولجنة إدارة المخاطر واإلمتثال.
مديراً ومسؤواًل في بنك اإلستثمار العربي األردني في عدة إدارات وتشمل إدارة اإلعتمادات و إدارة الكفاالت وإدارة الخزينة   -

وإدارة اإلستثمار األجنبي ١995- ٢٠٠5.
وهو حاصل على ترخيص هيئة األوراق المالية لعمليات إدارة اإلستثمار وأمانة اإلستثمار واإلستشارات المالية وإدارة اإلصدار   -

والحفظ األمين.
المصرفية  والمعاهد  الجامعات  من  العديد  في  واألكاديمي  واإلستشاري  المهني  المجال  في  متعددة  خبرات  لديه   -
األردنية  والجامعة  دمشق  جامعة  المصرفية،  الدراسات  معهد  والمصرفية،  المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  منها: 
وكما أن له العديد من الدراسات واألبحاث في مجال الهندسة المالية والمشتقات المالية واإلدارة اإلستراتيجية وإدارة 

المخاطر واألسواق المالية.

مؤسس وعضو عدة مجالس إدارة سابقة وحالية منها:
عضو هيئة المديرين و مؤسس لشركة الصفوة لألوراق المالية لغاية ٢٠٠7 و عضو هيئة المديرين  و مؤسس 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 لإلستثمارات المتعددة .

السيد مجدي محمود ابراهيم بنات – رئيس قطاع الدعم المصرفي والعمليات- اعتباراً من 2014/6/2 

ولد بتاريخ ١97٠/8/١8، 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 اإلتحاد ٢٠١٢-٢٠١٤.
- عمل مدير دائرة سير العمليات / اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠١٠-٢٠١٢.

- عمل مدير دائرة السياسات واإلجراءات/ اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠٠8-٢٠١٠.
- عمل محلاًل رئيسيًا لسير العمليات/ اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠٠5-٢٠٠8.

- عمل في الفرع الرئيسي للبنك العربي ١995-٢٠٠5.

السيد محمود إبراهيم محمود محمود – مدير دائرة مراقبة اإلمتثال ومكافحة غسل األموال

ولد بتاريخ ١98٠/8/١٠ حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات المحاسبية )MSC.AIS( من جامعة كينجستون – 
لندن عام ٢٠٠7 وبكالوريس في اإلدارة والمحاسبة )B.com( من جامعة ميسور – الهند عام ٢٠٠٢، والتحق بالبنك التجاري 

األردني منذ أيار ٢٠١٣ وحاصل على عدد من الشهادات المهنية وهي:

    . IFC-JIOD صادرة عن البنك الدولي –Certified Board of Directors عضو مجلس إدارة معتمد -
.CCP Certified Compliance Professional خبير إمتثال معتمد من األكاديمية الدولية لإلدارة المالية -

- مدقق أنظمة الضبط الداخلي معتمد CICA مؤسسة الرقابة الداخلية – نيوجيرسي – الواليات المتحدة.

وشهادة مدرب داخلي معتمد وعمل في  مجال التدقيق والعمل المصرفي كرئيس وحدة اإلمتثال لدى بنك األردن من 
شركة  لدى  ومتدرب   ،٢٠٠9-٢٠٠7  INPECT في  أعضاء  الحسابات  لتدقيق  األخوة  شركة  لدى  تدقيق  ومشرف   ،٢٠٠-٢٠١٣9
مكتب  لدى  فريق  كرئيس  وعمل  المتحدة،  المملكة  في  تواجده  وخالل  لندن   -٢٠٠7 العام  في   HAZLEMS FENTON

إبراهيم حمدان للتدقيق واإلستشارات ٢٠٠٢- ٢٠٠5.



١٠5

السيد عبداهلل احمد موسى العمرات – مدير دائرة التدقيق الداخلي والمراجعة

ولد بتاريخ ١96٤/٢/٢١ حاصل على درجة دكتوراة محاسبة وإدارة مالية من جامعة الخرطوم عام ٢٠١٢، ماجستير محاسبة 
من الجامعة األردنية عام ٢٠٠٤، بكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية ٢٠٠١ وهو يعمل منذ العام ٢٠١١ في البنك التجاري 
األردني هذا ويتمتع المذكور بخبرات مصرفية عديدة وقد شغل العديد من الوظائف حيث لديه ٣٢ عام خبرة متنوعة في 

أعمال المصارف وإدارة المخاطر والتدقيق وتقنية المعلومات
العضويات : عضو اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب

السيد مازن عبد السالم محمود الخطيب – مدير دائرة المخاطر 

ولد بتاريخ ١959/١١/٢٠ ، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بغداد عام )١98٢( وهو يعمل منذ العام ٢٠٠٤ 
في البنك التجاري األردني وهو حاصل ايضًا على العديد من الشهادات المهنية في مجال المخاطر والتدقيق ومكافحة 
غسل األموال هذا ويتمتع المذكور بخبرات مصرفية عديدة وقد شغل العديد من الوظائف في العديد من البنوك ) مدير 
– مفتش داخلي- البنك  ، إدارة التفتيش  دائرة رقابة وإدارة االئتمان– بنك االتحاد لالدخار واإلستثمار)من ١995 وحتى ٢٠٠٤( 
العقاري العربي المصري- االردن )من ١99١ وحتى ١995( ، مدقق داخلي رئيسي- بيت التمويل الكويتي – الكويت )من ١986 

وحتى ١99٠( مدقق خارجي رئيسي – ارثر يونج- الكويت )من ١98٢ وحتى ١986(.

8- أسماء كبار مالكي األسهم والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته ) ١% ( فأكثر: 

إسم المساهم

20142013

عدد األسهم كما 
في  2014/12/31

النسبة
٪

عدد األسهم 
المحجوزة
أو مرهونة

عدد األسهم كما 
في  2013/12/31

النسبة
٪

عدد األسهم 
المحجوزة
أو مرهونة

-٢6,5٠%٢6,5٠٠,٠٠٠-٢6,5٠%٢6,5٠٠,٠٠٠شركة الصالح القابضة لإلستثمار المحدودة
-١9,8٤%١9,8٤٠,٠١9-١9,8٤%١9,8٤٠,٠١9المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

مرهون١٣,6١%١٣,6١9,٠٠٠شركة األردن األولى لإلستثمار
مرهون8٤,١٣%8٣5,5٠٠,١,٠٠٠,٠٠٠١٣

١,٠٠٠,٠٠٠

مرهون8,6٤%8,6٤٠,٠٠٠إبراهيم فائق إبراهيم الصايغ
مرهون7٠٠,٠٠٠8,6٤٠,٠٠٠%8,6٤,٢

٢,7٠٠,٠٠٠
-8,6٤%8,6٣9,5٠7-8,6٤%8,6٣9,5٠7سليم فائق إبراهيم الصايغ

-8,٤5%8,٤5٢,896-8,87%8,878,١١٠ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

مرهون٢,7٠%٢,7٠٠,٠٠٠سامر فائق إبراهيم الصايغ
مرهون7٠,٢%7٠٠,٠٠٠,٢,٣٠٠,٠٠٠٢

٢,٣٠٠,٠٠٠

9- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

حصتنا السوقية 2013حصتنا السوقية 2014البيــان

٢,٢٣%٢.٢٢%ودائع العمالء

٢,6٢%٢.٤٣%إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة

٢,٠9%٢.٠٠%حقوق المساهمين

٢,٠9%٢.٣١%إجمالي الموجودات

ال يوجد إعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا يشكلون )١٠ %( فأكثر من إجمالي اإليرادات.  -١٠

البنكية بموجب  أو أي من منتجاتها  األردني  التجاري  البنك  تتمتع بها شركة  إمتيازات  أو  ال يوجد أي حماية حكومية   -١١
القوانين واألنظمة أو غيرها.

وال يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت شركة البنك التجاري األردني عليها.  -١٢

ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدرته التنافسية.  -١٣

ال تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك.  -١٤
عدد موظفي البنك وفئات مؤهالتهم:   -١5
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المؤهل العلمي
العـددالعـدد

النسبة٪المجموعالنسبة٪إناثالنسبة٪ذكور

٤٠.5٢٠٠.٠٠٤٠.5٢دكتوراه

٣6٤.68١9٢.٤7557.١5ماجستير

١٠.١٣٠٠.٠٠١٠.١٣دبلوم عالي

٢99٣8.88١68٢١.85٤676٠.7٣بكالوريوس

٤96.٣75٢6.76١٠١١٣.١٣دبلوم سنتين

١٠.١٣١9٢.٤7٢٠٢.6٠دبلوم سنه

١8٢.٣٤١١١.٤٣٢9٣.77توجيهي ناجح

٣٠.٣9٠٠.٠٠٣٠.٣9توجيهي راسب

87١١.٣١٢٠.٢689١١.57أقل من توجيهي

٤986٤.76٢7١٣5.٢٤769١٠٠المجموع

نلتزم في دائرة الموارد البشرية بتطبيق سيــاسات فّعالة تضمن إنتقاء أفضل الموارد البشرية لرفدها إلى طاقم العمل 
لدينا بما يحقق الكفاءة والفاعلية في عملية التوظيف وتكافؤ الفرص في تطبيق سياسة اإلختيــــار والتعيين. كمــا نلتزم 
المهام  ذات  الشاغرة  الوظائف  إلستالم  للتقدم  الفرص  إعطاء  خالل  من  وتحفيزهم  موظفينا  تطوير  سياسة  بتطبيق 
نبذل  الوقت نفسه  الداخل. وفي  الشواغر من  الكفاءة واألفضلية في ملء هذه  العليا وإعتماد مبدأ  اإلدارية واإلشرافية 
وحسب  اإلشـــرافية  المـــهام  إليهم  ستسند  الذين  الموظفين  مـن  التالي  الـجيل  تأهيل  و  تدريب  في  الجهود  أقصــى 
خطـــط اإلحالل الوظيفي. كما تم إعتماد السياسات المعدلة  للترقيات والترفيعات والمزايا المالية والمكافآت من قبل 

مجلس اإلدارة ودخلت حيز التنفيذ.

كما تم ترقية )٤٠( 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

- خدمات مساندة - ضابط
- ضابط- ضابط رئيسي

- ضابط رئيسي - رئيس قسم
- رئيس قسم - رئيس وحدة

- رئيس وحدة - مدير دائرة
- رئيس وحدة - مدير مركز

- مدير عالقات العمالء - مدير مركز
- مدير مركز -مدير دائرة

ولزيادة العائد على اإلستثمار في الرأس المال البشري كان لعملية التدريب والتطوير أثراً واضحًا على أداء الموظفين حيث 
تم التركيز على التدريب النوعي المتخصص لموظفي الفروع من خالل البرامج المختلفة والتي عقدت داخليًا ومن خالل 
مركز التدريب وعلى يد المدربين المؤهلين من داخل البنك و خارجه بمعدل نمو ) ٢١7% (، ونفذت في مركز التدريب الداخلي 

التابع للبنك 78 دورة استفاد مـنهـــا )١6٠8( مـــوظف وموظفة )مكرّر( .

وكذلك تمت المشاركة الفّعالة بالبرامج التدريبية التي نفذها معهد الدراسات المصرفية والتي بلغ عددها ١٣٢ دورة، كما وتم 
مشاركة )٢78( مـن موظفينا في برامج وشهادات مهنية محلية نفذتها كل من األكاديمية العربية للعلوم المصرفية وإتحاد 

المصارف العربية وغيرهم من المراكز المميزة وعلى سوية من السمعة والكفاءة والمراكز المتخصصة بتطوير المهارات. 
كما قمنا بتوزيع )9٠( طالب وطالبة من خريجي الجامعات األردنية على فروعنا لتدريبهم للمساهمة الفّعالة والشراكة 

في تنمية المجتمع المحلي.
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برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك:

عدد الموظفيناسم الـــــــدورة الرقم

الدورات الداخلية

٤٠مهارات االقراض اإلستهالكي١

٢Master Card ١7٠اطالق بطاقات

٣٢8البرنامج التدريبي الشامل للموظفين الجدد٣

8١مخاطر التشغيل في الفروع وخطة استمرارية العمل٤

5URDG 758 9االعراف الدولية وخطابات الضمان

١٠مخاطر السوق6

١68االنظمة والضوابط الرقابية7

١55االجراءات القانونية المتعلقة بالعمل المصرفي ومخاطرها8

١5١انظمة الرقابة الداخلية ) اإلمتثال وميثاق السلوك المهني(9

٢٠٣التأمين المصرفي١٠

٢٣النظام البنكي١١

١٤مكافحة المخدرات١٢

دورات متفرقة

١دور وظيفة اإلمتثال مابين مكافحة غسل األموال والمتطلبات الرقابية واألهداف اإلستراتيجية للمصرف١٣

6نظام التسويات اإلجمالية الفوري ونظام تسوية األوراق المالية١٤

١التعليمات واألوامر الصادرة عن البنك المركزي والمرتبطة بالعمليات المصرفية١5

١6Creating Efficient and Effective Human Capital Solutions for the Banking Sector١

١7Back Office Accounting١

٣االجتماع الخاص بالحجز وفك الحجز١8

5الشيكات المرتجعة١9

٢٠Showcasing Successful SME's Lending٢

٢شركة المعلومات االئتمانية٢١

١التعليمات واألوامر الصادرة عن البنك المركزي والمرتبطة بالعمليات المصرفية والتعامل مع العمالء٢٢

٤تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المتطلبات االئتمانية والقانونية والرقابية ٢٣

5كفاالت البنوك لضمان اعمال الشركات الهندسية خارج األردن ٢٤

7اجتماع لجنة وأمن مخاطر المعلومات٢5

٣اجتماع اللجنة القانونية٢6

١االستجابة الجهزة االنذار الخاصة٢7

٢8General English Courses١5

١تنمية المهارات االشرافية والقيادية٢9

١منتدى تطويرالسياسات اإلقتصادية ) اإلستثمار في األردن(٣٠

١الجلسة النقاشية: الشباب واقع... مستقبل... طموح٣١

٢حلول الدفع االلكتروني - تحديات و معايير أمنية٣٢

5مهارات التفأوض في تحصيل الديون المتعثرة٣٣

٣التأمين البحري وفتح االعتمادات المستندية٣٤

١صكوك التمويل االسالمية ٣5

٣إستخدام نظام الترخيص االلكتروني ٣6
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١إدارة المشروعات بإستخدام الحاسوب٣7

٣8COSO ١تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق

١شهادة عضو مجلس إدارة معتمد٣9

٤٠ISO 27001١

٢تنمية المهارات اإلدارية٤١

٢شهادة سكرتير تنفيذي معتمد٤٢

٤٣ Commercial Letters Writing Skills١

٤المؤتمر المصرفي ٤٤٢٠١٤

٤5Project Management Professional (PMP(١

١اعداد المشرفين وادارات الصف الثاني٤6

٤7HRD ١الدبلوم المهني المتخصص في إدارة الموارد البشرية

١البرنامج التخصصي المتكامل في إدارة الموارد البشرية ٤8

٤9Human Resourses business professional (HRBP(١

5٠CSCP&CPIM١

١المؤتمر الثقافي: القيادات التربوية5١

5٢Efficient Chargeback,Arbitration & Compliance١

٢دور المرأة في تعزيز النزاهة بالقطاع الخاص5٣

١مهارات إدارة الوقت واالتيكيت والبروتوكول والتعامل مع كبار الشخصيات 5٤

٣اعداد فريق التسويق والمبيعات المحترف55

١المسؤولية اإلجتماعية للشركات 56

١التعامل مع الشكاوي واعتراضات العمالء57

٢مهارات وتطبيقات التزوير للتواقيع والشيكات والمستندات والعمالت واالحتيال المصرفي58

٢مكافحة التزييف والتزوير في المستندات وشيكات العمالء  وتواقيع الشيكات59

١االحتيال التجاري وطرق الوقاية منه 6٠

٣الترويج لمفهوم الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة وامتوسطة والمتناهية الصغر6١

6٢Assets and Liability Management٢

٢إدارة وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة6٣

١التحليل المالي لغايات اقراضية6٤

١التحليل المالي المتقدم وقياس اداء اعمال المؤسسات65

٢إدارة المخاطر في المؤسسات المالية والمصرفية66

67Compliance and Corporate Governance١

٣العينات االحصائية وغير االحصائية في تنفيذ التدقيق الداخلي وفق المعيار 685٣٠

69 Business Continuity Management Software Assurance١

7٠International Standard Banking Practices & ISBP٢

٤إدارة الموجودات والمطلوبات7١

7٢The Visa net Clearing & Settlement System٢

7٣ACI Dealing  ١المتداول العالمي

7٤ Configuring Advanced:20412 Windows Server 2012 Services١

75Installing 20412 and Configuring Windows Server 2012١
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76 Designing and: 20413 Implementing a Server Infastructure١

77Administering Windows 20411 Server 2012١

78 Implementing an: 20414 Advanced Server Infastructure١

79Core Solutuion of Microsoft Sharepoint Server 2013:20331١

8٠Share Point 2013 end: 55031 user١

8١ Advanced Excel١

8٢Oracle Database 11g adminidtration and Introduction to SQL٤

8٣Kaspersky Security Seminar for Banks ٢

8٤MCSA: WINDOWS SERVER 2013٢

85Security: Bulding an Elctronic Forensics Program ٢

86SharePoint Server 2013١

87System Center 2012 Configuration Manager advanced Concepts and administration ١

88Implementing Cisco IP routing ١

89Core Solutions of:20341 Microsoft Exchange Server 2013١

9٠Advanced Excel Functions ١

9١IFRS ١تعديالت

٢االساليب الحديثة في اعداد الموازنات ورقابتها9٢

9٣
استراتيجيات إدارة التدقيق الداخلي في ظل إدارة المخاطر المؤسسية ERM والنسخة المحدثة لكل 

من  COSO ولجنة التدقيق
١

٢المهارات االساسية والضرورية لمدققين الجدد9٤

١تنمية مهارات لجان التدقيق95

١أخر التعديالت على معايير االبالغ المالي الدولية96

٣الحاكمية المؤسسية في ضوء تعليمات البنك المركزي 97

١حوكمة الشركات العائلية98

99JCPA ١النأهيل المتحان مهنة المحاسبة القانونية األردنية

٢قانون العمل وأحكامة وتطبيقاته ١٠٠

١تطبيقات الضمان االجتماعي في ظل القانون الجديد ١٠١٢٠١٤

١٠٢ AML Seminar Resopnse Form٢

١الحسابات الصحية الوطنية في األردن١٠٣

 حلول بديلة لمناقشة ابرز التغطيات التأمينية الجديدة ١٠٤

١٠5CBJ renew٢

٢المعرض الدولي الحادي عشر لآلالت والمعدات الكهروميكانيكية١٠6

٤مؤتمر السياحة العالجية١٠7

٢تعلم مهنة بتصير بايدك ذهب١٠8

١٠9Microsoft Excel بإستخدام III ٢آليات تطبيق بازل

١١٠Mastering Operational Risk ٢

١١١Incorporating Stress Testing in the ICAAP and Basel I٢

١١٢Enterprise Risk Management (ERM(١

١١٣CISA 2014 ١تدقيق نظم المعلومات
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معهد الدراسات المصرفية

١تطوير مهارات إدارة الذات لمدراء المستقبل١١٤

٢المهارات المتكاملة  في إدارة السكرتارية١١5

١١6Communication Skills5

١المدير الناجح وبناء فرق العمل الفعالة١١7

١تنمية مهارات إدارة الوقت١١8

١التخطيط االستراتيجي ١١9

٣المهارات االشرافية١٢٠

١تنمية المهارات القيادية ١٢١

١مهارات القيادة والتحفيز١٢٢

١التفكير االبداعي في حل المشكالت ١٢٣

5مهارات التفوق والنجاح١٢٤

١٢5Effective Business Writing٢

١٢6Assets and Liability Management١

8أخالقيات المهنة المصرفية١٢7

٢االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والمخازن١٢8

٢اإلدارة المالية١٢9

6طريقة التعامل مع العمالء١٣٠

١فن  التعامل مع الجمهور١٣١

٣التميز في خدمة العمالء١٣٢

٢مهارات التعامل مع الجمهور ومنتجات البنك١٣٣

٢استراتيجية الحفاظ على العمالء وكسب عمالء جدد١٣٤

١الشفافية والتعامل مع العمالء حسب تعليمات البنك المركزي األردني١٣5

6إدارة عالقات العمالء وجودة الخدمة١٣6

١فن خدمة العمالء١٣7

٤استراتيجيات االحتفاظ بالعمالء واالنتقال من الخدمة الى المبيعات١٣8

١العالقات العامة١٣9

٣استراتيجيات وتقنيات التفأوض١٤٠

١مهارات االتصال وتقنيات واستراتيجيات التفأوض١٤١

١مهارات االتصال الفعال وفن التأثير على االخرين١٤٢

١مهارات البيع المصرفي١٤٣

٢البائع المصرفي المحترف١٤٤

١٤5Developing Markets and Business Strategy١

١تطوير المنتجات المصرفية وابتكار منتجات جديدة١٤6

٤تنمية سلوكيات موظفي التلر وخدمة العمالء في البنوك١٤7

6الودائع المصرفية والتميز في خدمة العمالء١٤8

١كشف التزوير والتزييف المصرفي١٤9

٢كشف تزوير التواقيع والوثائق والمستندات١5٠
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١االساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع١5١

٣االخطاء الشائعة لموظفي التلر وطرق معالجتها١5٢

١اساليب كشف االحتيال على امناء الصناديق والمتعاملين بالنقد١5٣

٤الشيكات المصرفية١5٤

7مقدمة في االئتمان المصرفي١55

٣السياسات االئتمانية وإدارة االئتمان١56

٣برنامج االئتمان المصرفي الشامل )ضابط ائتمان(١57

6إدارة وتوثيق العقود المصرفية وتنفيذ االئتمان١58

٣الجوانب التطبيقية لالئتمان المصرفي_ حاالت عملية١59

٤التسهيالت المصرفية المتقدمة١6٠

٢منتجات التجزئة١6١

١محاسبة التسهيالت المصرفية١6٢

١6٣ Corporate Client Relationship Management٢

٣التحليل المالي١6٤

٢اساسيات التحليل المالي١65

١الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي ١66

5التحليل االئتماني للشركات الكبرى١67

٢التحليل المالي لغايات االسواق المالية ١68

١التحليل الفني لألوراق المالية والمؤشرات المالية١69

١التحليل االئنماني للمشاريع الصغيرة١7٠

٣التحليل المالي المتقدم١7١

١7٢ Credit & Risk Management٢

٣مقررات لجنة بازل وإدارة المخاطر١7٣

٣مخاطر االئتمان للمنشأت الصغيرة والمتوسطة١7٤

٣الدبلوم المهني المتخصص في إدارة المخاطر١75

١قانون FATCA والمستجدات لمكافحة غسل األموال١76

٢الية تنفيذ التزام البنوك المحلية بقانون اإلمتثال للضريبة األمريكية١77

١78III2 ٢مقدمة لمقررات لجنة بازل

١79Introduction to Risk Management١

١8٠ Operational Risk Management٢

٢إدارة الديون المتعثرة١8١

٣االسس السليمة في معالجة ومتابعة الديون المتعثرة١8٢

١دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات١8٣

7تمويل المقاولين١8٤

٢تمويل رأس المال العامل والتمويل المتخصص١85

١التمويل المصرفي وتحليل مخاطر االئتمان١86

٢الرقابة على االئتمان وإدارة الديون المتعثرة١87

5قروض التجمع البنكي١88
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١التأجير التمويلي ١89

١9٠ Basic of Documentary Credit٢

١9١Documentary Credits Workshop١

٢اساسيات االعتمادات المستندية وكيفية تعبئة طلب االعتماد المستندي حسب االصول واالعراف ١9٢

٣الحواالت المصرفية ١9٣

٢الكفاالت المصرفية وخطابات الضمان ١9٤

٣الضمانات المصرفية ١95

٤االستيراد الجمركي بإستخدام االعتمادات والبوالص واجراءات التخليص الجمركي١96

٢التجارة الدولية١97

٤سويفت حواالت١98

٢سويفت حواالت وشيكات مصرفية ١99

٢سويفت اعتمادات وبوالص التحصيل وحواالت خارجية٢٠٠

٢سويفت اعتمادات وبوالص التحصيل٢٠١

١البنوك المراسلة وتسهيالتها٢٠٢

٢٠٣VAR- Understanding Value at -Risk١

١صيغ التمويل في المصارف االسالمية ٢٠٤

٢٠5 MS Excel Functions and Applications in Finance١

5الية تنفيذ التزام البنوك المحلية بقانون اإلمتثال للضريبة األمريكية٢٠6

٤الدورة الشاملة في إستخدام الحاسوب٢٠7

٢٠8Excel ١تطبيقات محاسبية بإستخدام

٢٠9Certified Management Accounting - CMA١

٤اعداد الميزانيات التقديرية في البنوك ٢١٠

١التدقيق والرقابة الداخلية في المصارف٢١١

٢١٢COSO ١بناء وتقييم انظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم

١تحليل القوائم المالية بإستخدام الحاسوب٢١٣

8الجوانب القانونية للشيكات المصرفية ٢١٤

٤النواحي القانونية ٢١5

١تطبيقات الضمان االجتماعي في ظل القانون الجديد٢١6٢٠١٤

٢شهادة اختصاصي مكافحة غسل أموال معتمد٢١7

١مدخل الى مكافحة غسل األموال والتمويل ٢١8

٤دورة متقدمة في كشف التزوير والتعامل مع التواقيع والمقاصة االلكترونية ٢١9

٢المقاصة االلكترونية للشيكات ٢٢٠

١االخطاء الشائعة لموظفي التلر وطرق معالجتها٢٢١

٢الشفافية والتعامل مع العمالء جسب تعليمات البنك المركزي األردني ٢٢٢

١مهارات بيع الخدمات المصرفية ٢٢٣

١مواضيع مصرفية اساسية ٢٢٤

١كشف التزوير والتزييف المصرفي٢٢5

٢الجوانب القانونية للشيكات المصرفية ٢٢6
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الدورات الخارجية

١المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام ٢٠١٤ ) اي اقتصاد عربي ينتظرنا( / لبنان٢٢7

١المنتدى السنوي لمدراء االلتزام وإدارة المخاطر / لبنان ٢٢8

١االعتماد القابل للتحويل واالعتماد المظاهر/ لبنان٢٢9

١الوساطة والتحكيم لحل النزاعات المصرفية/ لبنان٢٣٠

٢٣١Middle East Retail Banking ١ دبي

٢٣٢Annual World Cards Payments Summit/ ١ دبي

٢٣٣ Middle East CIO Summit ١ دبي

٢٣٤ Payments and Cards/١ اسبانيا

٣الحوار المصرفي العربي- التركي )دورتة الثالثة( / تركيا٢٣5

٢٣6 Arabian Banking Technology Exhibition and Conferenced/ ١  البحرين

٢٣7 Dubai /9th annual Middle East retail Banking١

٢٣8Annual Depositary Receipt Issuers Conference 2014 ١ /  مسقط/ عمان

٢٣9 TSM Course - Backup Solution ١ القاهرة

٢٤٠ AIX OS Course ١ القاهرة

٢٤١Websence Executive Meeting ١  تركيا

٢٤٢ DUBAI / 9TH Turkish - Arab Economic Forum١

٢٤٣DCUFI Implementing Cisco Data Unified Fabric Nexus ١  دبي

٢٤٤ NCR- OMNT Channel Consumer experience Forum  ١ دبي

١التعاون العربي في مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب واثره على تعزيز االقتصاديات/ دبي٢٤5

١استراتيجيات بناء قادة التميز/ تركيا٢٤6

٢٤7  PBX Demo and Training   ١ فرنسا

٢القمة المصرفية العربية الدولية لعام ٢٠١٤ ) التحوالت في االقتصاد العالمي( / فرنسا٢٤8

١التخطيط االستراتيجي وقياس مؤشرات األداء / اسبانيا ٢٤9

٢5٠The Arab Women Leadership /١دبي

١الحوار المصرفي العربي- األمريكي ) بدورته الخامسة (/ الواليات المتحدة األمريكية ٢5١

٢5٢Interarab Cambist Association /١ دبي

٢5٣IBM Smarter Leadership Summit 2014 / ١ دبي

١6- التعامل مع العمالء:
العمالء  شكاوي  مع  التعامل  موضوع  وشفافية،  بعدالة  العمالء  مع  التعامل  في  العالقة  ذات  المواضيع  أهم  من 
والمعلومات الواردة منها لما توفره من معلومات حول النقاط التي يهتم بها العمالء وتسبب حالة من عدم الرضا لديهم 
مما يعني مصدراً للتغذية الراجعه لتحسين الخدمة والتي تساعد البنك على تطوير العمل وعلى وضع اإلجراءات الكفيلة 
بالحد من تكرارها مستقباًل. وقد عرف نظام التعامل مع الشكاوي انه »استجابة المؤسسة ألي خلل أو فشل في عملية 

تقديم الخدمات للعمالء«.

وتقوم  األموال،  غسل  ومكافحة  اإلمتثال  مراقبة  لدائرة  إداريًا  تتبع  العمالء  شكاوى  ومعالجة  إدارة  وحدة  البنك  لدى 
العمالء  ورضا  ثقة  وتعزيز  معالجتها  على  والعمل  االتصال  وسائل  مختلف  من  للبنك  الواردة  العمالء  شكاوى  باستقبال 
وتصنيف الشكاوى وإجراء مختلف الدراسات الكمية والتحليلية والتحقق عن مسببات الشكاوى في الحاالت التي تستدعي 

ذلك، ورفع التقارير الدورية لمجلس اإلدارة والبنك المركزي األردني.

وقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة ٢٤6 شكوى خالل العام ٢٠١٤. وقد تركزت هذه الشكاوى على فروع منطقة الوسط، 
وكان أبرز موضوعاتها تتعلق بإجراءات سير العمل وبعض األخطاء الفنية وشكاوى أخرى ترتبط بعدم قدرة العمالء على 
التواصل مع البنك من خالل قنوات اإلتصال المتاحة، وقد قامت دائرة مراقبة اإلمتثال ومكافحة غسل األموال / وحدة إدارة 
ومعالجة شكاوى العمالء بمتابعة موضوعات الشكاوى والتواصل مع العمالء والحرص على رضاهم وتوضيح أي التباس، 
والتوصية باإلجراءات التصحيحية المناسبة. كما ويعتبر اإلتصال الهاتفي الوسيلة األكثر شيوعًا وإستخدامًا من قبل عمالء 

البنك للتواصل بخصوص شكاويهم يليه التواصل من خالل الموقع االلكتروني.



١١٤

١7- المخاطر التي يتعرض البنك لها:
يتعرض البنك لمجموعة من المخاطر نورد منها المخاطر الرئيسية التالية:

- مخاطر االئتمان
- مخاطر السوق

- مخاطر السيولة
- مخاطر التشغيل
- مخاطر اإلمتثال  

١8- ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

١9- السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية لألعوام 
٢٠١٠ – ٢٠١٤ )بالدينار(: 

20102011201220132014البيان

٢,٠6٢,878٣,١99,٢56١٠,٠٠٢,١٣١)١,٣٢9,7٤9(٤،٣76،٤٢6صافي الربح )الخسارة(

5,٠٠٠,٠٠٠ــــــ٢،٤١٠،77٣األرباح الموزعة

9٤،٢٤٢،٣799٢,١75,7١٤١٠٣,٤7١,968١١٤,٠5٠,688١٢٣,86٣,٤76صافي حقوق المساهمين

ــــــــــتوزيع أرباح نقدية

ــــــــــنسبة التوزيع النقدي

5,٠٠٠,٠٠٠ــــــ٢,٤١٠,77٣توزيع أسهم مجانية

5%ــــــ٣%نسبة توزيع األسهم المجانية

١,6٤٠١,١٠٠١,٠٠٠١,٠٤١,١6سعر اإلغالق/ للسهم

٢٠- إن مقدار المبالغ التي تلقاها المدقق مقابل أتعاب التدقيق شاملة ضريبة المبيعات ) 87,٤٣5( ألف دينار.

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم،   -٢١
والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم:  

أ- أعضاء مجلس اإلدارة

اإلسـم
عدد األوراق المالية المملوكةعدد األوراق المالية

20132012الشركات المسيطر عليها20142013

ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

رئيس مجلس اإلدارة
8,878,١١٠8,٤5٢,896

Sayegh Bros B V١8٠,٠٠٠١8٠,٠٠٠

٢٤٢,٠٠٠٢٤٢,٠٠٠شركة مصانع األصباغ الوطنية

أيمن هّزاع بركات المجالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ال يوجد شركات مسيطر عليها9١6٤5٣,٠٤١,6٤٤

“محمد جواد” فؤاد عبدالهادي حديد

عضو مجلس إدارة 
ال يوجد شركات مسيطر عليها87١,87١٤٤,٤٤

المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

 ويمثلها أيمن محمود كساب
ال يوجد شركات مسيطر عليها١9,8٤٠,٠١9١9,8٤٠,٠١9

شركة األردن األولى لإلستثمار

ويمثلها “محمد خير” عبد الحميد عبابنة
ال يوجد شركات مسيطر عليها8٣5,5٠٠,٠٠٠١٣,6١9,١٣

شريف توفيق حمد الرواشدة

عضو مجلس إدارة
ال يوجد شركات مسيطر عليها٠٢٠,٠٢٠9٣7,9٣7

صالح محمد زيد الكيالني

عضو مجلس إدارة
ال يوجد شركات مسيطر عليها١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠

*جميع أعضاء مجلس اإلدارة أردني الجنسية.
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ب – أشخاص اإلدارة العليا 

اإلسـم
عدد األوراق المالية المملوكةعدد األوراق المالية

الشركات 20142013
20132012المسيطر عليها

-----عبد المهدي عبد العزيز ذياب عالوي/ المدير العام

غادة محمد فرحان حلوش / نائب المدير العام لشؤون العمليات 

والدعم
١5,8١7١5,8١7---

رجائي جريس دخل اهلل القسوس / نائب المدير العام لشؤون 

األعمال المصرفية
-----

فضل جحيش عايد الدبيس/ مساعد المدير العام للمتابعة 

والتحصيل والشؤون القانونية
-----

-----زياد أحمد يوسف الرفاتي / مساعد المدير العام للمالية

-----رامي “محمد جواد” فؤاد حديد/ رئيس قطاع األعمال المصرفية

-----محمد علي محمد القرعان/ رئيس قطاع االئتمان

زياد عبد الرزاق سليم فطاير/ رئيس قطاع الخدمات المصرفية 

ألعمال األفراد والفروع  
-----

-----محمد توفيق عبد الرحمن عمرو/ رئيس قطاع الخزينة واإلستثمار

عالء محمد سليم القحف/ رئيس قطاع الموارد البشرية 

والخدمات اإلدارية والعقارية 
-----

مجدي محمود ابراهيم بنات – رئيس قطاع الدعم المصرفي 

والعمليات- اعتباراً من ٢/6/٢٠١٤
-----

* جميع أشخاص اإلدارة العليا أردني الجنسية.

جـ - األقارب

---٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠نازي توفيق القبطي / زوجة رئيس مجلس اإلدارة

----٣,5٠٠فلير عادل عبدالرحمن زواتي

---7٠,٠٠٠7٠,٠٠٠فائق ميشيل فائق الصايغ / ابن رئيس مجلس اإلدارة 

---8,٠٠٠8,٠٠٠سامر “محمد جواد” فؤاد حديد

األبناء القّصر ألعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا

---5,٠٠٠-شريف رجائي جريس القسوس / ابن نائب المدير العام

---5,٠٠٠-زين رجائي جريس القسوس / ابنة نائب المدير العام

---5,٠٠٠-دينا رجائي جريس القسوس / ابنة نائب المدير العام

* جميع أشخاص األقارب أردني الجنسية.
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بلغت الرواتب والمكافآت والحوافز المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك ما مجموعة )778.6٠7.١(   -٢٢
دينار أردني خالل عام ٢٠١٤.

إسم العضو
بدل تنقالت 

أعضاء مجلس 
اإلدارة

بدل تنقالت 
أعضاء لجان 

المجلس

مكافأة أعضاء 
مجلس اإلدارة 

السنوية
المجموعمصاريف سفر

١8.٠٠٠٣,٣٠٠5,٠٠٠٠٢6,٣٠٠السيد ميشيل الصايغ

١8.٠٠٠٢,٤٠٠5,٠٠٠١7,٠٠٠٤٢,٤٠٠السيد أيمن المجالي

١8.٠٠٠١,8٠٠5,٠٠٠5.97٠٣٠,77٠السيد جواد حديد

١8.٠٠٠٤,7٠٠5,٠٠٠٠٢7,7٠٠المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

١8.٠٠٠٣,9٠٠5,٠٠٠٠٢6,9٠٠شركة األردن األولى لإلستثمار

١8.٠٠٠8,١٠٠5,٠٠٠٤.5٣9٣5,6٣9السيد شريف الرواشدة            

١8.٠٠٠9,6٠٠5,٠٠٠٣.655٣6,٢55السيد صالح الكيالني                  

١٢6,٠٠٠٣٣,8٠٠٣5,٠٠٠٣١,١6٤٢٢5,96٤المجموع

رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية 

العليا
  المجموعمصاريف سفرالحوافز المكافآتالرواتب

٢٤٠,٠٠٠5٠,٠٠٠٠٠٢9٠,٠٠٠السيد عبد المهدي عالوي

١٢٤,١٠٠٠٠٠١٢٤,١٠٠اآلنسة غادة حلوش

١٢٤,٤٠٠٠٢٠.٣5١٠١٤٤,75١السيد رجائي القسوس 

88,٢٠٠٠٠٠88,٢٠٠السيد زياد الرفاتي

7٢,٢٢٤٠٠٠7٢,٢٢٤السيد فضل الدبيس

١٠٣,٠٠٠٠٠٠١٠٣,٠٠٠السيد رامي حديد

8١,6٠٠٠٠٠8١,6٠٠السيد محمد القرعان

١١٣,٤٠٠٠٠٠١١٣,٤٠٠السيد زياد فطاير

8٠,٤٠٠٠٠٠8٠,٤٠٠السيد عالء القحف

١٠٠,9٠٠٠٠٠١٠٠,9٠٠السيد محمد عمرو 

5٤.٠68٠٠٠5٤.٠68السيد مجدي بنات اعتباراً من ٢/6/٢٠١٤

١.١8٢.٢9٢5٠,٠٠٠٢٠.٣5١٠١.٢5٢.6٤٣المجموع

المجموع         المبلغ

٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠مكافأة السيد أيمن المجالي

١.6٠8.٢9٢8٣.٣5١55.١6٤٣١.١6٤١.778.6٠7اإلجمالي
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٢٣- بلغت قيمة التبرعات واإلعانات لعام ٢٠١٤ مبلغ )٣٤٣,86٠( دينار لجهات علمية وإجتماعية وتعليمية وثقافية ورياضية.

أواًل: التبرعات المحملة على اإلدارة العامة / فروع األردن

٣٠٠٢٠١٤/٠١/٠6 نادي سمو االمير علي بن الحسين للصم / الزرقاءذوي اإلحتياجات الخاصة

١,٠٠٠٢٠١٤/٠١/٠6جامعة مؤتة / دعم المسابقة الثقافية السنوية للطلبةالتعليم 

نادي زحوم الرياضة 
5٠٠٢٠١٤/٠١/٠7

5٠٠٢٠١٤/٠7/١6

٢5٠٢٠١٤/٠١/٠8نادي سمو األمير علي بن الحسين للصم /اربدذوي االحتياجات الخاصة

٢٠٠٢٠١٤/٠١/٠8جمعية سيدات حرثا التعاونيةالجمعيات الخيرية 

٢٠٠٢٠١٤/٠١/٠9جمعية الصم و البكم الخيريةذوي االحتياجات الخاصة

5٠٠٢٠١٤/٠١/١٣نادي الطفيلة الثقافي الرياضي االجتماعيالرياضة 

١,٣5٠٢٠١٤/٠١/١٣مدرسة الياروت الثانوية/ الكركالتعليم 

5٠٠٢٠١٤/٠١/١٣الجمعية الوطنية للتنمية السياسيةجمعيات المجتمع المدني

السيد صابر محمد العبسي/ اصمالفقر
١٠٠٢٠١٤/٠١/١٣

١٠٠٢٠١٤/٠7/١٠

١٠٠٢٠١٤/٠١/١6السيد محمد وليد حماد / اصم الفقر

٣,٠٠٠٢٠١٤/٠١/٢٢الجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطيينينالصحة 

جمعية قريفال الخيريةجمعيات المجتمع المدني
5٠٠٢٠١٤/٠١/٢٢

7٠٠٢٠١٤/١٢/١8

5٠٠٢٠١٤/٠١/٢٢جمعية رائدات الكرك الخيرية جمعيات المجتمع المدني

جمعية نساء البادية الشمالية الشرقية / المفرقجمعيات المجتمع المدني
5٠٠٢٠١٤/٠١/٢٣

٣٠٠٢٠١٤/١٠/٢٠

5٠٠٢٠١٤/٠١/٢٣جمعية اصدقاء بلدية السلط الكبرىجمعيات المجتمع المدني

٢,٠٠٠٢٠١٤/٠١/٢6جمعية المؤاخاه للخدمات اإلجتماعية الخيرية/ المزار الجنوبيجمعيات المجتمع المدني

٣٠٠٢٠١٤/٠١/٢8جمعية ابناء الطفيلة للتربية الخاصة ذوي االحتياجات الخاصة

5,٠٠٠٢٠١٤/٠١/٢8جمعية ديوان ابناء الكركجمعيات المجتمع المدني

١,5٠٠٢٠١٤/٠٢/٠٣المؤسسات العلمية و مجالس البحث العلمي التعليم 

نادي السرحان الرياضيالرياضة 
5٠٠٢٠١٤/٠٢/٠٣

7٠٠٢٠١٤/١٢/١8

نادي العاليةالجمعيات الخيرية 
8٠٠٢٠١٤/٠٢/٠٤

8٠٠٢٠١٤/٠7/٢7

5٠٠٢٠١٤/٠٢/٠٤جمعية سرايا لألعمال الخيريةالجمعيات الخيرية 

5٠٠٢٠١٤/٠٢/٠6الجمعية األردنية للعلوم و الثقافةجمعيات المجتمع المدني

المجاالت الثقافية والفنية 
مهرجان أيام عمان التراثية و الوطنية / مؤسسة أميمة لإلنتاج و 

التوزيع الفني
٣٠٠٢٠١٤/٠٢/٠6

5٠٠٢٠١٤/٠٢/٠6الجمعية الوطنية للهالل االحمر األردني / فرع الكركالجمعيات الخيرية 

٢,٠٠٠٢٠١٤/٠٢/٠9نادي اتحاد الرمثاالرياضة 

٣,٠٠٠٢٠١٤/٠٢/٠9مهرجان جرش للثقافة و الفنون لعام ٢٠١٤المجاالت الثقافية والفنية 

6٠٠٢٠١٤/٠٢/١٠جمعية مادبا التعاونيةالفقر
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5٠٠٢٠١٤/٠٢/١٠جمعية غور المزرعة و الحديثة التعاونيةالفقر

١,٠٠٠٢٠١٤/٠٢/١٣جمعية اهل الجبل للتنمية البشرية / محافظة المفرقالفقر

٢٠٠٢٠١٤/٠٢/١6جمعية الخيرية لتمكين المراةالفقر

5٠٠٢٠١٤/٠٢/٢5جمعية عجور الخيريةالجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/٠٢/٢5مهرجان لن ارحل / جمعية ملتقى الحدثالمجاالت الثقافية والفنية 

5٠٠٢٠١٤/٠٢/٢5نادي سحم الرياضيالرياضة 

٣,٠٠٠٢٠١٤/٠٢/٢7مؤسسة االميرة تغريد لتنمية الفنون والحرفالمجاالت الثقافية والفنية 

٢٠٠٢٠١٤/٠٣/٠٢جمعية حماية االسرة والطفولةالطفل والمرأة واالسرة 

١,٣55٢٠١٤/٠٣/٠٤جمعية الطواحين الخيرية / ثمن ماكينات خياطةالجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/٠٣/٠٤جمعية وادي بن حماد والبليدة الخيريةالجمعيات الخيرية 

٢٠٠٢٠١٤/٠٣/٠٤جمعية الفهد الخيريةالجمعيات الخيرية 

١5٠٢٠١٤/٠٣/١٠جمعية الرفاهالجمعيات الخيرية 

١5٠٢٠١٤/٠٣/١6فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي األردني المجاالت السياحة والتراثية 

5٠٠٢٠١٤/٠٣/١8جمعية سيدات شرحبيل بن حسنة لالشخاص المعوقينذوي االحتياجات الخاصة

١,٠٠٠٢٠١٤/٠٣/١9جامعة مؤته / دعم المؤتمر الدولي حول االدب الحضاريالمجاالت الثقافية والفنية 

5٠٠٢٠١٤/٠٣/١9جمعية العينا الخيريةالجمعيات الخيرية 

5٠٠٢٠١٤/٠٣/٢٣جمعية منتدى سال الثقافي / اربدالمجاالت السياحة والتراثية 

٢٠٠٢٠١٤/٠٣/٢٤جمعية الحمراء لذوي الحاجات الخاصة / البادية الشماليةذوي االحتياجات الخاصة

7٠٠٢٠١٤/٠٣/٢7جمعية الطالب الفقير / ذيبانالتعليم 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠٣/٣١نادي الطيبة / الكركجمعيات المجتمع المدني

١٠٠٢٠١٤/٠٣/٣١جمعية اصدقاء البيئةالمجاالت البيئية

5,٠٠٠٢٠١٤/٠٤/٠١لجنة اعمار قاعة شهداء مؤتةجمعيات المجتمع المدني

 
المديرية العامة لقوات الدرك / مساهمة في تجهيز مبنى اإلدارة 

المالية
١5,٠٠٠٢٠١٤/٠٤/٠١

5٠٠٢٠١٤/٠٤/٠٢بلدية الرصيفة دعم مؤسسات وطنية 

٤٠٠٢٠١٤/٠٤/٠6نادي ليونز عمان سيتاديل جمعيات المجتمع المدني

٤٠٠٢٠١٤/٠٤/٠6مؤتمر االمم المتحدة لطالب الجامعات الحكومية و االهليةالتعليم 

5٠٠٢٠١٤/٠٤/٠6مركز بيال القراني المجاالت الدينية 

5٠٠٢٠١٤/٠٤/٠6جمعية العون األردنية الفقر

7٠٠٢٠١٤/٠٤/٠7جمعية حبراص الخيرية / اربدالجمعيات الخيرية 

١,5٠٠٢٠١٤/٠٤/٠7نادي الربة الرياضي / الكركالرياضة 

٣٠٠٢٠١٤/٠٤/٠8جمعية رعاية االطفال واالسر الخيريةالطفل والمرأة واالسرة 

١٠٠٢٠١٤/٠٤/٠9لجنة المساجد و المشاريع الخيريةالمجاالت الدينية 

٣٠٠٢٠١٤/٠٤/٠9جمعية بسمة خير لتنمية المجتمعالتعليم 

5٠٠٢٠١٤/٠٤/١٣جمعية الشهامة الخيرية جمعيات المجتمع المدني

5٠٠٢٠١٤/٠٤/١٣ميشع الموابي للثقافة والفنونالمجاالت الثقافية والفنية 

75٠٢٠١٤/٠٤/١5مسجد عمر بن عبد العزيزالمجاالت الدينية 
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5٠٠٢٠١٤/٠٤/١6الجنة المركزية لمشروع نقابة المحاسبين األردنين / فرع الكرك 

٢٠٠٢٠١٤/٠٤/١6مدرسة االميرة بسمة االساسية / العقبةالتعليم 

تجمع لجان المراه الوطني األردنيالطفل والمرأة واالسرة 
5٠٠٢٠١٤/٠٤/١6

7٠٠٢٠١٤/٠5/٢7

5٠٠٢٠١٤/٠٤/٢7جمعية المفرق لذوي االحتياجات الخاصةذوي االحتياجات الخاصة

5٠٠٢٠١٤/٠٤/٢7نادي السلط الرياضيالرياضة 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠٤/٢7جمعية المحافظة على القران الكريمالمجاالت الدينية 

١5٠٢٠١٤/٠٤/٢8مركز ابي ذر الغفاريالمجاالت الدينية 

١٠٠٢٠١٤/٠٤/٢8نادي اجيال الغذ للمعاقين ذوي االحتياجات الخاصة

7٠٠٢٠١٤/٠٤/٢9جامعة مؤته/مؤتمر التخطيط االستراتيجي في التعليم العاليالتعليم 

جمعية مكافحة السرطان األردنية الصحة 
٢٠٠٢٠١٤/٠٤/٣٠

١5٠٢٠١٤/١١/٠9

١5٠٢٠١٤/٠5/٠٤جمعية الثالجة الخيرية / الكركجمعيات المجتمع المدني

٣,٠٠٠٢٠١٤/٠5/٠5ديوان عشيرة الرقاد  

5٠٠٢٠١٤/٠5/٠7جمعية سدين الخيرية / المفرقالجمعيات الخيرية 

5٠٠٢٠١٤/٠5/١١منتدى المفرق الثقافيالمجاالت الثقافية والفنية 

٢,5٠٠٢٠١٤/٠5/١١بلدية شيحان / الكركدعم مؤسسات وطنية 

جمعية حماية القدس الشريفالجمعيات الخيرية 
٣٠٠٢٠١٤/٠5/١١

٣٠٠٢٠١٤/٠9/٠9

5,٠٠٠٢٠١٤/٠5/١١اصدار موسوعة يافا وحيفا / علي حسين البوابالتعليم 

الجمعيات الخيرية 
جمعية يافا للتنمية اإلجتماعية / اتمام مشروع المبنى الجديد 

للجمعية
5,٠٠٠٢٠١٤/٠5/١٣

٣٠٠٢٠١٤/٠5/١٤جمعية االماني لرعاية االيتام/ قرية قريقرية / وادي عربةذوي االحتياجات الخاصة

١,٢٣٠٢٠١٤/٠5/١٤قرية السماكية / الكركدعم مؤسسات وطنية 

٢5٠٢٠١٤/٠5/١٤الجمعية األردنية لتاهيل ذوي االحتياجات الخاصةذوي االحتياجات الخاصة

5٠٠٢٠١٤/٠5/٢٠جمعية الغوير الخيرية / الكركالجمعيات الخيرية 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠5/٢٠جمعية العدنانية الخيرية/الكركالجمعيات الخيرية 

٢٠٠٢٠١٤/٠5/٢٠جمعية االميرة بسمة للتنمية اإلجتماعيةالجمعيات الخيرية 

٣,٠٠٠٢٠١٤/٠5/٢7مسجد الخباب بن االرث/ ذات راسالمجاالت الدينية 

٣,٠٠٠٢٠١٤/٠5/٢8جمعية الشمس المشرقة الجمعيات الخيرية 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠5/٢9جمعية المتقاعدين العسكريين/ الكركدعم مؤسسات وطنية 

5٠٠٢٠١٤/٠6/٠١جمعية المهارة و االتقان الخيرية / الكركالفقر

٢٠٠٢٠١٤/٠6/٠٢نادي مرود الثقافي الرياضي االجتماعي الرياضة 

٣٠٠٢٠١٤/٠6/٠٤جمعية عمار بن ياسر الخيرية لرعاية االيتامالجمعيات الخيرية 

5٠٠٢٠١٤/٠6/٠٤جمعية ديوان رابطة ابناء عشيرة البحرات / الطفيلة 

دعم مؤسسات وطنية 
محافظة الكرك / دعم االحتفال بمناسبة عيد الجلوس الملكي

 وعيد االستقالل 
١,٠٠٠٢٠١٤/٠6/١٠
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٢٠٠٢٠١٤/٠6/١٠جمعية البيان الخيريةالفقر

١5٠٢٠١٤/٠6/١٢جمعية سيدات طبقة فحل الخيرية لرعاية الطفل اليتيمالجمعيات الخيرية 

٢٠٠٢٠١٤/٠6/١٢جمعية تدريب و تاهيل المراه األردنية الطفل والمرأة واالسرة 

٤٠٠٢٠١٤/٠6/١٢جمعية سواعد ابناء البلقاء الخيريةالجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/٠6/١٢جمعية وادي الجرم الفقر

5٠٠٢٠١٤/٠6/١٢جمعية نشميات األردن الخيريةالفقر

٢٠٠٢٠١٤/٠6/١٢جمعية اليتيم العربيالجمعيات الخيرية 

٢٠٠٢٠١٤/٠6/١٢مركز االميرة هيا بنت الحسين التنموي الجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/٠6/١6جمعية ابناء صويلح الخيريةجمعيات المجتمع المدني

الرياضة 
نادي أبو نصير الرياضي/ للمشاركة في بطولة الدولية للكاراتيه 

لذوي االعاقة
5٠٠٢٠١٤/٠6/١6

جمعيات المجتمع المدني
منتدى األردني للفكر والحوار/الندوة الحوارية مسيرة االصالح في 

األردن 
٢,٠٠٠٢٠١٤/٠6/١6

جمعية رعاية و كافل اليتيم الخيرية الجمعيات الخيرية 
5٠٠٢٠١٤/٠6/١7

٣٠٠٢٠١٤/٠9/٢١

5٠٠٢٠١٤/٠6/١7الجمعية الخيرية الشركسيةالجمعيات الخيرية 

5٠٠٢٠١٤/٠6/١7جمعية منشية القضاه للتنمية اإلجتماعيةالفقر

١5٠٢٠١٤/٠6/١7جمعية رحمة الطفل اليتيم الخيريةالجمعيات الخيرية 

١٠٠٢٠١٤/٠6/١8جمعية سيدات االشرفية الخيريةجمعيات المجتمع المدني

جمعية القصفة للتنمية اإلجتماعيةالفقر
١٠٠٢٠١٤/٠6/١9

6٠٠٢٠١٤/١١/٠٣

٢5٠٢٠١٤/٠6/١9لجنة زكاه و صدقات جعفر الطيار / اذرح معانالفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠6/١9جمعية االخاء األردنية العراقيةالجمعيات الخيرية 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠6/١9جمعية رعاية الطفل الخيريةذوي االحتياجات الخاصة

١5٠٢٠١٤/٠6/٢5جمعية نعمل الجلكم الخيريةذوي االحتياجات الخاصة

5٢,١٠٠٢٠١٤/٠6/٢6طرود الخير لشهر رمضان المباركالفقر

١5,٠٠٠٢٠١٤/٠6/٢6الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية / حملة البر واإلحسانالفقر

١٠٠٢٠١٤/٠6/٢9جمعية منابر النور الخيرية / اربدذوي االحتياجات الخاصة

١٠٠٢٠١٤/٠6/٢9جمعية كريمة الخيرية لرعاية االيتامالجمعيات الخيرية 

١٠٠٢٠١٤/٠6/٢9جمعية تبنة الخيريةالفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/٠١جمعية ملكا الخيرية الجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠١جمعية القدس الخيرية الفقر

الصحة 
جمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينين/ بطاقات حفل سنوي 

افطار
٢,5٠٠٢٠١٤/٠7/٠١

٤٠٠٢٠١٤/٠7/٠٢مركز المدينة المنورة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة ذوي االحتياجات الخاصة

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠٢جمعية االخوة لرعاية المسنيين الخيريةالفقر

٤٠٠٢٠١٤/٠7/٠٢جمعية زرقاء اليمامة الخيريةالفقر

5٠٠٢٠١٤/٠7/٠٢جمعية االسراء الخيريةجمعيات المجتمع المدني
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١5٠٢٠١٤/٠7/٠٣جمعية التثقيف الصحي الخيريةالفقر

١5٠٢٠١٤/٠7/٠٣نادي سمو االمير الحسن للصم - عّمانذوي االحتياجات الخاصة

٢٠٠٢٠١٤/٠7/٠٣جمعية الفرقان الخيريةالجمعيات الخيرية 

١٠٠٢٠١٤/٠7/٠٣السيد محمد وليد محمد حمادالفقر

٢٠٠٢٠١٤/٠7/٠٣السيد سمير عزيز حسن سعيد الفقر

١5٠٢٠١٤/٠7/٠٣جمعية تنمية وتاهيل المراة الريفيةالجمعيات الخيرية 

١٠٠٢٠١٤/٠7/٠٣لجنة زكاه و صدقات سيدات دير ابي سعيد الفقر

٢٠٠٢٠١٤/٠7/٠٣لمركز الفرقان القرانيالمجاالت الدينية 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠7/٠7جمعية الشابات المسيحياتجمعيات المجتمع المدني

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠7لرابطة العلوم االسالميةالجمعيات الخيرية 

٢٠٠٢٠١٤/٠7/٠7جمعية البحر الميت للتنمية  الصحيةالفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠7تنادي اسرة القلم الثقافيجمعيات المجتمع المدني

5٠٠٢٠١٤/٠7/٠7جمعية الجهير للتنمية اإلجتماعية - لواء الشوبكالفقر

5٠٠٢٠١٤/٠7/٠8جمعية طريق االيمان الخيريةذوي االحتياجات الخاصة

5٠٠٢٠١٤/٠7/٠8جمعية ديرابان الخيرية - العقبةالفقر

٢٠٠٢٠١٤/٠7/٠8جمعية معاذ بن جبل الخيرية الفقر

٤٠٠٢٠١٤/٠7/٠8جمعية اصدقاء األردن الخيريةالفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠8لجنة مارجريس الخيرية الجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠8جمعية الحسين بن علي الخيرية جمعيات المجتمع المدني

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠8لجنة كنيسة الروم االرثوذكس - الفحيصالفقر

١5٠٢٠١٤/٠7/٠8جمعية االنسان اغلى ما نملكالفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٠8جمعية االسرة البيضاء - منتدى الرواد الكبار الجمعيات الخيرية 

١٠٠٢٠١٤/٠7/١٠السيد محمد توفيق العارضة الفقر

١,٠٠٠٢٠١٤/٠7/١٠جمعية الطفيلة للبناء الخيرية الفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/١٣جمعية سيدات السرحان الخيريةالفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/١٤جمعية الوادي لتنمية الشاملة الفقر

8٠٠٢٠١٤/٠7/١٤جمعية البر بالوالدين الخيريةالجمعيات الخيرية 

5٠٠٢٠١٤/٠7/١٤الجمعية الوطنية لحماية المستثمر جمعيات المجتمع المدني

١٠٠٢٠١٤/٠7/١٤جمعية زهرة الياسمين الفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/١٤جمعية نجمة األردن الفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/١٤لمنتدى الفكر العربيالمجاالت الدينية 

6٠٠٢٠١٤/٠7/١5دعم االسر الفقيرة في لواء الشوبك في شهر رمضانالفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/١6السيد سمير محمد النزليالفقر

5٠٠٢٠١٤/٠7/١6جمعية السيدة عائشة زوجة رسول اهلل الجمعيات الخيرية 

٢,٠٠٠٢٠١٤/٠7/١6لنادي سولجمعيات المجتمع المدني

١٠٠٢٠١٤/٠7/١6نادي المستقبل لالعاقة الحركيةذوي االحتياجات الخاصة

١٠٠٢٠١٤/٠7/١7جمعية اصحاب الخير الخيرية الفقر



١٢٢

أواًل: التبرعات المحملة على اإلدارة العامة / فروع األردن

٣٠٠٢٠١٤/٠7/١7نادي خريجي الجامعة األمريكية في بيروت باألردنالتعليم 

٢٠٠٢٠١٤/٠7/١7جمعية المحافظة على القران الكريم المجاالت الدينية 

٣٠٠٢٠١٤/٠7/١7جمعية قلعة الصقر التعليم 

١٠٠٢٠١٤/٠7/١7جمعية خرجا الخيرية الفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/١7جمعية اليرموك الخيريةالفقر

١,٠٠٠٢٠١٤/٠7/٢١جمعية االحرار الحرائرالفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٢١لجنة الجنوب لرياضة التيكونجستوالرياضة 

١5٠٢٠١٤/٠7/٢١جمعية بوابة الجنوب  - الكركجمعيات المجتمع المدني

٢٠٠٢٠١٤/٠7/٢١جمعية نبع العطاء الخيرية الفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٢١الجمعية األردنية رعاية نزالء مركز االصالح و التاهيل الخيريةجمعيات المجتمع المدني

5٠٠٢٠١٤/٠7/٢١جمعية فج الثنية الخيريةالفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٢١الجمعية األردنية للوقاية من حوادث الطرقجمعيات المجتمع المدني

8٠٠٢٠١٤/٠7/٢١جمعية قافلة الخير الخيرية الفقر

١5٠٢٠١٤/٠7/٢١جمعية الظاهر بيبرس الخيرية الفقر

٢5٠٢٠١٤/٠7/٢٢الطالبة حنين عمر أبو سلمى / تسديد قسط جامعيالتعليم 

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٢٢جمعية باب الواد الخيرية الفقر

٢٠٠٢٠١٤/٠7/٢٢لجنة صدقات بلدة الشجرة الفقر

١5٠٢٠١٤/٠7/٢٢رابطة اهالي كفرعانةالفقر

١,٠٠٠٢٠١٤/٠7/٢٣مؤسسة فجرنا لإلنتاج - دعم مبادرة اهل الخيرالفقر

١٠٠٢٠١٤/٠7/٢٣جمعية شبيب للثقافة و الفنونذوي االحتياجات الخاصة

جمعيات المجتمع المدني
دعم افطار عمال النظافة في الجامعة األردنية - اذاعة الجامعة 

األردنية 
٢,٠٠٠٢٠١٤/٠7/٢٤

8٠٠٢٠١٤/٠7/٢7جمعية أهالي حي الطفايلة الخيرية الفقر

١٠٠٢٠١٤/٠8/٠٤جمعية زارعي البسمة الخيريةالفقر

١5٠٢٠١٤/٠8/٠٤النادي األردني للصم ذوي االحتياجات الخاصة

١5٠٢٠١٤/٠8/١٢نادي اجيال الغد للمعاقين ذوي االحتياجات الخاصة

5٠٠٢٠١٤/٠8/١٢البطولة العربية الفردية للشطرنج/ نادي الفحيص االرثودوكسيالرياضة 

5٠٠٢٠١٤/٠8/١٢جمعية المراة للتوعيةذوي االحتياجات الخاصة

5٠٠٢٠١٤/٠8/١٤لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيريةالمجاالت الدينية 

5,٠٠٠٢٠١٤/٠8/١8وزارة األوقاف و الشؤون الدينية في فلسطين / دعم لغزةالجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/٠8/١9جمعية سهل حوران التنموية / الرمثاجمعيات المجتمع المدني

٢,٠٠٠٢٠١٤/٠8/١9مؤسسة اعمار االغوار الشماليةجمعيات المجتمع المدني

98٢٢٠١٤/٠8/١9حقائب مدرسية لطلبة مدرسة الياروت و مدرسة دمنة / الكركالتعليم 

١5٠٢٠١٤/٠8/٢٠منتدى اليرموك الثقافي/ عقرباالتعليم 

5٠٠٢٠١٤/٠8/٢5جمعية الهالل األحمر األردني / الكركجمعيات المجتمع المدني

٢5٠٢٠١٤/٠8/٢8نادي ليونز عمان الصحة 

5٠٠٢٠١٤/٠8/٢8جمعية ارادة ألطفال وشباب السكريالصحة 



١٢٣

أواًل: التبرعات المحملة على اإلدارة العامة / فروع األردن

7٠٠٢٠١٤/٠8/٢8جمعية سيدات قصر ذات رأس التعاونيةجمعيات المجتمع المدني

٤٠٠٢٠١٤/٠8/٢8جمعية انصار القلعة الخيرية/ الكركدعم مؤسسات وطنية 

١,5٠٠٢٠١٤/٠8/٣١جمعية االيدي الواعدة/ الطالب خالد المرزوق قسط جامعيالتعليم 

١٠٠٢٠١٤/٠9/٠7بازار خيري لدعم غزةالجمعيات الخيرية 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠9/٠8نادي خرجي الجامعة األمريكية في األردنالتعليم 

5٠٠٢٠١٤/٠9/٠9جمعية وادي اليابسالجمعيات الخيرية 

١٠٠٢٠١٤/٠9/١5جمعية  التوحيد و الهداية الخيريةالفقر

85,٠٠٠٢٠١٤/٠9/١6بلدية السلط الكبرى 

٣٠٠٢٠١٤/٠9/١8اتحاد العربي لرياضة الكيك بوكسينجالرياضة 

٢,5٠٠٢٠١٤/٠9/٢٣لجنة مسجد الربة / الكركالمجاالت الدينية 

١5٠٢٠١٤/٠9/٢٣جمعية تنمية  المراة األردنية للصم ذوي االحتياجات الخاصة

١5٠٢٠١٤/٠9/٢٣نادي ليونز / البلقاءالجمعيات الخيرية 

١٠٠٢٠١٤/٠9/٢5علي حسن عكورالفقر

5٠٠٢٠١٤/٠9/٢5جمعية االحسان لرعاية االيتام/ االغوار الشماليةالفقر

١٠٠٢٠١٤/٠9/٢8فالح السعيد الفقر

٣٠٠٢٠١٤/٠9/٢8مدرسة راهبات الوردية التعليم 

٣٠٠٢٠١٤/٠9/٢9جمعية ابناء الربة الخيرية/ الكركجمعيات المجتمع المدني

١,٠٠٠٢٠١٤/١٠/٠١مركز سال القراني / اربدالمجاالت الدينية 

٣٠٠٢٠١٤/١٠/١٢جمعية الروم الكاثوليك الخيرية الجمعيات الخيرية 

5,775٢٠١٤/١٠/١٢جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة / تبني اقساط ٣ طالب ذوي االحتياجات الخاصة

٣٠٠٢٠١٤/١٠/١٢زكريا خليفة مفلح الخوالدةالفقر

١5٠٢٠١٤/١٠/١٢جمعية تنمية المراة األردنية للصمذوي االحتياجات الخاصة

جمعية يوم القدس الجمعيات الخيرية 
٤٠٠٢٠١٤/١٠/١٢

١٠٠٢٠١٤/١١/١8

١5٠٢٠١٤/١٠/١6جمعية رعاية االطفال و االسرة الخيرية الطفل والمرأة واالسرة 

١,٠٠٠٢٠١٤/١٠/٢٢سباق الخيول العربية الصيلة في لواء القصر / الكرك 

نادي بلدية صبحا و الدفيانة /  المفرقالرياضة 
5٠٠٢٠١٤/١٠/٢٢

١7٤٢٠١٤/١١/٢٠

٣٠٠٢٠١٤/١٠/٢7نادي السلط الرياضي الثقافي االجتماعيالرياضة 

 
القوات المسلحة األردنية / قيادة الفرقة الثالثة الملكية لبناء 

مسجد
٢,٠٠٠٢٠١٤/١٠/٣٠

5٠٠٢٠١٤/١١/٠٣جمعية السلط الخيرية / طباعة التقويم السنويالجمعيات الخيرية 

٣٠٠٢٠١٤/١١/٠5نادي كفرنجة الرياضيالرياضة 

6٠٠٢٠١٤/١١/٠6اكاديمية نادي وادي األردن الرياضيالرياضة 

 
مهرجان تقدموا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني 
5٠٠٢٠١٤/١١/٠9

6٠٠٢٠١٤/١١/٠9جمعية سال للثقافة والفنون المجاالت الثقافية والفنية 



١٢٤

أواًل: التبرعات المحملة على اإلدارة العامة / فروع األردن

5٠٠٢٠١٤/١١/٠9جمعية ديوان ال العمايرة/ الطفيلةالفقر

٤٠٠٢٠١٤/١١/١٠نادي شباب الكريمة جمعيات المجتمع المدني

٣٠٠٢٠١٤/١١/١١جمعية الوطنية لحماية المستثمر 

٣٠٠٢٠١٤/١١/١١كشافة مطرانية الروم الكاثوليك / الزرقاءالمجاالت الدينية 

٣٤٢٠١٤/١١/١٣بلدية صبحا و الدفانية / تبرع اثاثجمعيات المجتمع المدني

١,٠٠٠٢٠١٤/١١/٢٤جمعية األردنية لالبداع / مهرجان االطفالالمجاالت الثقافية والفنية 

5٠٠٢٠١٤/١٢/٠١للجنة مسجد الفاروقالمجاالت الدينية 

5٠٠٢٠١٤/١٢/٠١مدرسة التربية الخاصة الثانوية للصم وذوي الحتياجات الخاصةذوي االحتياجات الخاصة

5,٠٠٠٢٠١٤/١٢/٠١جمعية ديوان عشيرة الصرايرةجمعيات المجتمع المدني

١٠٠٢٠١٤/١٢/١٠جمعية نجمة األردن الخيرية للصم ذوي االحتياجات الخاصة

١,٣6٠٢٠١٤/١٢/١8ثمن جاكيت و التبرع بها لطلبة الفقراء في المدارسالفقر

7٠٠٢٠١٤/١٢/١8نادي المغير السرحانجمعيات المجتمع المدني

٢,٠٠٠٢٠١٤/١٢/١8جمعية امان األردنية الصحة 

5٠٠٢٠١٤/١٢/٢١جمعية الفحيص لحفظ التراثالمجاالت الثقافية والفنية 

5٠٠٢٠١٤/١٢/٢١جمعية الحزمان الزراعية التعاونيةجمعيات المجتمع المدني

5٠٠٢٠١٤/١٢/٢٢جمعية التضامن األردني للصم للتنمية اإلجتماعيةذوي االحتياجات الخاصة

٣٠٠٢٠١٤/١٢/٢٢جمعية روزانالجمعيات الخيرية 

 343,860المجمــــوع 

ثانيًا: التبرعات المحملة على فروع فلسطين

٤٠6٢٠١٤/٠٣/١١مدرسة ذكور بيتونيا - جملة االسبوع المصرفيالتعليم 

١,٠٠٠٢٠١٤/٠٣/٢5مؤسسة التعاون  للشباب جمعيات المجتمع المدني

٤٠7٢٠١٤/٠5/٠8مركز ابداع المعلمالتعليم 

٢,٠٠٠٢٠١٤/٠6/١٠جامعة بير زيتالتعليم 

٢,885٢٠١٤/٠7/١٤حقائب مدرسية لطالب قطاع غزةالتعليم 

٢,٠٠٠٢٠١٤/٠6/١٠جامعة الخليلالتعليم 

٣٠٠٢٠١٤/٠7/٢٤جمعية ياسمين الخيريةالجمعيات الخيرية 

١,6١٠٢٠١٤/٠9/٠١بلدية باقة الشرقيةجمعيات المجتمع المدني

١,٠٠٠٢٠١٤/١٢/١٠اعادة تاهيل القطاع الزراعيالجمعيات الخيرية 

١١,6٠8المجموع فلسطين

٢٤- القروض الممنوحة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١: 
        السيد ميشيل الصايغ 76،١٤9 دينار، السيد أيمن المجالي ٢7٣،7٢9 دينار، السيد »محمد جواد« حديد 9٢9 دينار، السيد 

شريف الرواشدة ١،٢9١،5٢5 دينار، السيد صالح الكيالني 5٢،7٠9 دينار، السيد »محمد خير« عبابنة ٤7،٣٣5 دينار.
التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو  ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات  أو  ال يوجد أية عقود أو مشاريع   -٢5

رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
ال يوجد مساهمة لشركة البنك التجاري األردني في حماية البيئة.  -٢6



١٢5

في مجال مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي فقد تم تقديم الدعم لبعض المؤسسات اإلجتماعية التي   -٢7
تعمل في خدمة المجتمع المحلي عن طريق التبرعات للجهات التالية:

8.6٠٠الصحة 

٣١.7٠5الجمعيات الخيرية 

١٠.8٠٠المجاالت الدينية 

87.7١٠الفقر

١٠9.٤٣٠دعم مؤسسات وطنية 

65٠المجاالت السياحة و التراثية 

٢٣.6٣٠التعليم 

٢.٠5٠الطفل والمرأة واألسرة 

١٠.87٤الرياضة 

١٠.7٠٠المجاالت الثقافية والفنية 

١٣.٣75ذوي االحتياجات الخاصة

١٠٠البيئة

٤5.8٤٤جمعيات المجتمع 

355.468المجموع

ال يوجد أي صفقات مبرمة مع أطراف ذوي العالقة.  -٢8
يحق ألي مساهم اللجوء إلى القضاء في حال وجود أي نزاع أو تعرضه ألي ضرر.  -٢9

بلغ عدد اإلجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١٤ ) ١8 ( إجتماعًا.  -٣٠

١(  عدد إجتماعات مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حده :

 عقد مجلس إدارة البنك التجاري األردني خالل عام ٢٠١٤ ثمانية عشر إجتماعًا

عدد اإلجتماعات التي حضرهااالسم
عدد اإلجتماعات التي اعتذر عن 

حضورها

١
سعادة السيد ميشيل الصايغ 

رئيس مجلس اإلدارة   
جميع اإلجتماعات

-

٢
معالي السيد أيمن المجالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة   
جميع اإلجتماعات

-

٣
سعادة السيد أيمن كساب

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
عضو مجلس اإلدارة

٤ إجتماعات١٤ إجتماع

٤
معالي الدكتور »محمد جواد« حديد

عضو مجلس اإلدارة 
6 إجتماعات١٢ إجتماع

5
سعادة السيد صالح الكيالني

عضو مجلس اإلدارة
٤ إجتماعات١٤ إجتماع

6
سعادة السيد »محمد خير« عبابنة

ممثل شركة األردن األولى لإلستثمار
عضو مجلس اإلدارة

إجتماع واحد١7 إجتماع

7
سعادة السيد شريف الرواشدة

عضو مجلس اإلدارة
إجتماع واحد١7 إجتماع
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٢( عدد إجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حده:
 

اإلجتماعات المعتذر 
عن حضورها

حضور اإلجتماعات عدد إجتماعاتها أعضاؤها  إسم اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
ميشيل الصايغ

رئيس اللجنة
٢7 إجتماع اللجنة العليا لمجلس اإلدارة  ١

- حضر جميع إجتماعاتها
أيمن المجالي

عضو اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
»محمد خير« عبابنة

عضو اللجنة

اإلجتماعات المعتذر 
عن حضورها

حضور اإلجتماعات عدد إجتماعاتها أعضاؤها  إسم اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
صالح الكيالني

رئيس اللجنة
5 إجتماعات لجنة المخاطر واإلمتثال ٢

- حضر جميع إجتماعاتها
أيمن المجالي

عضو اللجنة
إعتذر عن حضور 

إجتماع واحد
حضر ٤ إجتماعات

جواد حديد

عضو اللجنة

اإلجتماعات المعتذر 
عن حضورها

حضور اإلجتماعات عدد إجتماعاتها أعضاؤها  إسم اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
أيمن المجالي

رئيس اللجنة
٣ إجتماعات

لجنة األراضي والعقارات 

المستملكة
٣

- حضر جميع إجتماعاتها
ميشيل الصايغ

عضو اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
»محمد خير« عبابنة

عضو اللجنة

اإلجتماعات المعتذر 
عن حضورها

حضور اإلجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها  إسم اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
أيمن كساب 

رئيس اللجنة
إجتماعين اثنين لجنة التخطيط اإلستراتيجي ٤

- حضر جميع إجتماعاتها
جواد حديد

عضو اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
صالح الكيالني

عضو اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
»محمد خير« عبابنة

عضو اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
شريف الرواشده

عضو اللجنة



١٢7

اإلجتماعات المعتذر 
عن حضورها

حضور اإلجتماعات عدد إجتماعاتها أعضاؤها  إسم اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
شريف الرواشدة

رئيس اللجنة
١9 إجتماع  لجنة التدقيق 5

إعتذر عن حضور 

إجتماعين
حضر ١7 إجتماع

صالح الكيالني

عضو اللجنة
إعتذر عن حضور 5 

إجتماعات
حضر ١٤ إجتماع

أيمن كساب 

عضو اللجنة

اإلجتماعات المعتذر 
عن حضورها

حضور اإلجتماعات عدد إجتماعاتها أعضاؤها  إسم اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
»محمد خير« عبابنة

رئيس اللجنة
٣ إجتماعات لجنة الحاكمية المؤسسية 6

- حضر جميع إجتماعاتها
ميشيل الصايغ

عضو اللجنة
إعتذر عن حضور 

إجتماع واحد
حضر إجتماعين إثنين

أيمن كساب 

عضو اللجنة

اإلجتماعات المعتذر 
عن حضورها

حضور اإلجتماعات عدد إجتماعاتها أعضاؤها  إسم اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
شريف الرواشدة

رئيس اللجنة
7 إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 7

- حضر جميع إجتماعاتها
ميشيل الصايغ

عضو اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
صالح الكيالني

عضو اللجنة

- حضر جميع إجتماعاتها
»محمد خير« عبابنة

عضو اللجنة

٣ ( أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة : 

شريف 
الرواشده

»محمد خير« 
عبابنة  

صالح 
الكيالني

أيمن كساب جواد حديد
أيمن 

المجالي
 ميشيل 
الصايغ

 

- عضو - - - عضو
رئيس 
اللجنة

اللجنة العليا لمجلس اإلدارة ١

- -
رئيس 
اللجنة

- عضو عضو - لجنة المخاطر واإلمتثال ٢

- عضو - - -
رئيس 
اللجنة

عضو
لجنة األراضي والعقارات 

المستملكة 
٣

عضو عضو عضو
رئيس 
اللجنة

عضو - - لجنة التخطيط اإلستراتيجي ٤

رئيس 
اللجنة

- عضو عضو - - - لجنة التدقيق  5

-
رئيس 
اللجنة

- عضو - - عضو لجنة الحاكمية المؤسسية 6

رئيس 
اللجنة

عضو عضو - - - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  7

 
يقر مجلس إدارة البنك التجاري األردني وحسب علمه وإعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية   -٣١

البنك خالل عام ٢٠١5 .
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٣٢ - يقر مجلس إدارة البنك التجاري األردني بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في البنك .

    رئيس المجلس   نائب رئيس المجلس                   عضو مجلس إدارة     عضو مجلـس إدارة

      ميشـيل الصايـغ                          أيمـن المجالـي                                  “محمد جواد” حديد                             شركة األردن األولى لالستثمار
                                                                                                                                                                                                        يمثلها “محمد خير” عبابنه

       عضو مجلس إدارة                            عضو مجلس إدارة                عضو مجلس إدارة
              صالح الكيالني                                             المؤسسة العامة للضمان االجتماعي                              شريف الرواشدة                                                             

                                        يمثلها أيمن كساب            

 

٣٣- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

            رئيس مجلس اإلدارة                                المـدير العـام                                                  المــدير المـالي                    
                       ميشيل الصايغ                                             عبد المهدي عالوي                                               زيـاد الرفاتي         
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المقدمة

إنطالقًا من حرص البنك التجاري األردني على المحافظة على سالمة أوضاعه وكذلك احترامًا لسالمة الجهاز المصرفي 
األردني ككل والذي هو احد أعضائه وإلتزامًا بالمعايير الدولية للممارسات المصرفية السليمة يدرك البنك أن ذلك يقتضي 
االلتزام بأفضل المعايير في التحكم المؤسسي التي تتطلب أن تتم إدارة البنك بمؤسسية وإمتثال للقوانين والتشريعات 
الصادرة عن الجهات الرقابية وكذلك تطبيق السياسات والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

ومن المباديء األساسية التي تقوم عليها الحاكمية المؤسسية الفصل بين مسؤوليات مجلس اإلدارة ومسؤوليات المدير 
التنفيذي( وأن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً غير تنفيذي باإلضافة إلى ضرورة وجود هياكل تنظيمية  )الرئيس  العام 
وإدارية تتوزع فيها الصالحيات والمسؤوليات بتحديد ووضوح تاَمّين ووجود أطر فّعالة للرقابة، كما تقتضي معاملة كافة 
المالي، وأن  أدائه  بما فيه  البنك  المصالح من تقييم وضعية  المصالح بعدالة وشفافية وإفصاح تمكنان أصحاب  أصحاب 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  في  السمعة  وحسن  واألمانة  والنزاهة  والعملية  العلمية  المؤهالت  من  مناسب  مستوى  يتوفر 

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.

على  تؤكد  المؤسسي  للتحكم  به  خاصة  سياسة  وضع  تم  األردني  التجاري  بالبنك  الخاصة  الهوية  على  وللتأكيد  هذا 
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. 

دليل الحاكمية المؤسسية
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الباب األول: تعريف وإرتباطات وأهمية التحكم المؤسسي

أواًل: التحكم المؤسسي

هو مجموعة العالقات ما بين مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية والمساهمين والجهات األخرى التي لها إهتمام بالبنك، 
وهي تبين اآللية التي توضح من خاللها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة تحقيقها، بالتالي فإن 
إلى  للوصول  المناسبة  الحوافز  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  من  لكل  توفر  التي  هي  الجيدة  المؤسسية  الحاكمية 
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 وإتخاذ القرارات، وإدارة عمليات البنك 
بشكل آمن، وحماية مصالح المودعين، واإللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين، والتزام 

البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية.

ثانيًا: إرتباطات التحكم المؤسسي

1. عوامل داخلية

وتتمثل في فاعلية التعامل بين المساهمين ومجلس اإلدارة وإدارة البنك التنفيذية والجهات األخرى ذات العالقة ويسهل 
اإلدارة  مجلس  قيام  خالل  من  إليها  والوصول  بأهدافه  التعريف  على  البنك  قدرة   من  الجيد  المؤسسي  التحكم  وجود 
بتحديد األهداف والغايات الخاصة بالبنك والموافقة على اإلستراتيجيات المعّدة من اإلدارة التنفيذية للبنك للوصول إلى 

األهداف التي يسعى البنك لتحقيقها.

2. عوامل خارجية

وتتضمن العوامل الخارجية ما يلي:
- اإللتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات التي تحمي حقوق المساهمين والجهات األخرى ذات العالقة كالمودعين   

    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
- اإللتزام بالمعايير المحاسبية المتعلقة بعرض البيانات المالية بدقة في الوقت المناسب وإتباع منهجية اإلفصاح 

- وجود طرف ثالث يتابع أداء البنك كالسوق المالي والبنك المركزي ومؤسسات التصنيف الدولية والجمعيات المهنية     
    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 إحدهما ال يعني بالضرورة توافر األخرى 
وفي كلتا الحالتين فإن العناصر التالية تعتبر المبادئ اإلرشادية لتحقيق التحكم المؤسسي الجيد:

• العدالة

يتم معاملة صغار المساهمين والجهات ذات العالقة بعدالة وأخذ مصالحهم بعين اإلعتبار.

• الشفافية

يقوم البنك باإلفصاح للجهات ذات العالقة عن المعلومات المالية والتنظيمية ومكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل يمكن 
المساهمين والمودعين من تقييم أداء البنك وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي األردني والصادرة بمقتضى قانون 
المطلوبة  الشفافية  ونطاق  المالي  لإلبالغ  الدولية  الممارسات  على  تطرأ  التي  بالتغيرات  دراية  على  البنك  إن  كما  البنوك 
الرقابية  للجهات  نشاطاته  كافة  حول  جيدة  نوعية  ذات  معلومات  بتوفير  البنك  ويلتزم  كما  المالية،  المؤسسات  من 

والمساهمين والمودعين والبنوك األخرى وعامة الناس بشكل عام من خالل مختلف أنواع التقارير والتواصل.
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• المساءلة

تلتزم اإلدارة التنفيذية باإلجابة على أي إستفسار 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 بان يبدي الجاهزية عند التعرض للمساءلة من قبل المساهمين والجهات األخرى المخّولة بذلك.

• المسؤولية

 يحّدد الهيكل التنظيمي للبنك والموافق عليه من قبل مجلس اإلدارة خطوط اإلتصال 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 
من  يتأكد  وأن  بها،  البنك  في  اإلدارية  المستويات  جميع  وإلزام  والمسائلة  للمسؤولية  واضحة  حدود  بإعتماد  المجلس 
إلى  باإلضافة  رقابية،  المسؤولية والسلطة، وبحيث يشمل عدة مستويات  التنظيمي يعكس بوضوح خطوط  الهيكل  أن 
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 فّعالة من شأنها تعزيز المسائلة، وتنفذ المهام 
في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التي اعتمدها المجلس، وإعتماد ضوابط 

رقابية مناسبة تمكنه من مسائلة اإلدارة التنفيذية العليا.

ثالثًا: أهمية التحكم المؤسسي للبنك

١( إن القطاع المصرفي األردني ومن ضمنه البنك التجاري األردني من أهم مكونات اإلقتصاد األردني ويخضع هذا القطاع 
عالميًا للرقابة والمراجعة كما انه يستخدم شبكات األمان المالي للحكومة وبالتالي فأنه من الضروري أن يتوفر لدينا 

في البنك نظام تحكم مؤسسي قوي

٢( إن مصادر األموال الداخلة إلى البنك قد تأتي من أموال اآلخرين وباألخص المودعين وفي ظل ِشّدة المنافسة في سوق 
المال األردني فان وجود تحكم مؤسسي سليم لدى البنك سيعظم حصة البنك في السوق

٣( من أجل المحافظة على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك فإن أعضاء مجلس اإلدارة يلعبون دوراً فّعااًل ومهمًا في 
العوائد  بين  بالموائمة  يسمح  جيد  مخاطر  إدارة  نظام  وتوفير  الرقابي،  دورهم  خالل  من  للبنك  المؤسسي  التحكم 
والمخاطر ضمن الحدود التي يسمح بها وضع البنك وإستراتيجيته ومن خالل اإلمتثال للقوانين والتعليمات على كافة 

المستويات اإلدارية

للربط بين مصالح المساهمين والجهات األخرى ذات العالقة  آلية  البنك من خالل توفير  أداء  التحكم المؤسسي يعزز   )٤
وبين البنك
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أواًل: تشكيلة مجلس اإلدارة وإجتماعات المجلس

- إن عدد أعضاء مجلس إدارة البنك خالل العام ٢٠١٤ هو سبعة أعضاء ويسعى البنك بأن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
لدى  تنفيذي  عضو  أي  يوجد  ال  وأن  المتخصصة  والمهارات  والمهنية  العملية  بالخبرة  يتمتعون  عضو(   ١١( عن  البنك  في 

البنك خالل العام ٢٠١5 ووفقًا ألفضل الممارسات وامتثااًل لتعليمات البنك المركزي األردني. 

- إن عدد األعضاء المستقلين خالل العام ٢٠١٤ عضوين ويسعى البنك لرفع عدد األعضاء المستقلين بحيث ال يقل عن أربعة 
أعضاء خالل العام ٢٠١5.

- 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 هذه اللجان عند تشكيلها ومن خالل ميثاق خاص لكل لجنة.

- ال يتم الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام باإلضافة إلى ذلك أن رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس
     أو المساهمين الرئيسيين ليس له ارتباط مع المدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة، ويلتزم المدير العام باألعمال  

       التالية:
١( تطوير التوجه اإلستراتيجي للبنك

٢( تنفيذ إستراتيجيات وسياسات البنك
٣( تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة

٤( توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل
5( توصيل رؤية ورسالة وإستراتيجية البنك إلى الموظفين
6( إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك

7( إدارة العمليات اليومية للبنك.

اإلدارة  المسبق إلجتماعات مجلس  التحضير  - يقوم األعضاء بتخصيص وقت كاٍف لإلطالع بمسؤولياتهم بما في ذلك 
بحيث ال تقل عن ستة إجتماعات في السنة واللجان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضور إجتماعات المجلس حضوراً 
شخصيًا، وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو المجلس إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد 
موافقة رئيس المجلس، ودون أن يكون له الحق في التصويت أو التوقيع على محضر اإلجتماع، ويقوم رئيس مجلس 
اإلدارة بالتشأور مع األعضاء اآلخرين والمدير العام عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي سيتم عرضها على مجلس 
اإلدارة ويرسل جدول األعمال مصحوبًا بالمستندات لألعضاء قبل االجتماع بوقت كافي، ويتم تدوين إجتماعات مجلس 
قبله  من  المتخذة  والقرارات  المجلس  بها  قام  التي  األعمال  تتضمن  رسمية  محاضر  في  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة 
ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر اإلثبات القانوني لإلجراءات التي قام بها المجلس أو لجانه وتدوين 
لألحداث التي جرت خالل اإلجتماعات منعا لحدوث أي إلتباس ويتم مراعاة الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل 
إليها خالل  الرجوع  أي وثائق تم  إلى  اإلشارة  أو  اإلجتماعات وإرفاق أي مستندات  دقيق ألية عمليات تصويت تمت خالل 

اإلجتماعات وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضو، ويحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.

- تبلغ مدة خدمة كل عضو يتم إختياره 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 استمرار قدرة عضو مجلس اإلدارة على 

أداء المهام الضرورية المكلف بها والمحافظة على قدر كافي من الموضوعية في أداء مهامه.

ثانيًا: مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

بموجب النظام األساسي للبنك والقوانين والتشريعات ذات العالقة وتعليمات البنك المركزي، فان مجلس اإلدارة يقوم 
بممارسة المهام واإللتزام بمسؤولياته والتي  تتضمن ما يلي:

هذه  واعتماد  األهداف،  هذه  لتحقيق  إستراتيجية  إلعداد  التنفيذية  اإلدارة  وتوجيه  للبنك،  اإلستراتيجية  األهداف  تحديد  أ( 
هذه  مع  تتماشى  عمل  خطط  إعتماد  وكذلك  بمقتضاها  العمل  بالبنك  التنفيذية  اإلدارة  تلتزم  التي  اإلستراتيجية 

اإلستراتيجية.

الباب الثاني: معايير مجلس اإلدارة
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الباب الثاني: معايير مجلس اإلدارة

ب( إختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.

جـ( اإلشراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع المالية للبنك ومن مالءته، وعليه إعتماد 
سياسات وخطط وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك.

وقياس  لتحديد   )KPls( رئيسية  أداء  مؤشرات  وضع  طريق  عن  التنفيذية  اإلدارة  أداء  ومراجعة  لمراقبة  سياسة  إعتماد  د( 
ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.

الشركات  وخاصة  الشركات  من  لعمالء  المؤسسية  الحاكمية  نوعية  بتقييم  االئتمانية  السياسة  إلتزام  من  التأكد  هـ( 
الحاكمية  بنقاط الضعف والقوة تبعًا لممارستهم في مجال  المخاطر للعمالء  العامة، بحيث يتم تقييم  المساهمة 

وتحديد أسس وشروط منح االئتمان وأسس اإلستثمار.

و( 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.

ز( تحديد القيم المؤسسية للبنك، ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة أنشطة البنك، وترسيخ ثقافة عالية 
للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك المهني إلداري البنك، واعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري، بما في 

ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية.

ح( التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي البنك ألي منفعة ذاتية على حساب 
مصلحة البنك.

ط( التأكد من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

المركزي،  البنك  متطلبات  تنفيذ  ومسؤولية  المالية  أوضاعه  فيها  بما  البنك  عمليات  كافة  سالمة  مسؤولية  َتّحُمل  ي( 
وكذلك متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى المتعلقة بعمله ومراعاة أصحاب المصالح، وأن البنك يدار ضمن 
البنك  أنشطة  ذلك  في  بما  البنك  أنشطة  على  بإستمرار  متوفرة  الفعالة  الرقابة  وأن  للبنك،  الداخلية  التشريعات  إطار 
قيام  من  والتأكد  والرقابية  الحكومية  السلطات  عن  الصادرة  التشريعية  للقوانين  واإلمتثال  خارجية  لجهات  المسندة 

جميع موظفي البنك على كافة المستويات اإلدارية باإلمتثال لها.

ك( إعتماد التعليمات واألنظمة الداخلية للبنك وتحديد الصالحيات والمهام ووسائل اإلتصال بين كافة المستويات اإلدارية 
والتي تكفل تحقيق الرقابة اإلدارية والمالية على أعمال البنك.

الخارجي  والمدقق  الداخلي  المدقق  قيام  من  والتأكد  سنويا  ومراجعتها  للبنك  داخلية  ورقابة  ضبط  أنظمة  اعتماد  ل( 
يؤكد  بما  للبنك  السنوي  التقرير  تضمين  المجلس  وعلى  سنويًا،  األقل  على  واحدة  مرة  األنظمة  هذه  هيكل  بمراجعة 

كفاية هذه األنظمة.

م( التأكد من توفر سياسات وميثاق األخالق وتعميمها على كافة موظفي البنك.

ن( ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بدايًة واستمراراً.

س( إعتماد إستراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعريض 
البنك 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.
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ع( ضمان وجود نظم معلومات إدارية )MIS( كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

ف( التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات إجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم، ومراعاة تقديم التمويل 
للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة وضمن نهج واضح وبتعامل يتم بالعدالة والشفافية.

جهة  من  مؤثرة  مصلحة  يمتلكون  الذين  المساهمين  سلطات  بين  واضح  فصل  بإيجاد  الكفيلة  اإلجراءات  إتخاذ  ص( 
من  للحد  مناسبة  آليات  إيجاد  وعليه  السليمة،  المؤسسية  الحاكمية  تعزيز  بهدف  أخرى  جهة  من  التنفيذية  واإلدارة 
تأثيرات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة بحيث ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة 
المجلس وحده والعمل في إطار  العليا سلطتها من  التنفيذية  اإلدارة  العليا، وتستمد  التنفيذية  اإلدارة  أي وظيفة في 

التفويض الممنوح لها من قبله.

ق( يحدد المجلس العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي 
للمجلس، وال يوجد للمجلس صالحيات تنفيذية بما فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفرداً بما في 

ذلك رئيس المجلس.

ر( يحدد المجلس مهام أمين سر المجلس.

بالمهام  المجلس، وتسهيل قيامهم  التنفيذية وأمين سر  اإلدارة  المباشر مع  اإلتصال  المجلس ولجانه  يتاح ألعضاء  ش( 
الموكلة إليهم بما في ذلك اإلستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بمصادر خارجية وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس، 
مع التأكيد على عدم قيام اي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات اإلدارة التنفيذية إال من خالل المدأوالت التي تتم 

في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.

توفرها  الواجب  والمتطلبات  المؤهالت  تتضمن  البنك  في  التنفيذيين  للمدراء   Succession Plans إحالل  خطط  إقرار  ت( 
لشاغلي هذه الوظائف.

على  يشمل  أن  على  والسلطة،  المسؤولية  خطوط  بوضوح  يعكس  أنه  من  والتأكد  للبنك  التنظيمي  الهيكل  إعتماد  ث( 
األقل المستويات الرقابية المختلفة، والتأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤوليتها المتعلقة بإدارة العمليات 
اليومية للبنك وأنها تساهم في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصالحيات للموظفين، وأنها تنشئ بينة 
إدارية فّعالة من شأنها تعزيز المسائلة، وأنها تنفذ المهام في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع 
السياسات واإلجراءات التي اعتمدها المجلس، وإعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.

إدارة  ومسؤوليات  وصالحيات  مهام  يتضمن   )Internal Audit Charter( داخلي  تدقيق  ميثاق  إعتماد  المجلس  على  خ( 
التدقيق، وتعميمه داخل البنك.

ذ( تعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومدير مراقبة اإلمتثال وقبول إستقاالتهم بناًءّ على توصية اللجنة 
المختصة، والموافقة على تعيين اإلدارة التنفيذية والتأكد من توفر الخبرات والمهارات المطلوبة لديهم.

ض( 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.
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- حضور إجتماعات المجلس، وإجتماعات لجانه حسب المقتضى وإجتماعات الهيئة العامة.

- عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو إستخدامها 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 اإللتزام بعدم الحضور أو المشاركة بالقرار المّتخذ بإالجتماع الذي يتم فيه 

تدأول مواضيع يوجد فيها شبهة تعارض للمصالح، وأن يدّون هذا اإلفصاح في محضر إجتماع المجلس.

ثالثًا: دور رئيس مجلس اإلدارة
 

على رئيس المجلس أن يتأكد كحد أدنى من األمور التالية:
الحرص على إقامة عالقة بّناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك          . ١

البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات . ٢ النقد  – خالل إجتماعات المجلس- تشجع على  خلق ثقافة 
النظر بين األعضاء، كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا

التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب. ٣
التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك. ٤
قبل . 5 إجتماع  أي  أعمال  جدول  وإستالمهم  وتوقيعها،  السابقة  اإلجتماعات  لمحاضر  المجلس  أعضاء  جميع  إستالم 

في  مناقشتها  سيتم  التي  المواضيع  عن  كافية  مكتوبة  معلومات  الجدول  يتضمن  أن  على  كافية،  بمدة  انعقاده 
اإلجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين سر المجلس

ضمان وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس. 6
مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة في إجتماعات المجلس بشكل مستفيض. 7
تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي . 8

ذات العالقة بعمل المجلس والتعليمات المتصلة بالحاكمية المؤسسية، وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته 
وواجباته، ومهام وواجبات أمين سر المجلس

تزويد كل عضو بملخٍص كاٍف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب. 9
التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق . ١٠

بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لتوضيح المهام والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية، 
ومواعيد اإلجتماعات، ومهام اللجان، وقيمة المكافآت، وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة 

عند الضرورة
حضور . ١١ الجديد  للعضو  يتيح  وأن  المستمر،  وتعلمهم  خبراتهم  بتطوير  يتعلق  فيما  المجلس  أعضاء  احتياجات  تلبية 

برنامج توجيه )Orientation Program( بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو

رابعًا: المساهمين ودورهم في التحكم المؤسسي

والمدأولة  للنظر  العامة  الجمعية  خالل  من  يجتمعون  الذين  للمساهمين  هي  العليا  والسلطة  القانونية  السيادة  إن 
إلى  بل يتعدى ذلك  األرباح  يتوقف عند متابعة أسعار األسهم وقبض  المساهمين ال  بأن إهتمام  البنك، علمًا  في شؤون 
متابعة أداء البنك من خالل البيانات المالية واإلتصال المستمر مع إدارة البنك للوقوف على آخر المستجدات وكذلك حضور 
الجمعيات العمومية واإلشتراك بالتصويت في إتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عن كافة الجوانب المتعلقة 
بأعمال البنك ونتائجه، كما وإن المساهمين يلعبون دوراً رقابيًا مهما في متابعة أداء أعضاء مجلس اإلدارة وفي الحصول 

على أية معلومات تمكنهم من ممارسة حقهم على أكمل وجه.

الباب الثاني: معايير مجلس اإلدارة



١٣7

الباب الثاني: معايير مجلس اإلدارة

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:

إجتماعات الهيئة العامة. ١
التقرير السنوي. ٢
تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية باإلضافة إلى تقرير المجلس حول تدأول أسهم البنك ووضعه المالي . ٣

خالل السنة
الموقع اإللكتروني للبنك. ٤
قسم عالقات المساهمين. 5

الحضور  على  وتشجيعهم  المساهمين  لحقوق  توضيح  يتضمن  وبحيث  اإللكتروني  موقعه  من  جزء  البنك  ويخصص 
والتصويت في إجتماعات الهيئة العامة، وكذلك نشر المعلومات المعنية باإلجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة 

ومحاضر اإلجتماعات.
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الباب الثالث: مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة والمؤهالت الواجبة

أواًل: المالءمة

على  الالزمة  والخبرات  والكفاءة  والنزاهة  المصداقية  من  قدر  بأكبر  العليا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتمتع 
االلتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ووفقًا لسياسة المالءمة الخاّصة بالبنك التجاري األردني، ويقع على عاتق المجلس 

ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التأكد من ذلك.

ثانيًا: المؤهالت الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة

ومتطلبات  والشخصية  العمل  حيث  من  البنك  إدارة  مجلس  عضوية  أو  رئاسة  يشغل  فيمن  معينة  شروط  توافر  يتوجب 
المالءة المالية، مع ضرورة توافر الخبرات والمؤهالت والمواصفات التالية لدى أعضاء مجلس اإلدارة في البنك:

أ- الخبرات والمؤهالت

- القدرة  على االستقاللية في الحكم على األمور والمشاركة في إتخاذ 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
- اإللتزام بتعلم أعمال البنك واستيفاء شروط المساهمة مع تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك 

- اإلستعداد لإلستقالة 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 اإلستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة

ب- اإلهتمام والوالء

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة في البنك بمسؤوليات الصدق والوالء واإلهتمام ووفقًا لما يلي:

1. الصدق

عالقة العضو بالبنك عالقة صادقة ويقوم كأي إداري آخر بالتصريح عن أي معلومات ذات أهمية قبل إجراء أي صفقة أو 
تعامل تجاري مع البنك.

2. الوالء

في حال تضارب المصالح بين العضو والبنك يتم إعطاء عضو المجلس الذي يتعامل مع البنك نفس الشروط التي كانت 
ستعطى له لو لم يكن له عالقة بالبنك، وتحقيقًا لذلك فإن عضو المجلس يقوم بممارسة دوره بأمانة ويضع 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.

3. اإلهتمام

يحرص عضو مجلس اإلدارة على القيام بجميع الواجبات المنصوص عليها بموجب القوانين واألنظمة المرعية ويسعى 
للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.
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الباب الثالث: مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة والمؤهالت الواجبة

ولتحقيق اإلهتمام المنشود فإن عضو مجلس اإلدارة على اطالع وفهم ألعمال البنك واألسواق والقطاعات التي يخدمها، 
حيث يقوم بحضور إجتماعات مجلس اإلدارة والتحضير المسبق لها بشكل جيد وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي سيتم 
ذات  القضايا  كافة  ومتابعة  تحذيرية  مؤشرات  وجود  عن  والبحث  بأمانة  إليه  الموكلة  بواجباته  القيام  كذلك  إتخاذها، 
المختلفة  القوانين  بأحكام  والتقيد  الحاجة،  اقتضت  إذا  الموضوعية  المشورة  على  والحصول  البنك،  إدارة  مع  األهمية 

المتعلقة بمجلس اإلدارة.

ج. اإلستقاللية

المجلس، وعدد . ١ تنفيذيين داخل  أعضاء  أي  البنك بعدم وجود  إدارة  اإلدارة قيادة فّعالة مستقلة عن  يمارس مجلس 
األعضاء المستقلين ال يقل عن أربعة أعضاء.

وجود  اإلدارة،  مجالس  عضويات  بين  تعارض  وجود  البنك  في  العضو  استقاللية  على  تؤثر  قد  التي  العالقات  أهم  إن 
عالقة 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 إستقاللية عضو مجلس اإلدارة فانه يقوم باإلفصاح خطيًا وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي . ٢
تعامل أو تعاقد مع البنك له أو لزوجة أو قريب له حتى الدرجة الثالثة إذا كان ألي منهم مصلحة مؤثرة في شركة 
يتعلق بها ذلك التعامل أو التعاقد، هذا وال يشارك العضو في أي إجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد ويتم 

تقييم درجة تأثير أنشطة العضو األخرى على استقالليته كعضو مجلس إدارة بنك.

ف العضو المستقل على أنه العضو الذي تتوافر به الشروط التالية: هذا وُيَعرَّ

١( أن ال يكون قد كان عضواً تنفيذيًا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة 
٢( أن ال يكون قد عمل موظفًا في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة

بأحد  أو  للبنك  التابعة  الشركات  إدارات  مجالس  أعضاء  من  عضو  بأي  أو  اآلخرين  المجلس  أعضاء  من  بأي  تربطه  ال  أن   )٣
المساهمين الرئيسين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية

٤( أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة 
للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية

الثالث  السنوات  أو موظفًا خالل  للبنك وأال يكون قد كان شريكًا  الخارجي  المدقق  أو موظفًا لدى  أن ال يكون شريكًا   )5
الدرجة  التدقيق صلة قرابة من  المسؤول عن عملية  بالشريك  تربطه  المجلس وأن ال  انتخابه عضوا في  لتاريخ  السابقة 

األولى   
6( أن ال يكون مساهمًا رئيسيًا في البنك أو ممثاًل لمساهم رئيسي أو حليفًا لمساهم رئيسي في البنك، أو ُتشكل مساهمته 
مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهمًا رئيسيًا في إحدى الشركات التابعة للبنك، أو مساهمًا 

رئيسيا في المجموعة المالكة للبنك
7( أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها ألكثر من ثمانية 

سنوات متصلة
8( أن ال يكون 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
9( أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية         

د. اإلطالع والمعرفة

يتوفر في عضو مجلس اإلدارة في البنك اإلطالع والمعرفة من حيث فهم معقول ودراية للعمليات المصرفية والمخاطر 
التي تواجه البنك إضافة إلى البيانات المالية التي تعكس وضع البنك المالي ودراية بالقوانين والتشريعات والتعليمات التي 
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يجب أن يتقيد فيها البنك، واإلطالع ومتابعة للمواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية وحضور إجتماعات مجلس 
اإلدارة  واللجان المنبثقة عنه ومراجعة التقارير والتوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية للبنك والمدقق الداخلي والمدقق 

الخارجي والسلطات الرقابية.

هـ . ميثاق سلوكيات العمل

لقد اعتمد وإصدر مجلس اإلدارة ميثاق سلوكيات العمل في البنك وتقوم اإلدارة التنفيذية للبنك بالتأكد من تعميمه على 
كافة المستويات اإلدارية للبنك وفهم الموظفين لهم والتزامهم بالتطبيق الحرفي لمحتوياته.

ثالثًا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم

أو بدل  التعويضات والمكافآت على شكل بدل حضور  البنك طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتكون هذه  يحدد نظام 
تنقالت عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح وكما هو موضح بسياسة مالءمة األعضاء المعتمدة لدى البنك.

الباب الثالث: مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة والمؤهالت الواجبة
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أواًل: اختيار اإلدارات ودورها الرقابي

1. إختيار اإلدارة

يوافق مجلس اإلدارة على تعيين المدير العام للبنك أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا على أن تتحقق فيه الشروط 
التالية )علمًا بأنه يحق للبنك المركزي اإلعتراض على التعيين(:

- أن يكون حسن السيرة والسلوك
- أن ال يكون عضواً في مجلس إدارة بنك آخر إال إذا كان البنك بنكًا تابعًا للبنك المعّين فيه

- أن يكون متفرغًا 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

تقوم اإلدارة التنفيذية للبنك ومن خالل دوائر وإدارات البنك المختلفة بتزويد مجلس اإلدارة بالتقارير والبيانات والمعلومات 
الحالية  المخاطر  وتقييم  البنك  عمليات  على  الرقابي  بدوره  اإلدارة  مجلس  قيام  لضمان  إليها  الحاجة  وعند  الدورية 

والمتوقعة من أجل العمل على إدارة هذه المخاطر بكفاءة وفاعلية.

3. اإلتصاالت الخارجية

ليتمكنوا  المناسب  الوقت  الدقيقة في  بالمعلومات  بالبنك  العالقة  األطراف ذات  بتزويد  البنك  اإلدارة في  يقوم مجلس 
من مراقبة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومساءلتهم حول أسلوب إدارة موجودات البنك، ويتم ذلك من خالل التقارير 
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

خالل  من  العمل  سياسات  واعتماد  للبنك  العامة  اإلستراتيجيات  رسم  اإلدارة  مجلس  إلى  الموكلة  المهام  أهم  من  إن 
فإن  وعليه  التقديرية  والموازنات  السنوية  العمل  وخطة  األمد  طويلة  اإلستراتيجية  الخطط  على  والموافقة  المشاركة 

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

- التأكد من وجود فريق عمل إداري مناسب
- التحقق من إلتزام اإلدارة بنسب كفاية رأس المال ونسب السيولة وتوفر مصادر أموال متاحة بما فيها رأس المال بشكل 

يضمن تحقيق أهداف وغايات البنك المرسومة

5. السياسات

لما كان مجلس اإلدارة المسؤول األول عن إدارة مخاطر البنك فإنه  يتوفر لدى البنك السياسات التالية والتي تغطي كافة 
السياسات والعمل على مراجعتها دوريا مع  بالتأكد من وجود هذه  التنفيذية  اإلدارة  للبنك وتقوم  المصرفية  األنشطة 

العمل على إصدار السياسات غير المتوفرة:
أ- سياسة االئتمان

ب- السياسة اإلستثمارية
هـ - ميثاق سلوكيات العمل لدى البنك التجاري األردني

ج- سياسة إدارة مصادر األموال/ وإدارة الموجودات والمطلوبات

الباب الرابع: أنظمة الضبط والرقابة
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و- سياسات أخرى:
- سياسة إدارة المخاطر

- سياسة مراقبة اإلمتثال
- سياسة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

(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 اإلمتثال للقوانين والتشريعات والتعليمات النافذة تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق المبادئ األساسية التالية 

ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

- توفير بيئة رقابية يعكسها وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط اإلتصال والمسؤوليات.
- العمل على إنشاء إدارة مستقلة للمخاطر معززة بوجود سياسة المخاطر من أجل تحديد المخاطر التي تواجه البنك 

وتقييمها وتحديد رأس المال اإلقتصادي الالزم لمواجهتها.
- توفير ضوابط رقابية والفصل بين المسؤوليات بما فيها الفصل بين مسؤوليات “مّتخذي المخاطر”  و”مراقبي المخاطر”.

- اإللتزام بمبدأ الرقابة الثنائية عند وضع الضوابط الرقابية.
خطة  تفعيل  سرعة  يضمن  وبما  المناسب  الوقت  في  القرار  لمتخذي  المعلومات  وصول  تضمن  عمل  إجراءات  توفير   -

الطوارئ إذا لزم األمر.
- إعادة مراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلي الموافق عليه من مجلس اإلدارة بشكل دوري من قبل المدقق الداخلي 

والمدقق الخارجي لتقييم مدى كفايته والتأكد من إنسجامه مع القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة.
- اإللتزام باستقاللية دوائر وإدارات المخاطر والتدقيق الداخلي واإلمتثال.

- اإللتزام بتوفير النظم المالية والمحاسبية القادرة على إظهار الوضع المالي الحقيقي للبنك وتوفر المعلومات الضرورية 
إلتخاذ القرارات وبما يمكن من إعداد البيانات المالية الدورية والسنوية وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية 

.)IFRS(
- اإللتزام بتوفير الفاعلية والسالمة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا من خالل إيجاد أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة.

- اإللتزام بتوفير متطلبات األمن والسالمة والحماية الالزمة للبنك.

وفيما يلي المحاور األساسية للرقابة اإلدارية:

1. التدقيق الداخلي

يعتبر التدقيق الداخلي مصدراً هامًا للمعلومات ويساعد إدارة البنك على تحديد المخاطر وإدارتها بكفاءة.
أ( 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 اإلمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.  -

فيها  تتوفر  واإلدارية،  المالية  األمور  حول  الرئيسية  المعلومات  أن  من  التأكد  يتم  بحيث  واإلدارية،  المالية  األمور  تدقيق   -
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  -

الباب الرابع: أنظمة الضبط والرقابة
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الباب الرابع: أنظمة الضبط والرقابة

ب( يلتزم المجلس بضمان وتعزيز إستقاللية المدققين الداخليين، وإعطائهم مكانه مناسبة في السلم الوظيفي للبنك، 
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 إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي.

التدقيق  الالزمة لعملية  األهمية  إعطاء  الداخلي وذلك من خالل  التدقيق  لتعزيز فعالية  الالزمة  اإلجراءات  البنك  يتخذ  ج( 
وترسيخ ذلك في البنك ومتابعة تصويب مالحظات التدقيق.

د( 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  -

اإلجراءات  ومتابعة  المركزي  البنك  وتقارير  الخارجي  المدقق  تقارير  بمراجعة  التدقيق  ولجنة  الداخلي  المدقق  يقوم   -
المتخذة بشأنها

التعاون والتشاور ما بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بهدف رفع كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية  -

هـ( ال يقوم البنك بتكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهام أو مسؤوليات تنفيذية.

و( إن مهام التدقيق الداخلي تقوم على أساس المخاطر.

الرئيسية المتعلقة باألمور المالية  البنك، والتأكد من أن المعلومات  ز( المسؤولية عن مراجعة عمليات اإلبالغ المالي في 
واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واإلعتمادية والتوقيت المناسب.

الرقابية  الجهات  عن  والصادرة  للبنك  الداخلية  واإلجراءات  والتعليمات  السياسات  كافة  بتطبيق  اإللتزام  من  التأكد  ح( 
والمعايير واإلجراءات والقوانين الدولية ذات العالقة.   

2. التدقيق الخارجي

لمعايير      وفقا  البنك  على  الخارجي  التدقيق  بمهام  للقيام  المرخص  الخارجي  الحسابات  مدقق  العامة  الهيئة  تنتخب   -
التدقيق الدولية المعتمدة ومتطلبات وأصول المهنة والتشريعات النافذة.

- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق الداخلي بنسخة من تقريره ويجتمع معها مرة واحدة على األقل سنويًا 
ودون حضور اإلدارة التنفيذية.

- يقوم المدقق الخارجي بحضور إجتماع الهيئة العامة للبنك.
وفحص  عليها  المتعارف  المهنية  والقواعد  الدولية  للمعايير  وفقا  البنك  حسابات  بتدقيق  الخارجي  المدقق  يقوم   -
البيانات  األنظمة اإلدارية والمالية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها والتأكد من مصداقية وعدالة 
المالية الصادرة عن أنظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية باإلضافة إلى التبليغ عن أية مخالفة للقانون  أو أي أمور مالية 

أو ادارية ذات اثر سلبي على أوضاع البنك إلى الجهات المختصة.
بأي  بها  المرتبطة  أو  الحليفة  أو  التابعة  وشركاتها  التدقيق  مكاتب  بين  الخارجي  للمدقق  منتظم  بتدوير  البنك  يلتزم   -
شكل من األشكال كل سبع سنوات كحد أعلى وذلك من تاريخ اإلنتخاب )لإلدارة العامة-األردن(، وتحتسب مدة السبع 
 )Joint( للمكتب الجديد بشكل مشترك )سنوات عند بدء التطبيق إعتباراً من عام ٢٠١٠، وتكون السنة األولى )عند التدوير
مع المكتب القديم، وال يجوز إعادة إنتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من تاريخ آِخر إنتخاب 

له بالبنك بخالف مهمة التدقيق المشتركة، وكل خمس سنوات )لإلدارة اإلقليمية-فلسطين(.
- على لجنة  التدقيق التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنويًا.

- على المجلس إتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي نقاط أخرى 
أظهرها المدقق الخارجي.

3- إدارة المخاطر

تتضمن مهام ومسؤوليات دائرة المخاطر في البنك ما يلي:
- رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر واإلمتثال ونسخة للمدير العام، أما بالنسبة للعمليات اليومية فيكون إرتباطها مع 

المدير العام.
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- 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 اإلستثناءات عن 
هذه السقوف إلى مجلس إدارة البنك ومتابعة معالجة اإلنحرافات السلبية.

- تزويد المجلس واإلدارة التنفيذية بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر )Risk Profile( في البنك ومتابعة 
معالجة اإلنحرافات السلبية.

- توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك إلستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.
- تقوم بعض لجان اإلدارة التنفيذية مثل لجان االئتمان، وإدارة الموجودات والمطلوبات والخزينة، لجان اإلستثمار بمساعدة 

دائرة إدارة المخاطر في القيام بمهامها وفق الصالحيات المحددة لهذه اللجان.
- مراقبة إلتزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة. 

اإلدارة  بما في ذلك مساءلة  المقبولة،  المخاطر  التجاوزات على مستويات  بالتحقق من معالجة  اإلدارة  - يقوم مجلس 
التنفيذية العليا المعنية بشأن هذه التجاوزات.

- تقوم إدارة المخاطر بإجراء إختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل الصدمات ومواجهة 
المخاطر المرتفعة، وللمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة ومناقشة نتائج اإلختبارات 

وإعتماد اإلجراءات الواجب إتخاذها بناًءً على هذه النتائج من خالل لجنة المخاطر واإلمتثال.
المنهجية شاملة وفّعالة وقادرة على تحديد  المال، و هذه  الداخلي لكفاية رأس  التقييم  البنك منهجية  - يعتمد لدى 
جميع المخاطر التي من الممكن أن يواجهها البنك، وتأخذ باإلعتبار خطة البنك اإلستراتيجية وخطة رأس المال، وتراجع 
هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من إحتفاظ البنك برأس مال كاٍف لمقابلة جميع المخاطر 

التي يواجهها البنك.
إدارة  دائرة  موظفي  ومؤهالت  وقدرات  البنك  أنشطة  في  توسع  أي  على  المترتبة  المخاطر  اإلعتبار  بعين  البنك  يأخذ   -

المخاطر، قبل التوسع والموافقة على أنشطة جديدة. 
- يلتزم المجلس بضمان إستقاللية دائرة إدارة المخاطر في البنك، وذلك من خالل رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر، 
اللجان  مع  والتعاون  األخرى  البنك  دوائر  من  المعلومات  على  الحصول  من  لتمكينها  الالزمة  الصالحيات  الدائرة  ومنح 

األخرى للقيام بمهامها.
- مراجعة إطار إدارة المخاطر )Risk Management Framework( في البنك والمعتمد من المجلس.

- تنفيذ إستراتيجية 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.
إدارة  سياسة  من  اإلستثناءات  حاالت  وتسجيل  للمخاطر،  البنك  تعرضات  عن  المخاطر  إدارة  للجنة  التوصيات  تقديم   -

المخاطر.
- توفير المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك، إلستخدامها ألغراض االفصاح.

Compliance 4. اإلمتثال

مباشرة  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  لمجلس  وتتبع  البنك  في  األموال  غسل  ومكافحة  اإلمتثال  مراقبة  دائرة  إنشاء  تم 
وعلى اتصال مع المدير العام كما تم رفدها بكوادر مدربة هذا وتقوم بإعداد منهجية فّعالة لضمان إمتثال البنك لجميع 
القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة، مهام، صالحيات ومسؤوليات إدارة اإلمتثال ويتم تعميمها 

داخل البنك وعلى كافة العاملين، ويلتزم البنك بما يلي: 

- ضمان إستقاللية إدارة اإلمتثال، وضمان إستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.
- إعتماد سياسة لضمان إمتثال البنك لجميع التشريعات ذات العالقة، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.

- إعتماد مهام ومسؤوليات دائرة مراقبة اإلمتثال.
- ترفع دائرة اإلمتثال تقاريرها إلى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.

الباب الرابع: أنظمة الضبط والرقابة
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أواًل: لجنة التحكم المؤسسي

أعضاء  بين  من  اإلدارة  مجلس  رئيس  وتضم  مستقلين  منهم  إثنين  أعضاء  ثالثة  من  المؤسسي  التحكم  لجنة  تشكيل  تم 
المجلس وتجتمع اللجنة بصورة دورية على أن ال يقل عدد إجتماعاتها عن إجتماع واحد سنويًا. وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

التأكد من اإللتزام بتطبيق ما ورد في دليل الحاكمية المؤسسية.. ١
مراجعة وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية كلما تطلب االمر ذلك.. ٢
للجنة أن تقوم بدعوة أي شخص في البنك وعلى كافة المستويات اإلدارية لإلستئناس برأيه أو مساءلته عن أي أمر من . ٣

األمور.
ترفع اللجنة تقرير لمجلس إدارة البنك مرة كل عام على األقل يتضمن رأيها بمدى التقيد ببنود دليل الحاكمية المؤسسية. ٤

ومدير دائرة  مراقبة اإلمتثال ومكافحة غسل األموال هو مقرر اللجنة.

ثانيًا: لجنة التدقيق

العملية  بالخبرة  ويتمتعون  اللجنة،  رئيس  فيهم  بمن  المستقلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  اللجنة  أعضاء  غالبية  تتكون 
والمهنية والمؤهالت والمعرفة والفهم الكافي للمعايير والمبادئ المحاسبية الدولية الالزمة والمالية وأي من التخصصات 
باإلضافة إلى المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية والمجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال 
المهام  ممارسة  البنك  في  اللجنة  وتتولى  اإلدارة،  مجلس  عضوية  إستمرار  مدة  طيلة  عملها  في  اللجنة  وتستمر  البنك، 

والصالحيات التالية:

- التوصية بترشيح مدققي الحسابات للتعيين أو إنهاء خدماتهم والتأكد من إستيفائهم للشروط المطلوبة في تعليمات 
هيئة األوراق المالية.

- مراجعة أتعاب مدققي الحسابات والتوصية بتحديد قيمتها العادلة في ضوء نطاق التدقيق المطلوب منهم.
الداخلي  التدقيق  عمل  تقييم  العموم  وفي  الداخلي  التدقيق  إدارة  موظفي  كبار  خدمات  إنهاء  أو  بتعيين  التوصية   -
والخارجي ومراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك وأنظمة 
الضبط والرقابة الداخلية في البنك والنظر في سبل تطويرها، مع إظهار الدعم الالزم لعناصر التدقيق الداخلي الرئيسية 

لتكريس إستقالليتهم والعناية بأوضاعهم الوظيفية.
- إقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية للبنك بعد التشأور مع مدققي الحسابات على طبيعة ونطاق التدقيق المطلوب 
لتدقيق  واسعة  تغطية  أجل  من  الخارجي  المدقق  ومراجعات  الداخلي  التدقيق  نشاط  بين  الالزم  التنسيق  يضمن  بما 

أنشطة البنك ودوائره وفروعه بأقل ازدواجية ممكنة.
- الموافقة على أي خروج عن خطة التدقيق الداخلي السنوية أو أي تعديل أو تأجيل فيها.

تقارير  من  خالفه  أو  المركزي  البنك  ومفتشي  البنك  حسابات  ومدققي  الداخلي  التدقيق  إدارة  تقارير  ومتابعة  فحص   -
التدقيق األخرى التي يخضع لها البنك من وقت آلخر والوقوف على نتائجها ومالحظاتها وتوصياتها مع النظر في ردود 

اإلدارة على كل منها وإتخاذ 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.
- تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير المالية 
أو أية أمور أخرى، وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقق ومعالجتها 

بموضوعية.
التصويبية  اإلجراءات  من  والتأكد  وسريعة  فعالة  بصورة  مصدرها  كان  أيًا  للتدقيق  هامة  مالحظات  أية  تنفيذ  متابعة   -

المناسبة دون تأخير.
عليها  البنك  أجوبة  ومراجعة  سواها  أو  الداخلية  الرقابة  بأنظمة  المتعلقة  الحسابات  مدققي  مالحظات  كتب  دراسة   -
ويشمل ذلك مراجعة مراسالت البنك مع مدققي الحسابات لتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها.
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- مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للبنك قبل عرضها على مجلس اإلدارة مع العناية باألخص بأية خالفات قد 
تنفيذ تعليمات  التحقق من  نتائجها وكذلك  أو  المالية  البيانات  إعداد  الحسابات عند عملية  اإلدارة ومدققي  بين  تنشا 
محافظ  ومخصصات  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  لمقابلة  المأخوذة  المخصصات  كفاية  بشأن  المركزي  البنك 

األوراق المالية، وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة أو المقترح اعتبارها ديونًا هالكة.
- النظر في أية تعديالت جوهرية أو مسائل أخرى هامة تتعلق بعملية التدقيق أو المبادئ  المحاسبية المعمول بها في 
وهيئة  األردني  المركزي  البنك  بتعليمات  البيانات  هذه  التزام  إلى  واالطمئنان  السنوية  المالية  البيانات  إعداد  عند  البنك 

األوراق المالية والمتطلبات القانونية األخرى والمعايير المحاسبية المعمول بها.
- النظر بالتشأور مع مدققي الحسابات إن لزم األمر في مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية في البنك  ودقتها ومالئمتها 
وصادقة  صحيحة  بصورة  للبنك  السنوية  المالية  البيانات  عن  اإلفصاح  في  كفايتها  مدى  وباألخص  بها  اإللتزام  ومدى 

ومتِفقة مع القواعد المحاسبية المعمول بها.
مرة  األموال  غسل  عمليات  ومكافحة  اإلمتثال  مراقبة  دائرة  ومدير  والخارجي  الداخلي  المدقق  مع  الدوري  اإلجتماع   -

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 آلخر.
- ترفع للجنة بيانات تفصيلية ربع سنوية بالديون المتعثرة بمختلف تصنيفاتها المعتمدة في الئحة التسهيالت االئتمانية 

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 اإلجتماع 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 التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية. 
.)Outsourced Activities( على لجنة التدقيق التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية  -

إدارة  ومسؤوليات  وصالحيات  مهام  يتضمن   )Internal Audit Charter( داخلي  تدقيق  ميثاق  إعتماد  المجلس  على   -
التدقيق، وتعميمه داخل البنك.

- على لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم.
- على لجنة  التدقيق التحقق من إستقاللية المدقق الخارجي سنويا.

- مراجعة تقارير المدقق الخارجي ورقابة مدى شموليته ألعمال البنك ومراجعة تقارير البنك المركزي ومتابعة اإلجراءات 
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 سنويًا أو كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من عضويها اآلخرين ويكون إجتماعها قانونيًا بحضور عضوين 

على األقل، وتتخذ توصياتها باألغلبية.
- يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور إجتماعات اللجنة ولها أن تدعو أي شخص إلستئناس برأيه بخصوص 

مسالة معينة.
ويكون أمين سر مجلس اإلدارة هو مقرر اللجنة

ثالثًا: لجنة الترشيحات والمكافآت

منهم  عضوين  األقل  على  أعضاء  أربعة  من  وتتكون  المجلس  أعضاء  بين  من  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تشكيل  تم 
مستقلين وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصالحيات التالية:

التوصية بتسمية والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة . ١
بالشرف واألمانة.
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أسس . ٢ باتباع  وذلك  البنك  مصلحة  مع  يتفق  بما  معالجتها  واقتراح  اإلدارة  مجلس  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد 
مقارنة  ويتضمن  موضوعي  األداء  تقييم  معيار  يكون  وبحيث  المجلس  فعالية  تقييم  عملية  في  ومعتمدة  محددة 
بالبنوك األخرى والمؤسسات المالية المشابهة باإلضافة إلى معايير سالمة وصحة البيانات المالية للبنك ومدى االلتزام 

بالمتطلبات الرقابية.
التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وباألخص إدارة المخاطر والحاكمية . ٣

والمؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك ألعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من . ٤

إطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.
التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.. 5
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات المطلوبة . 6

لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية . 7

مجلس إدارة في شركة أخرى.
باالداء . 8 ترتبط  التنفيذيين، واالستعانة بمعايير  اإلدارة وكبار  التأكد من وجود سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس 

البنك  في  للعمل  المؤهلين  األشخاص  الستقطاب  كافية  الرواتب  تكون  أن  إلى  باإلضافة  المكافآت  تلك  تحديد  في 
واالحتفاظ بهم.

الموافقة على نظام المكافآت وتحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية بما فيها راتب المدير العام والمزايا األخرى، والموافقة . 9
على جدأول مكافآت الموظفين بناء على تنسيب من المدير العام، وإقرار سياسة الزيادات السنوية للموظفين بناء على 

تنسيب من المدير العام.
ترفع اللجنة قراراتها / توجيهاتها ونتائج أعمالها إلى مجلس إدارة البنك.. ١٠

أمين سر المجلس هو مقرر اللجنة

رابعًا: لجنة المخاطر واإلمتثال 

من  المجلس  من  األقل  على  أعضاء  ثالثة  من  وتتكون  البنك  إدارة  مجلس  من  بقرار  واإلمتثال  المخاطر  لجنة  تشكيل  تم 
بينهم عضو مستقل ينتخبهم مجلس إدارة البنك وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس اإلدارة، 

وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصالحيات التالية:

أ( النواحي المتعلقة بإدارة المخاطر

- الموافقة على الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر.
- الموافقة على سياسات وتعليمات واجراءات إدارة المخاطر ونظام التقارير الخاص بها ومراجعتها بشكل دوري وتحديد 

مدى كفاءتها.
- الموافقة واالشراف على مستويات المخاطر المقبولة في البنك ومراجعتها بشكل دوري.

- التعرف والوقوف على المخاطر التي يتعرض لها البنك وتحديد ومتابعة مدى كفاءة أدوات الرقابة عليها وطرق تقييم 
وقياس هذه المخاطر والحد منها والعمل على تطوير هذه األدوات.

- تقييم مدى كفاءة انظمة الرقابة في البنك للتأكد 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(.

- أية مهام أخرى 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.
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- التحقق من عدم وجود تفأوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها 
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.

ب( النواحي المتعلقة باإلمتثال

مراقبة  بشأن  الخارجي  والمدقق  المركزي  البنك  وتقارير  اإلمتثال  مراقبة  دائرة  تقارير  في  الواردة  المالحظات  مراجعة   -
اإلمتثال في البنك ومتابعة االجراءات المتخذة بشأنها وبما ال يتعارض مع صالحيات لجنة التدقيق.

- التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد سياسة اإلمتثال وسياسة مكافحة غسل األموال وسياسة إعرف عميلك واية تعديالت 
تتم عليها.

- االطالع على تقارير المراجعة الدورية)ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية( الصادرة عن دائرة مراقبة اإلمتثال حول امتثال 
كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانيين والتعليمات الرسمية ذات العالقة بعمل البنك.

- االطالع على الخطة السنوية وبرنامج العمل السنوي لدائرة مراقبة اإلمتثال والتأكد من االلتزام بتطبيقها.
- استالم تقارير بالعمليات المشبوهة التي يتم اعالم وحدة مكافحة غسل األموال 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 اإلمتثال وخاصة في حالة المخالفات التي تعرض البنك لعقوبات قانونية أو خسائر مالية 

أو تؤثر على سمعة البنك.
- اية مهام أخرى تتعلق باإلمتثال في البنك.

لجنة  وتجتمع  لمهامها  ممارستها  بنتائج  وتوصياتها  تقاريرها  إليه  وترفع  اإلدارة  مجلس  إشراف  تحت  اللجنة  وتعمل   -
المخاطر واإلمتثال 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 إدارة المخاطر مقررا للجنة

خامسًا: لجنة التخطيط االستراتيجي

تم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة، وتتكون من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة يكون احدهم رئيسا لها ويجب 
ان يتمتع األعضاء بالمقدرة والمعرفة باالمور المالية واإلدارية والخبرة في المجال المصرفي واالسواق، كما يكون لها مقرر 
يتم تعينه من مجلس اإلدارة. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية 
ثالثة من األعضاء وعلى األقل أن يكون بينهما رئيس اللجنة وتقدم تقاريرها وتوصياتها أواًل بأول لمجلس اإلدارة، وال يجوز أن 

تقل اجتماعاتها عن اجتماعين سنويا، هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

اإلقتصادية  الظروف  ضوء  في  البنك  في  المناسبة  اإلستراتيجية  التوجهات  بشان  بمقترحاتها  اإلدارة  لمجلس  التوصية   -
ومناخ اإلستثمار 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.

لمجلس  بشأنها  الالزمة  التوصيات  وتهيئة  لمناقشتها  العمل  استراتيجيات  بخصوص  العام  المدير  اقتراحات  مراجعة   -
اإلدارة.

- مناقشة الميزانيات التقديرية السنوية للبنك والبت فيها تمهيدا لعرضها على مجلس اإلدارة.
- مراجعة أداء خطط العمل السنوية والميزانيات التقديرية بمقارنة اإلنجازات الفعلية باألهداف التقديرية وتقييم أسباب 

االنحراف عن األهداف المرسومة.

الباب الخامس: اللجان المنبثقة عن المجلس
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- يدعى المدير العام لحضور اجتماعات اللجنة اضافة إلى من تراه اللجنة مناسبًا. 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  الدعوات الجتماعها وجدأول أعمالها وإعداد محاضر االجتماعات ومتابعة  اللجنة مسئوال عن إعداد  يكون مقرر 

توصياتها حسب موافقات مجلس اإلدارة عليها.
- أية مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة ويكون مدير دائرة التخطيط هو مقرر اللجنة.

سادسًا: لجنة األراضي والعقارات المستملكة

تم تشكيل لجنة العقارات بقرار من مجلس اإلدارة وتتكون من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة ويعين المجلس رئيسها من 
بين األعضاء الثالثة، وتجتمع اللجنة بصورة دورية على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين سنويًا أو كلما دعت الحاجة، 
وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية عضوين على األقل على أن يكون رئيس اللجنة بينهما. وتقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها 

لمجلس اإلدارة أواًل بأول وحين الحاجة، هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

- وضع السياسة والخطط التنفيذية المتعلقة بالتخلص من العقارات المستملكة من البنك بهدف تخفيض المحفظة 
العقارية إلى أدنى حد ممكن تحقيقا لألرباح الرأسمالية، من جهة ولرفع معدل كفاية رأس المال وعدم تجميد سيولة 

البنك، من جهة أخرى.
بالتنسيق مع دائرة التسهيالت  البنك في هذه المزادات  - تحديد سقوف المزادات للعقارات المرهونة للبنك عند دخول 

لتقدير أية محددات تفرضها اعتبارات حجم القرض المتعلق بالرهن ومخصصاته وفوائده المعّلقة.
مراعاة  مع  األقل  على  سنتين  كل  تحديثها  من  والتأكد  البنك  من  المملوكة  العقارات  جميع  قيم  تقديرات  متابعة   -

متطلبات البنك المركزي ومدققي الحسابات بهذا الشأن.
- دراسة توصيات اللجنة العقارية الفرعية بخصوص بيع العقارات واتخاذ القرار المناسب حول عروض الشراء ألي من هذه 

العقارات مع مراعاة تقديرات السوق واعتبارات البنك.
- دراسة التوصيات المقدمة من الدائرة العقارية من خالل تجاربها العملية واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها وتعميمها على 

مختلف الدوائر ال سيما دائرة التسهيالت.
المرهونة لصالح  التسهيالت والذي يتضمن رهونات العقارات الجديدة  - االطالع على الكشف الشهري الصادر عن دائرة 

البنك وقيمتها التقديرية وكشف الدخول بالمزادات.
- أية مهام أخرى يسندها إليها مجلس اإلدارة وتتعلق باختصاصها.

ويكون مدير الدائرة العقارية هو مقرر اللجنة

سابعًا: اللجنة العليا لمجلس اإلدارة

تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء ومقرر اللجنة أمانة سر المجلس وتعنى بعمليات منح التسهيالت واإلستثمارات اإلستراتيجية للبنك

الباب الخامس: اللجان المنبثقة عن المجلس
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أواًل: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

تتم  التي  والعقود  األعمال  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة  أي  اإلدارة  مجلس  لعضو  يكون  ال  أن  على  البنك  يحرص 
لحساب البنك وإذا ادعت الضرورة لذلك يكون األمر مرهونًا بترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة وتستثنى من ذلك 
األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. كما يحرص عضو مجلس 
اإلدارة على تبليغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب البنك ويثبت هذا التبليغ في 
محضر االجتماع، على أن ال يقوم العضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ 
رئيس 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.

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.
المحاسبة  ومعايير   )IFRS( المالي  لإلبالغ  الدولية  المعايير  حددتها  التي  باإلفصاحات  البنك  التزام  من  المجلس  يتأكد   -
علم  على  التنفيذية  اإلدارة  أن  من  يتأكد  وأن  العالقة  ذات  األخرى  والتشريعات  المركزي  البنك  وتعليمات   )IAS( الدولية 

بالتغييرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
أو  الحاليين  للمساهمين  تتيح  افصاحات  الربعية،  وتقاريره  للبنك  السنوي  التقرير  تضمين  من  بالتأكد  المجلس  يقوم   -

المحتملين االطالع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
- يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:

ملخصا للهيكل التنظيمي.  )١
ملخصا لمهام ومسؤوليات لجان المجلس، وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.  )٢

المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.  )٣
معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في رأس مال البنك وفيما   )٤
إذا كان مستقال أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه واي عضويات يشغلها في مجالس إدارات شركات 
أخرى، والمكافآت بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة المنصرمة، وكذلك القروض الممنوحة 

له من 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.   )5

عدد مرات إجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه اإلجتماعات.   )6
أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقلين خالل العام.  )7

ملخصا عن سياسة منح المكآفات لدى البنك، مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء المجلس كل على حده،   )8
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  )9
Owners( لهذه المساهمات أو اي جزء منها، وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليا أو جزئيًا.

إقرارات من كافة أعضاء المجلس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل في البنك ولم يفصح عنها، سواء   )١٠
كانت تلك المنافع مادية أم عينية، وسواء كانت له شخصيا أو ألي من ذوي العالقة به، وذلك عن السنة المنصرمة. 

في  والواردة  الشروط  يحقق  ال  أنه  وجد  إذا  اإلدارة  مجلس  لعضوية  شخص  أي  ترشيح  على  اإلعتراض  المركزي  للبنك   )١١
تعليمات البنك المركزي األردني ويلتزم البنك بما يلي:

الباب السادس: تعارض المصالح واإلفصاح والشفافية
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على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع اإلقرار الخاص به وعلى أن يحفظ لدى البنك نسخة ونسخة  أ( 
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. ب( 
توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور إجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل فترة كافية ليصار إلى تسمية من يمثلة. ج( 

تزويد البنك المركزي بمحاضر إجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام من تاريخ مصادقة  د( 
مراقب عام الشركات أو من يمثله على محضر اإلجتماع.

الباب السادس: تعارض المصالح واإلفصاح والشفافية
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الهيكل التنظيمي
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فروع األردن 

رقم الفرع الفاكس موقع الفرع إسم الفرع 

5٢٠٣٠٠٠-566٤١١٠٠6البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانياإلدارة العامة

5٢٠٣٠85-5٢٠٣٠86٠6البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانيالفرع الرئيسي

5٢٠٣١٤9-5٢٠٣١٤٢٠6الشميساني - شارع عصام العجلونيالشميساني

 5٢٠٣٠٤٣- 56٢١968٠6 جبل عّمان - شارع األمير محمدجبل عّمان

 568٣7١6- 568٣657٠6شارع الملكة نورالمجمع التجاري

5٢٠٣٠57- ٠6 5٢٠٣١9٣جبل الحسين - شارع خالد بن الوليدجبل الحسيـن

 5656٤96- 566١٤8٤٠6العبدلي - شارع الملك حسينالعبدلي

5٢٠٣١٤7- 58٢١8١١٠6أم السماق - شارع مكةشارع مكة

5٢٠٣٠٤6- 5٢٠٣١97٠6وسط البلد - شارع الملك حسينعّمان

٤7٤٣6٠١ - ٤778685٠6الوحدات - شارع اليرموكاليرموك

5٢٠٣٠٤9 - ٤78٤69٢٠6عّمان - شارع مادباالقويسمة

5٢٠٣٠٤١- ٤88٣665٠6ماركا - شارع الملك عبداهلل األولماركا

5٢٣88٢8-5٢٣٣٣79٠6أبو نصير- الشارع الرئيسيأبو نصير

5٣٤87٣6- 5٣5689٠٠6صويلح - شارع ياجوزصويلح

٤7٢٠969 - ٤7٢٠5٢٠٠6الفحيص - دوار شاكر طعيمةالفحيص

5٢٠٣١٣7 - 55٢5676٠6 شارع وصفي التلشارع وصفي التـل

5٢٠٣١9٠ - ٤٠١76٠8٠6 ٠6جاليريا مول - شارع عبدالرحيم حاج محمدالصويفية

5٢٠٣٠٠٠ - 5٢٠٣١77٠6شارع البطحاءالهاشمي الشمالي

5٢٠٣٠٤8- ٣99٣٢9٠٠5 ٠5الزرقاء - شارع السعادةالزرقاء

5٢٠٣١9١ - ٣٢٤69٣١٠5 ٠5مادبا - شارع الملك عبداهلل الثانيمادبا

5٢٠٣٠٤٤ - ٢٣86967٠٣ ٠٣ الكرك - الشارع الرئيسي - الثنيةالكرك

5٢٠٣٠76 - ٢٠١٤١66٠٣ ٠٣ الوحدات الشرقية - شارع إبن رشدالعقبة

٣55٠895- ٣55١56١٠5 ٠5السلط - شارع البلديةالسلـط

٣57١76١- ٣57١76١٠5 ٠5دير ّعال- الشارع الرئيسيمعدي

5٢٠٣١٤8- 7٢٤٣٠٣6٠٢ ٠٢ إربد- شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربد

7٢5١78٣- 7٢5١785٠٢ ٠٢إربد - شارع إيدونشارع إيدون / إربد

5٢٠٣٠٠٠- 7٢٤7٠87٠6 ٠٢إربد - البلد - شارع السينمامكتب إربد

7٣8٠656- 7٣8١857٠٢ ٠٢الرمثا- مبنى البلدية - شارع الوحدة العربيةالرمثا

6٢٣665٢-6٢٣6679٠٢ ٠٢ المفرق-الحي الشرقي - شارع خالد أبو سماقةالمفرق

5٢٠٣١٣5-٣75١677٠5 ٠5 الجبل الشمالي - شارع الملك عبداهلل الثانيياجوز

فروع فلسطين

٢989٢٣٠-٢-97٠٢٢98768٢٠٠97٠رام اهلل - شارع برليناإلدارة اإلقليمية

٢989٢٣٠-٢-97٠٢٢98768٢٠٠97٠رام اهلل - شارع برلينرام اهلل 

٢98768٠-٢-97٠٢٢96٣7٢٣٠٠97٠رام اهلل - ميدان المنارة عمارة سيتي سنترمكتب رام اهلل

٢767٢٣٣-٢-97٠٢٢767٢٣7٠٠97٠بيت لحم - شارع المهدبيت لحم

٢٣8٢١9١-9-97٠9٢٣8١95٣٠٠97٠نابلس - الدوار- مجمع بلدية نابلسنابلس

٢67658٣-9-97٠9٢67659١٠٠97٠طولكرم - عمارة سمارة واالعرجطولكرم

الفروع والمكاتب للبنك التجاري األردني
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الصرافات اآللية داخل فروع البنك في األردن 

موقع الصراف العنوان إسم الصراف

داخل المبنى 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 عّمان - شارع األمير محمدجبـل عّمان

داخل الفرع وسط البلد - شارع الملك حسينعّمان 

داخل الفرع جبل الحسين - شارع خالد بن الوليدجبل الحسيـن

داخل الفرع العبدلي - شارع الملك حسينالعبدلـــــي

داخل الفرع ام السماق - شارع مكةشارع مكــــة

داخل الفرع الوحدات - شارع اليرموكاليرموك

داخل الفرع عّمان - شارع مادباالقويسمـــــة

داخل الفرع ماركا - شارع الملك عبداهلل األولماركـــــــا

داخل الفرع أبونصير - شارع الرئيسيأبو نصيــر

داخل الفرع صويلح - شارع ياجوزصويلــــح

داخل الفرع الفحيص - دوار شاكر طعيمةالفحيـــص

داخل الفرع شارع وصفي التلشارع وصفي التـل

داخل الفرع جاليريا مول - شارع عبدالرحيم حاج محمدالصويفيــــة

داخل الفرع شارع البطحاءالهاشمي الشمالي

داخل الفرع الزرقاء - شارع السعادةالزرقــــــاء

داخل الفرع مادبا - شارع الملك عبداهلل الثانيمـــادبا

داخل الفرع الكرك - الشارع الرئيسي - الثنيةالكـــرك

داخل الفرع الوحدات الشرقية - شارع إبن رشدالعقبــــة

داخل الفرع السلط - شارع البلديةالسلــــــط

داخل الفرع دير ّعال - الشارع الرئيسيمعــــدي

داخل الفرع إربد- شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربـــــد

داخل الفرع إربد - شارع إيدونشارع إيدون / إربــد

خارج الفرع إربد - البلد - شارع السينمامكتب إربد

داخل الفرع الرمثا- مبنى البلدية - شارع الوحدة العربيةالرمثـــــــا

داخل الفرع المفرق-الحي الشرقي - شارع خالد أبو سماقةالمفرق

داخل الفرع الجبل الشمالي - شارع الملك عبداهلل الثانيياجوز

مواقع أجهزة الصراف اآللي في األردن وفلسطين 
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الصرافات اآللية خارج فروع البنك في األردن 

موقع الصراف عنوان الصراف الخارجيإسم الصراف 

خارج الفرع شارع اإلستقاللاإلستقالل مول

خارج الفرعشارع الملك حسينمجمع بوابة العقبة

خارج الفرع شارع صالح الشمات – الصويفيةأفينيو مول

خارج الفرعشارع المدينة الطبية – طابق الخدماتسيتي مول

خارج الفرعطبربور - شارع األميرة عائشة بنت الحسيناألهوار مول

خارج الفرعشارع مكة - سوبرماركت مايلزمكة مول

خارج الفرعجبل الحسين -دوار فراس - مكسيم مولمكسيم مول

خارج الفرع إربد سيتي سنتر مول - شارع األمير حسنإربد سيتي سنتر مول 

خارج الفرع بافليون مول - ضاحية الياسمينبافليون مول

خارج الفرع مدينة العقبة - سلطة العقبة اإلقتصادية الخاصة / مبنى السلطةالعقبة 

صرافات فلسطين 

موقع الصراف عناوين الصرافات إسم الصراف

داخل الفرع اإلدارة اإلقليمية - شارع برلين اإلداره اإلقليميه

داخل الفرع ميدان المنارة - عمارة سيتي سنتررام اهلل 

داخل الفرع بيت لحم - شارع المهدبيت لحم

داخل الفرع طولكرم - عمارة سمارة واألعرج طولكرم 

خارج الفرع نابلس - الدوار- مجمع بلدية نابلسنابلس










