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رسالة البنك

رؤيتنا:

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

المتعارف عليها دوليًا.

أهدافنا:

توفير الخدمات المصرفية الشاملة والمتكاملة في قطاعات الشركات والتجزئة والمستثمرين بجودة عالية 
وأسعار 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 وصدقيتنا هي نهجنا.

•  نلتزم بالتطوير المستمر.
• خدمة المجتمع هي واجب كبير لدينا.
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سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ 

رئيس مجلس اإلدارة

معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

ويمثلها سعادة السيد أيمن محمود أحمد كساب

عضو مجلس اإلدارة

معالي الدكتور »محمد جواد« فؤاد عبد الهادي حديد 

عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد صالح محمد صالح زيد الكيالني
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ويمثلها سعادة السيد »محمد خير« عبدالحميد المحمد عبابنة

عضو مجلس اإلدارة 

سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة 

عضو مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي البنك التجاري االردني المحترمين  

يسرني ان اقدم اليكم التقرير السنوي العاشر للبنك التجاري االردني عن العام 2013 والذي 
حقق فيه البنك انجازات مميزة ، ونسب نمو مرتفعة مقارنة بالقطاع المصرفي االردني على 
والترقب  والحذر  باالنكماش  تميز  الذي  المنطقة  في  السائد  االقتصادي  الوضع  من  الرغم 
نتيجة االوضاع االمنية في المنطقة العربية بصورة عامة والدول المحيطة بالمملكة بصورة 

خاصة حيث بلغ النمو 9% ألجمالي موجودات البنوك .

اما على مستوى البنك فقد تم تحقيق معدالت نمو مرتفعة خالل العام 2013 مقارنة مع العام 
الماضي ، فقد نمت موجودات البنك بنسبة 25% لتتخطى وألول مرة في تاريخ البنك  حاجز 
المليار دينار وبلغت 1.1 مليار دينار ، وهذا ناتج عن النمو في كافة انشطة البنك ، فقد نمت 
محفظة التسهيالت االئتمانية  المباشرة بنسبة 18% وبلغت  5٧9 مليون دينار ، رافقه تحسن 
في نوعيتها وجودتها ، وقد تركز النمو في التسهيالت االئتمانية الممنوحة لقطاعي االفراد 
والشركات المتوسطة والصغيرة وبما ينسجم مع استراتيجية البنك بالتركيز على هذين 
القطاعين ، وهذا ساهم في  توسيع قاعدة المحفظة االئتمانية  وجودتها  والتخفيف من 
مليون  لتبلغ ٧43   %20 بنسبة  نموا  البنك  العمالء فقد حقق  ودائع  ، وفي جانب  مخاطرها 

دينار مع التركيز على الحسابات المستقرة وذات الكلفة المنخفضة ، كذلك قام البنك برفع نسبة التغطية ألصل الديون غير 
العاملة  من المخصصات لتصل الى ٦٦% مقارنة مع 51% للعام الماضي ونمت حقوق المساهمين بنسبة 10% لتبلغ  114 مليون 

دينار .

 هذا االرتفاع  في نسب النمو لألنشطة انعكس ايجابا على نتائج اعمال البنك ، فقد ارتفع الربح  قبل الضريبة  لعام  2013 
الى 4,1 مليون دينار وبنسبة نمو 3٧% عن العام الماضي . وكانت نسب النمو في انشطة ونتائج اعمال البنك افضل من 
متوسط نسب النمو للقطاع المصرفي االردني . كذلك زادت حصتنا السوقية من الودائع لتبلغ  2.23% في نهاية العام 2013 
مقارنة مع 2.0٦% في نهاية العام الماضي، وارتفعت حصتنا السوقية من التسهيالت االئتمانية المباشرة لتبلغ 2.٦2% مقارنة 

مع 2.3٦% في نهاية العام الماضي.

أعزائي المساهمين  

 هذه االنجازات المالية المتحققة رافقها انجازات ادارية على مستوى وحدات العمل  المختلفة  للبنك ، فقد استمر البنك في 
تطوير عملياته الداخلية ، فواصل عملية اعادة الهيكلة لرفع مستوى وجودة االداء ، وقام بتطوير منظومة التكنولوجيا 
ومركزة اعمال البنك رافق ذلك خفض في الجهد والكلفة وزيادة جودة الخدمات المصرفية وجعل الفروع  نقاط بيع لخدمة 
العمالء ، كذلك قام البنك بتطوير الكادر البشري لديه من خالل التدريب والتطوير المستمر ورفده بالخبرات المصرفية  ، 

ومكافأة  ذوي االداء المتميز باعتماد اسس تقييم  موضوعية تعتمد على االنجاز .

أعزائي المساهمين 

ما قام به البنك من تطوير في االداء وتحفيز لإلنجاز كان منصبا اساسا على خدمة العميل الذي يعتبر محور اهتمامنا وذلك 
بتقديم خدمة مميزة له بجودة عالية محققا شعار )أقرب اليك( ، واستمرارا لذلك فقد واصل  البنك العمل على تعزيز الصورة 
العامة  وقام  الفروع واالدارة  تنفيذ خطة تطوير وتحديث  شملت  ، فعمل على  المتعاملين  معه  االيجابية لدى  الذهنية 

بتغيير اماكن بعض الفروع لتصبح اقرب لمواقع  تواجد العمالء ويسهل الوصول اليها .



11البنك التجاري االردني

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

   كذلك قام البنك واستمرارا في اداء مسؤوليته االجتماعية  بدعم ورعاية العديد من الفعاليات االجتماعية والثقافية التي 
تعمل  في خدمة المجتمع المحلي .

أعزائي المساهمين 

 هذه االنجازات التي حققها البنك ما كانت لتتحقق لوال تظافر جهود االدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك والعمل 
المتواصل بروح الفريق الواحد ، والدعم المستمر من قبل السادة اعضاء مجلس االدارة،  فلهم جميعا الشكر على ذلك .

واخيرا ، ورغم ما حققه البنك خالل العام 2013  ، اال اننا ما زلنا نطمح بتحسين االداء وتحقيق نتائج افضل للعام 2014 واالعوام 
البنوك  االردني في مصاف  التجاري  البنك  ليبقى  نتائج افضل  االداء وتحقيق  لرفع مستوى  القادمة ضمن خطط مدروسة 
المتقدمة في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة  وخدمة اردننا العزيز سائلين اهلل عز وجل ان يحفظه  واحة امن  وامان 

ويحفظ مليكه  وشعبه .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس االدارة 





اإلدارة التنفيذية
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االداره التنفيذية :

 المدير العام  السيد عبد المهدي عالوي

نائب المدير العام لشؤون العمليات والدعم  االنسه غادة الفرحان

نائب المدير العام لشؤون االعمال المصرفية اعتبارا من تاريخ 2013/0٦/02السيد رجائي القسوس

مساعد مدير عام – الدائرة المالية السيد زياد الرفاتي

مساعد مدير عام – إدارة المتابعة والتحصيل والشؤون القانونية السيد فضل الدبيس

رئيس قطاع االئتمان السيد محمد القرعان

رئيس قطاع األعمال المصرفية  السيد رامي حديد

رئيس قطاع الخدمات المصرفية ألعمال االفراد والفروعالسيد زياد فطاير

رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات االدارية والعقارية  السيد عالء قحف

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار اعتبارا من تاريخ2013/05/05الدكتور محمد عمرو

مدراء الدوائر :

مدير دائرة التدقيق والمراجعة الداخلية   الدكتور عبداهلل العمرات

مدير دائرة العمليات المركزيةالسيد خضر أبو صقري

مدير دائرة المخاطر  السيد مازن الخطيب

مدير دائرة تسهيالت التجزئة  السيد فادي ربيع

مدير دائرة المبيعات والتأمين المصرفي اعتبارا من تاريخ 2013/03/03السيد مأمون مبارك

مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات الكبرى  السيد خليل عرفات

مدير دائرة االعمال المصرفية للشركات المتوسطة والصغيره  السيد محمد عبيدات 

مدير دائرة الشؤون القانونية  المحامي مسعود الطنبور

مدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشريةاالنسه نورا الجيطان

مدير الدائرة العقارية والهندسية اعتبارا من تاريخ 2013/0٦/02السيد ياسر القسوس

مدير الدائرة االدارية  السيد ماهر هلسة

مدير دائرة تقنية المعلومات  السيدة شادن العتيلي

مدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل االموال  اعتبارا من تاريخ 2013/05/2٦السيد محمود محمود

مدير دائرة الخدمات التجارية  السيد أشرف العجوري 

مدير دائرة المؤسسات المالية اعتبارا من تاريخ 2013/10/20السيد سامي النابلسي 

مكلف مدير دائرة التخطيط االستراتيجي اعتبارا من تاريخ 2013/1/13السيد زياد الرمحي

اإلدارة التنفيذية





التحليل المالي لنتائج 
أعمال البنك للعام 

2013
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ملخص البيانات المالية

20132012201120102009

24.٦122.8٦21.92921.3418.80صافي ايراد الفوائد

9.3٦٧.95٧.12٦.43٧.94االيرادات التشغيلية االخرى

20.501٧.8٦1٦.4515.1513.٦4المصاريف التشغيلية 

4.385.5٦- 3,202.0٦1.33صافي الربح )الخسارة( خالل السنة

1055,٠844.34801.44٧٦2.٧8٦30.09مجموع الموجودات

114,05103.4٧91.8494.2490.98حقوق المساهمين

٧43.00٦18.49٦09.84551.5٧443.34ودائع العمالء

51٧,28440.52420.31390.45325.82المحفظة االئتمانية بالصافي

2٧2.401٧4.٦9200.95185.28144.53محفظة االوراق المالية 

185.101٧2.02140.1415٧.٦0131.55نقد و أرصدة لدى البنوك

1.041.001.101.٦41.٦2سعر السهم اخر السنة - دينار

0.0530.0٦9- 0.0320.0220.01٦حصة السهم من الربح )الخسارة( - دينار

المبالغ ألقرب مليون دينار .
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نتائج األعمال 

صافي ايرادات التشغيل )مليون دينار( :

اجمالي مصاريف التشغيل )مليون دينار( :

صافي الربح التشغيلي )مليون دينار( :

33.97

20.50

13.47

30.81

17.86

12.95

29.04

16.45

12.60

27.77

15.15

12.61

26.74

13.64

13.10

2013 2012 2011 2010 2009%10.3

%14.8

%4

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009
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بنود الميزانية

اجمالي الموجودات )مليون دينار( :

اجمالي حقوق المساهمين )مليون دينار( :

صافي المحفظة االئتمانية )مليون دينار( : 

1054,98

114.1

517.28

844.34

103.5

440.52

801.44

91.8

420.31

762.78

94.2

390.45

630.09

91.0

325.82

2013 2012 2011 2010 2009%24,9

%10.2

%17.4

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009
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بنود الميزانية

ودائع العمالء )مليون دينار( :

743.00
618.49 609.84

551.57
443.34

2013 2012 2011 2010 2009%20.1
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2012 2013 مؤشرات السيولة

% ٧1.2 %٦9,٦ صافي المحفظة االئتمانية/ودائع العمالء

%52.2 %49,0 صافي المحفظة االئتمانية/اجمالي الموجودات

%3٧.9 %40.0 الموجودات السائلة/اجمالي الموجودات

%11٦.4 %108.٦ نسبة السيولة القانونية

جودة األصول

%٧.9 %3,٦ القروض غير العاملة و غير المغطاة بمخصصات/صافي المحفظة االئتمانية

%51.2 %٦٦ نسبة التغطية من المخصصات ألصل الديون غير العاملة 

مؤشرات الربحية

%0.25 %0,34 معدل العائد على الموجودات

%2.11 %2,94 معدل العائد على حقوق الملكية

%58 %59 مؤشر الكفاءة التشغيلية 

مؤشرات المتانة المالية

%12.3 %10,8 حقوق المساهمين/اجمالي الموجودات

%12.2 %12,4 معدل كفاية رأس المال

أهم المؤشرات المالية 
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ابرز أنشطة البنك  خالل سنه 2013 

قطاعات االعمال :

- الخدمات المصرفية لألعمال المصرفية/ شركات :

حقق قطاع الشركات نموا كبيرا في المحفظة االئتمانية لقروض الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة وبلغ 
معدل النمو لتسهيالت هذا القطاع  10% وتركز النمو في تسهيالت الشركات المتوسطة والصغيرة والذي يمثل استهدافها 

احد االهداف االستراتيجية للبنك  حيث نمت التسهيالت الممنوحة للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة  %15 .

االئتمانية في قطاعات معينة   التركزات  االئتمانية وخفض  وتنويع محفظته  المصرفي  السوق  تواجده في  تعزيز  وبهدف 
فقد توجه تركيز البنك نحو استهداف قطاعات اخرى فتم التوجه نحو قطاعات التعليم والصناعة والطاقة ، كذلك عمل 
البنك على عقد اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات منها على سبيل المثال ال الحصر دائرة الجمارك وشركة 
التسهيالت التجارية االردنية والشركة االردنية لضمان القروض كما ساهم في انشاء شركة المعلومات االئتمانية ، كذلك 
عمل القطاع على االستفادة من الفرص التمويلية المقدمة من البنك المركزي االردني والحكومة االردنية وبعض الهيئات 

الدولية واالقليمية لدعم منح التسهيالت لبعض القطاعات والمؤسسات . 
 

إضافة لذلك فقد قام البنك من خالل التعاون بين قطاع الشركات وكافة القطاعات والدوائر المعنية وخاصة دائرة المتابعة 
والتحصيل من خالل المتابعات المستمرة للديون غير العاملة ورفع كفاءة التحصيل بخفض نسبة الديون غير العاملة الى 
اجمالي محفظة االئتمان ، كما عمل على تعزيز محفظة االئتمان بالمخصصات  الكافية مما ادى لرفع نسبة التغطية ) تغطية 

الديون غير العاملة بالمخصصات ( الى ٦٦% .

- الخدمات المصرفية لقطاع االفراد / تجزئة :

كان لقطاع التجزئة وبالتعاون مع قطاعات االعمال في البنك دور بارز في ارتفاع معدالت النمو لموجودات وانشطة البنك 
الى مستويات غير مسبوقة خالل العام 2013  ، فقد حققت محفظة التسهيالت الموجهة لقطاع االفراد والتجزئة )وهو احدى 
القطاعات المستهدفة من قبل البنك( نموًا  بنسبة تجاوزت 50%  رغم ما يشهده  استقطاب عمالء هذا القطاع من تنافس 
بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي، كما حققت محفظة الودائع معدل نمو بنسبة بلغت  20% وهي من افضل النسب 
على مستوى القطاع المصرفي مع التركيز في الوقت ذاته على الودائع المستقرة وذات الكلفة المنخفضة ، ومما يجدر ذكره 
ان قطاع خدمات االفراد والتجزئة شهد نموا مضطردا وبشكل مستمر في السنوات السابقة وحتى نهاية العام 2013 وفي 
مختلف المنتجات واالنشطة ) ودائع العمالء ، تسهيالت االفراد ، البطاقات االئتمانية( وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قبل 

البنك الستقطاب عمالء هذا القطاع .

وخالل العام 2013 قام قطاع خدمات االفراد بالكثير من االنجازات المتعلقة بتنظيم وتطوير االعمال كما قام بعقد اتفاقيات 
مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعزيزا لحضوره في السوق المصرفي ، كما قام بتوسيع نشاطه 
االعالمي والترويجي والذي انعكس بشكل مباشر على اعمال ونشاط ومعدالت نمو هذا القطاع ومن أبرز هذه المشاركات 
اعداد مهرجان العودة الى المدارس والمشاركة في العديد من المناسبات ودعم عدد من المبادرات ، كما قام البنك خالل 

العام 2013 ومن خالل قطاع االفراد بأطالق منتج تجاري توفيري .

كذلك من االنجازات التي شهدها البنك على مستوى قطاع االفراد وبالتعاون مع القطاعات والدوائر المعنية االخرى تحديث 
عدد من فروع البنك لعكس صورة عصرية عن البنك وتعزيز الصورة الذهنية االيجابية للبنك لدى المتعاملين معه ، كذلك 
تم نقل عدد من فروع البنك ومنها فرع اليرموك وفرع صويلح وطولكرم وغيرها الى اماكن اقرب الى تواجد العمالء وافضل 
نشاطا ويسهل الوصول اليها ، كذلك عمل البنك على تحديث عدد من الصرافات االلية لدى البنك )الداخلية والخارجية( 
العام 2013 والحصة  الى 2.23% خالل  الودائع من %2.0٦   العمالء  السوقية من ودائع  الحصة  الحصة  ارتفاع  وهذا ساهم في 

السوقية من التسهيالت المباشرة ) االفراد والشركات( من  2.3٦%  الى ٦2.%2.

    وخالل العام 2013 ايضا استمر القطاع بتقديم الخدمات المصرفية )غير التمويلية( للعمالء كالحواالت والرواتب وتحصيل 
الشيكات وغيرها مما يشكل دعما إليرادات البنك وتنويعا لمصادر دخله .    
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الخزينة واالستثمار:

قطاع الخزينة ومن خالل الدوائر التابعة له )دائرة الخزينة ، دائرة االستثمار ودائرة العالقات البنكية( يقوم بدور أساسي في 
البنك من  البنك وتحقيق أفضل العوائد وضمن اقل المخاطر ومن هذا المنطلق عمل على توسيع محفظة  ادارة اموال 

االذونات والسندات )حيث نمت محفظة السندات واألذونات( خالل العام 2013 بنسبة ٧2%.
 

ويعمل قطاع الخزينة من خالل مراقبة كلف مصادر االموال على ضبطها  دون االخالل بنسب السيولة ، كما يقوم بالعمل 
على تسعير االصول وااللتزامات وبما يحافظ على مصالح البنك .

، التعامل بالعمالت االجنبية كما قام البنك في اآلونة  ويقوم قطاع الخزينة إضافة الى ذلك بتقديم الخدمات االستشارية 
األخيرة بتوسيع  شبكة التعامل مع البنوك المراسلة .

قطاعات ودوائر الدعم والمساندة:

تخطيط وتطوير الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية :

)قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية( من القطاعات الخدمية المهمة على مستوى البنك  حيث يعمل على 
تهيئة ظروف العمل وتوفير االحتياجات االساسية لدوائر البنك ألداء مهامها بشكل سليم  وذلك من خالل مختلف دوائر 
القطاع، ففيما يتعلق بمباني فروع وادارات البنك تقوم الدائرة الهندسية والعقارية بالعمل على متابعة االمور الهندسية 
المتعلقة  الفنية  االمور  بمتابعة  تقوم  كما  المناسب  بالشكل  وتهيئتها  العامة  االدارة  ومباني  الفروع  بمواقع  المتعلقة 
بالعقارات وتسويقها، وتعمل على خفض النفقات التي تقع ضمن اختصاصها ، كما تعمل على توفير الدعم اللوجستي 
لمختلف دوائر البنك ، اما ما يتعلق بالخدمات االدارية فتعمل  دائرة الخدمات االدارية على مراقبة وترشيد الكثير من النفقات 
االدارية في البنك وتقوم بتقديم الدعم لمختلف الدوائر فيه وذلك فيما يتعلق بعمليات جرد الموجودات الثابتة وصيانتها 
وتقديم خدمات االمن  والحماية وغيرها من الشؤون االدارية وتعمل الدائرة االدارية كذلك على تزويد ادارات البنك المختلفة 
التي تم  االخالء  والطوارئ  االدارية بشكل فعال في تطبيق خطة  الدائرة  االثاث والمعدات، كما ساهمت  باحتياجاتها من 

تطبيقها خالل العام 2013 .

لديه  وتوفير  البشري  الكادر  البنك يقوم بدور مستمر في تطوير  زال  البشرية فما  الموارد  بدائرة تخطيط  وفيما يتعلق 
ظروف وبيئة العمل المناسبة ، كما يعمل على رفد الكادر البشري لديه بالخبرات المتميزة على مستوى القطاع المصرفي. 
ومن ضمن  االنجازات التي قام بها البنك خالل العام 2013 خفض معدل دوران الموظفين الحقيقي من 9.4% خالل العام 2012 
الى 8.٧% للعام 2013 وهو ضمن المتوسط للقطاع المصرفي االردني ، كما قام البنك وخالل العام 2013 بالعمل على اتمتة 

الكثير من االنشطة والخدمات المتعلقة بالتوظيف .

الدورات  من  العديد  بعقد  البشري  الكادر  كفاءة  تطوير  و  المستمر   والتدريب  التعليم  ألهمية  منه  وادراكا  البنك  وعمل 
المتخصصة في العمل المصرفي وايفاد عدد من موظفيه في دورات مصرفية وادارية  لدى المعاهد المختصة وتاليا ملخص 

بعدد الدورات التي تم عقدها واعداد المشاركين للعام 2013 :

  

   
  
  
  
  
  

الدورات التدريبية الداخلية و الخارجية و الندوات والمؤتمرات - داخل وخارج األردن  للعام 2013 

عدد المشاركين عدد الدورات
218 99 معهد الدراسات المصرفية
214 113 معاهد تدريب )دورات, مؤتمرات, الندوات( داخل األردن
9٦5 48 الدورات التدريبية الداخلية )مركز التدريب(
24 19 الدورات  التدريبية خارج األردن
٦ ٦ المؤتمرات والندوات خارج األردن/اإلدارة العليا

142٧ 218 المجموع
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االتصاالت وتقنية المعلومات:

 تقوم دائرة االتصاالت وتقنية المعلومات بدور خدمة و تطوير أعمال دوائر البنك المختلفة وذلك في سبيل رفع مستوى
 وجودة اداء الخدمات المصرفية ، كما تعمل الدائرة على توفير البنية التحتية الالزمة لتطوير الكثير من خدمات وانظمة

 البنك وتحقيق متطلبات االمان وسالمة العمليات المصرفية ، وتوفير المتطلبات االساسية في حال التوسع واالنتشار .

كما قامت الدائرة  بدور فعال في انجاز ومركزة العديد من خدمات وانشطة البنك من خالل تقديم الدعم الفني لها ، وتقوم 
بيانات    مستودع  انشاء  الى  وصوال  االستراتيجية  والمشاريع  االنظمة  من  العديد  وتفعيل  استكمال  على  بالعمل  الدائرة 

شامل DWH يخدم كافة دوائر البنك .

المخاطر :

تمثل أدارة المخاطر احد المستويات األساسية للرقابة وذلك ضمن اطار الهيكل المؤسسي إلدارة المخاطر للبنك . وهي 
اإلدارة المسؤولة عن ايجاد وتطوير نظام محكم وفعال للتعرف على المخاطر التي يتعرض لها البنك وإدارة هذه المخاطر 

ووضع الوسائل واألدوات للتخفيف منها .

تعمل دائرة المخاطر على تطبيق افضل الممارسات والمعايير الدولية في أدارة المخاطر وما يصدر من متطلبات استجابة 
لتوصيات لجنة بازل او متطلبات البنك المركزي األردني وذلك تحقيقًا لألهداف المنشودة ضمن استراتيجية أدارة المخاطر 

وقد قامت أدارة المخاطر خالل العام 2013 بإنجاز األعمال التالية :

- التنسيق مع قطاع األعمال المصرفية للشركات الكبرى وقطاع االئتمان في تطبيق وتعديل نظام التصنيف االئتماني 
اعداد مجموعة من  الى  باإلضافة  للعمالء  القائمة  المخاطر  مع  يتناسب  والذي  التسهيالت  عمالء  كافة  على   )Rating(   

التقارير التي تمكن من التدقيق ومراجعة المدخالت على النظام .

- تطبيق نظام اإلنذار المبكر على مستوى الهيكل المالي للبنك وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتحديد المؤشرات 
السلبية للتحليل المالي لبيانات البنك.

- تطبيق نظام لقياس الخسائر التاريخية التي يتعرض لها البنك سواء على صعيد مخاطر االئتمان او مخاطر التشغيل او 
مخاطر السوق.

يتماشى  وبما  وتعديلها  مراقبتها  في  واالستمرار  البنك  في   )Risk Appetite( المقبولة  المخاطر  مستويات  تطوير   -
مع الهيكل العام لمخاطر البنك )Risk Profile( مع بيان االنحراف الذي يتم على هذه السقوف ومدى تأثير ذلك على 

احتساب اعباء رأس المال .

.ICAAP التزامًا بالركن الثاني من مقررات لجنة بازل تم تطوير آليات عملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال -

- تطوير االنظمة االلية لتطبيق مقررات لجنة بازل )3( واحتساب اثر التطبيق على البنك . 

متعددة  سيناريوهات  تطبيق  خالل  من   Stress Testing الضاغطة  االوضاع  اختبارات  وتطوير  تطبيق  في  االستمرار   -
ومحدده من قبل البنك المركزي االردني اضافة الى سيناريوهات اخرى خاصة بالبنك ذات ظروف صعبة وذات اثر مالي 

والوقوف على النتائج ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها و بالتنسيق مع الجهات المعنية في البنك.

.Value At Risk - VAR تطبيق نظام القيمة المعرضة للمخاطر -

.Key Risk Indicators - KRI تطبيق نظام مؤشرات المخاطر -

- تطبيق خطة طوارئ االعمال على مستوى البنك والمشاركة في عمليات االخالء.

- فحص وتطوير خطة استمرارية العمل Business Continuity plan لدوائر البنك والشكل العام لمخاطر البنك 
.Corporate Risk Profile   

- فحص خطة طوارئ السيولة من خالل افتراض سيناريوهات معينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في البنك .
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المسؤولية االجتماعية : 

من منطلق دور البنك في خدمة المجتمع المحلي  فقد شارك البنك في العديد من االنشطة والفعاليات ورعاية العديد 
من المبادرات والمؤتمرات خالل العام 2013 ومن ابرزها :

- تقديم تبرعات شملت كافة النواحي الثقافية واالجتماعية والخيرية، كما شملت رعاية ودعم العديد من المراكز التي تقوم 
    بهذه النشاطات.

- حمالت البر واالحسان  التي يقوم بها البنك خالل شهر رمضان الفضيل والتي تشمل كافة مناطق المملكة .
- رعاية مهرجانات العودة الى المدارس والتي تهدف الى التفاعل والتشارك  مع فئات المجتمع المختلفة  .

- المشاركة في العديد من المناسبات واالحتفاالت السنوية.
- تدريب عدد من طالب وخريجي الجامعات ضمن دوائر وفروع البنك المختلفة.
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ابرز الخطط والتوجهات المستقبلية للبنك بما يتوافق مع مفهوم قياس االداء الشمولي للبنك والذي يعتمد على اربعة 
محاور ويتم من خاللها تحديد االهداف الرئيسية واالستراتيجية  للبنك وقياس االداء  :

الجانب المالي :

.EVA  كذلك زيادة الـ  ROE و ROA  النمو المستمر في مؤشرات الربحية -
- تحقيق نمو مستمر في الودائع و التسهيالت والموجودات مع مراعاة نسب السيولة ومعدالت كفاية رأس المال ومراعاة 

فجوات االستحقاق وضمن محددات الجهات الرقابية والمعايير الداخلية للبنك.
- االبقاء على كفاءة تشغيل منخفضة و دون نسبة  %50 .

- العمل على خفض نسبة الديون غير العاملة وزيادة نسبة التغطية من المخصصات للديون غير العاملة وبحيث تبقى 
ضمن معايير السوق الداخلية.

النخفاض  وذلك  التشغيلية  االيرادات  اجمالي  الى  والعموالت(  )الرسوم  الفوائد  غير  من  االيرادات  مساهمة  نسبة  رفع   -
مخاطر هذه االيرادات )غير تمويلية( ، وكذلك زيادة ايرادات البنك من ارباح ALM بالمقابلة السليمة بين مصادر وتوظيفات 

االموال .
- االستثمار االمثل لتوظيفات االموال والتخلص من الموجودات غير المنتجة للدخل .

جانب العمالء :

- إعداد خطط البيع )Sales Plans( والبيع المتقاطع )Cross- Selling( والتركيز على استقطاب العمالء والمحافظة عليهم. 
- تطوير معايير قياس جودة خدمة العمالء والمحافظة على نسبة مرتفعة لرضا العمالء.

- التفرع المدروس واالنتقال الى اماكن تسهل على العمالء الوصول الى الفروع .
- استغالل رخص الفروع الماكن أكثر نشاطًا

- زيادة الحصة السوقية من الودائع والتسهيالت مع التركيز على نوعية وجودة التسهيالت )تصنيف العميل والمالءة 
المالية والقطاع( والودائع ) التركيز على عاملي التكلفة واالستقرار ( وتحسين تركيبة الودائع )الودائع منخفضة الكلفة( 

ووضع اآلليات الكفيلة بتفعيل ذلك .
- التركيز واستهداف قطاعات معينة منها قطاع االفراد)Retail( وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs واالستفادة 

من البرامج الحكومية لدعم القروض الممنوحة لهذه القطاعات  والدعم المقدم من الهيئات الدولية واالقليمية .
- االستمرار في الحمالت الترويجية والتسويقية  ألنشطة البنك المختلفة .

العمليات الداخلية :

- استكمال مشروع المركزيات ليغطي كافة النواحي الممكنة / وتفعيلها لدى فروع فلسطين، للوصول بالفروع الى 
تواجدها كنقاط بيع متخصصة لخدمة العمالء .

- استكمال تطوير المنهاج المحاسبي والنظام البنكي .
- المراجعة المستمرة لهيكل البنك التنظيمي .

.. )Outsourcing( ترشيد النفقات االدارية والتي تقع ضمن سيطرة مراكز العمل وتفعيل -
- االستمرار بتقديم منتجات جديدة وبما يتوافق مع حاجات ورغبات العمالء ويحقق التنافس في السوق.

- االستمرار في تفعيل تقديم الخدمات االلكترونية ومختلف قنوات التواصل مع الجمهور.

تطوير االنظمة والموظفين :

- االرتقاء 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 االداء المتميز واالعتماد على اسس ومعايير محفزة 
لتقييم االداء  .

- استقطاب الكفاءات المصرفية وبما يتناسب مع احتياجات البنك.
- التطوير المستمر لمباني  الفروع واالدارة العامة وبما يعزز الصورة الذهنية االيجابية  للبنك لدى العمالء  .

- االستمرار بتطوير منظومة التكنولوجيا وبما يساعد على تطوير وتفعيل وتسريع الخدمات المصرفية وكذلك العمل 
. MIS على تطوير نظام المعلومات االداري

التوجهات االستراتيجية والخطط المستقبلية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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قائمة المركز المالي - قائمة )أ(

31 كانون األول

إيضاح 
20132012

دينار دينار الموجــــــودات
4123,٧85,204103,٦55,٦89نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

5٦1,300,83٧٦8,3٦8,8٦0أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٦51٧,2٧8,113440,524,180تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
٧5,440,4833,111,9٧٦الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
89,٦38,٧31٧,982,٧٦4الدخل الشامل

925٧,322,849149,298,558موجودات مالية بالكلفة المطفأة
14,300,000 -   10موجودات مالية مرهونة

1124,3٦٧,2٧520,9٧5,994ممتلكات ومعدات - بالصافي
12٧22,9911,3٦0,051موجودات غير ملموسة - بالصافي

1355,124,04434,٧٦4,958موجودات أخرى 
1,054,980,52٧844,343,030مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات : 

14112,1٧5,٧٧٧38,850,452ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
15٧43,003,938٦18,488,435ودائع عمالء

1٦٦5,354,٧4٧5٧,290,028تأمينات نقدية
1٧2,000,00014,300,000أموال مقترضة

182,331,٧481,381,٧48/ أمخصص ضريبة الدخل
19800,252983,1٦٧مخصصات متنوعة

2015,2٦3,3٧٧9,5٧٧,232مطلوبات أخرى
940,929,839٧40,8٧1,0٦2مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :
حقوق مساهمي البنك :

21100,000,00093,342,1٧9رأس المال المكتتب به والمدفوع 
228,449,5428,034,٦1٦/ أإحتياطي قانوني

225,140,2٧٦4,198,٦٦3/ باحتياطي مخاطر مصرفية عامة
2289٧,19٦٧48,884/ جاحتياطي التقلبات الدورية

 )4,491,843( )3,851,899(23احتياطي القيمة العادلة
243,415,5٧31,٦39,4٦9األرباح المدورة 

114,050,٦88103,4٧1,9٦8مجموع حقوق مساهمي البنك 

1,054,980,52٧844,343,030مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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قائمة الدخل - قائمة )ب(

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

إيضاح 
20132012

دينار دينار 

255٧,049,34245,٦11,494الفوائد الدائنة      

 )22,٧4٧,3٧8( )32,435,934(2٦ينزل : الفوائد المدينة

24,٦13,40822,8٦4,11٦      صافي إيرادات الفوائد

2٧5,8٦٧,٦٦05,334,544صافي إيرادات العموالت

30,481,0٦828,198,٦٦0صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

2891٦,530903,9٧5أرباح عمالت أجنبية                                   

 )19,٦٧٦(2954,940 ارباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

توزيعات أرباح نقدية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
8108,4٦0301,483قائمة الدخل الشامل

304,005,21٦2,1٦٧,282إيرادات أخرى

35,5٦٦,21431,551,٧24      إجمالي الدخل 

319,٧3٧,0208,415,924نفقات الموظفين

112,328,3831,٧95,1٧8 و 12إستهالكات وإطفاءات

٦10,3٦5,4٧09,9٦0,2٧3مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

19195,39441٦,301مخصصات متنوعة

22٦,880 -   9مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة

328,٧90,٦91٧,٧00,890مصاريف أخرى

31,41٦,95828,515,44٦إجمالي المصاريف 

4,149,25٦3,03٦,2٧8الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )هـ( 

 )9٧3,400( )950,000(18 / بينزل : ضريبة الدخل للسنة                    

3,199,25٦2,0٦2,8٧8الربح للسنة قائمة - )ج( و)د(            

حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

 022/ -   032/ -  33أساسي ومخفض 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2012 2013

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

2,0٦2,8٧8 3,199,25٦ الربح للسنة - قائمة )ب(

بنود الدخل الشامل االخر:

بنود غير قابلة للتحويل الحقًا لقائمة الدخل

)1,002,983(  ٧21,٦43 صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل 
قائمة الدخل الشامل

1,059,895  3,920,899 إجمالي الدخل الشامل للسنة - قائمة )د(

قائمة الدخل الشامل - قائمة )ج(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.   
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية - قائمة )د(
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- يتضمن رصيد األرباح المدورة 1,9٧4,218 دينار كما في 31 كانون األول 2013 و 2012 ، ال يمكن التصرف به وفقًا لتعليمات هيئة 
األوراق المالية لقاء أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ، والذي يمثل فروقات إعادة التقييم للموجودات 

المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل بعد تنزيل ما تحقق منه فعاًل من خالل عمليات البيع.   
         

 - يحظر التصرف بمبلغ يعادل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المالية السالب من االرباح المدورة ، وفقًا لتعليمات هيئة 
األوراق المالية والبنك المركزي األردني .

     
 - يحظر التصرف باحتياطي المخاطر المصرفية العامة اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني .   

         
 - يحظر التصرف باحتياطي التقلبات الدورية اال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية .
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قائمة التدفقات النقدية - قائمة )هـ(

للسنة المنتهية في 31 كانـــــــون االول
20132012إيضاح 

دينار دينار التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
4,149,25٦3,03٦,2٧8 الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )ب(

تعديالت :
112,328,3831,٧95,1٧8 و12  استهالكات واطفاءات

٦10,3٦5,٧409,9٦0,2٧3  مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
)1,158,982()1,332,832(  صافي ايرادات الفوائد

19104,99183,138  مخصص تعويض نهاية الخدمة
1990,403328,1٦3  مخصص قضايا مقامة ضد البنك

5,000 -   19  مخصصات اخرى
 )52,٦4٧( )940,٧0٦(30  )ارباح( بيع عقارات مستملكة
 )٧,821( -   30  )ارباح( بيع ممتلكات ومعدات

)٧5,٦04(2958,٧52  خسائر )أرباح( تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)301,483()108,4٦0(   توزيعات ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

13118,225114,382  خسائر تدني أسهم مستملكة لقاء ديون
22٦,880 -   9  خسائر تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة

)558,103()٦25,52٧(  تأثير التغير في اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
14,20٧,95513,394,٦52المجموع

 التغير في الموجودات والمطلوبات :
)30,1٧8,551()8٧,119,403(  )الزيادة( في تسهيالت ائتمانية مباشرة

)1,129,9٧5()2,38٧,259(  )الزيادة( في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)11,809,٧88()18,833,02٦(  )الزيادة( في موجودات اخرى

)10,000,000( -     )النقص( في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة اشهر
124,515,5038,٦4٦,812  الزيادة في ودائع عمالء

8,0٦4,٧1918,124,38٦  الزيادة في تامينات نقدية
)5,2٧8,512(5,٦8٦,145  الزيادة )النقص( في مطلوبات اخرى

)31,٦25,٦28(29,92٦,٦٧9صافي التغير في الموجودات والمطلوبات
صافي التدفقات النقدية من )االستخدامات النقدية في( عمليات التشغيل قبل المخصصات

 )19,18٦,331(44,134,٦34المدفوعة وضريبة الدخل المدفوعة
)44,000()58,935(19  مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع

)1٦9,0٧5()210,0٧9(19  مخصص قضايا مدفوع
)24,٦22( )109,295(19  مخصصات اخرى مدفوعة / محولة

)1٧1,581( -   18  ضريبة الدخل المدفوعة
)19,595,٦09(43,٧5٦,325صافي التدفقات النقدية من )االستخدامات النقدية في( عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :
)3٧,523,٧02()1٦2,504,291(  )الزيادة( في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

54,480,000٧٧,549,854استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة  
)14,300,000(14,300,000  النقص )زيادة( في موجودات مالية مرهونة

811,191)8٦8,023(  )الزيادة( النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
)٦,4٦5,2٦٦()4,9٦٦,9٧1(11  )شراء( ممتلكات ومعدات و دفعات على حساب ممتلكات و معدات

)٦58,٧81()115,٦33(12  )شراء( موجودات غير ملموسة
32,984 -     المتحصل من بيع ممتلكات و معدات

1,332,8321,158,982  المتحصل من ايرادات الفوائد
20,٦05,2٦2)98,342,08٦(صافي )االستخدامات النقدية في( التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
21٦,٦5٧,82110,5٧2,281  الزيادة في راس المال المدفوع 

٦,٦5٧,82110,5٧2,281  صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
28٦25,52٧558,103  تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

12,140,03٧)4٧,302,413(  صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
11٧,811,453105,٦٧1,41٦  النقد وما في حكمه بداية السنة
34٧0,509,04011٧,811,453النقد وما في حكمه نهاية السنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل .
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إيضاحات حول القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية

1- معلومات عامة

- تأسس البنك التجاري االردني كشركة مساهمة عامة محدودة أردنية  تحت رقم )113( بتاريخ 3 أيار 19٧٧ بموجب قانون 
الشركات رقم )12( لسنة 19٦4 وبرأسمال قدره 5 مليون دينار موزع على 5 مليون سهم بقيمة أسمية دينار للسهم 

الواحد ومركزه الرئيسي مدينة عمــان ، هاتف 5203000)٦(9٦2+، ص.ب 9989 عمان 11191- المملكة األردنية الهاشمية. 

-   تم خالل عام 1993 دمج بنك المشرق )فروع االردن( في بنك االردن والخليج ليحل بذلك بنك االردن والخليج محل شركة 
بنك المشرق  ) فروع االردن ( بكافة حقوقه والتزاماته .

-   تم في بداية العام 2004 إعادة هيكلة البنك بعد اتخاذ االجراءات الالزمة من الجهات القانونية وبتاريخ 28 حزيران 2004 تم 
استكمال اجراءات تغيير اسم البنك من بنك االردن والخليج الى البنك التجاري االردني .

- تم زيادة رأس المال للبنك على عدة مراحل ، كان آخرها خالل العامين 2012 و 2013 ، حيث قررت الهيئة العامة للبنك 
والمكتتب  به  المصرح  المال  رأس  زيادة  على  الموافقة   2011 األول  كانون   20 بتاريخ  المنعقد  العادي  غير  اجتماعها  في 
، أي بزيادة  100 مليون دينار / سهم  ، ليصبح   2011 به والمدفوع من 82.٧٦9.898 دينار / سهم كما في 31 كانون االول 
مقدارها 1٧.230.102 دينار / سهم ، وذلك عن طريق طرح 1٧.230.102 سهم لالكتتاب الخاص بسعر دينار للسهم الواحد 
على المساهمين المسجلين لدى البنك ، هذا وقد تم استكمال اجراءات اكتتاب 10.5٧2.281 دينار / سهم نقدًا من أصل 
1٧.230.102 سهم ، بقيمة دينار للسهم الواحد حيث أصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع 93.342.1٧9 دينار / للسهم 
كما في 31 كانون األول 2012 ، وتم استكمال بيع األسهم غير المكتتب بها والبالغة ٦.٦5٧.821 سهم خالل العام 2013 

وأصبح رأس مال البنك 100 مليون دينار / سهم مدفوعًا بالكامل بتاريخ 31 كانون الثاني 2013 .

- ان البنك التجاري االردني هو شركة مساهمة عامة محدودة مدرجة اسهمه في بورصة عمان لألوراق المالية .

- يقوم البنك بتقديم جميع االعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها )30( وخارجهـا في 
فلسطين وعددها )4( .

- تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة البنك في جلسته رقم )2014/31( المنعقدة بتاريخ 23 شباط 2014  وهي 
خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين .

2- أهم السياسات المحاسبية

 أسس إعداد القوائم المالية

االردني  المركزي  البنك  لتعليمات  ووفقًا  المعدلة  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  للبنك  المالية  القوائم  اعداد  تم   -
والترتيبات معه فيما يتعلق باحتساب مخصص التدني لعدد من عمالء التسهيالت االئتمانية المباشرة واطفاء رصيد اعادة 

الهيكلة .

المالية التي تظهر  المالية والمطلوبات  التاريخية، باستثناء الموجودات  المالية وفقًا لمبدأ التكلفة  - تم إعداد القوائم 
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 . 

- ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

للسنة  اتباعها  تم  التي  المحاسبية  السياسات  مع  متماثلة  المالية  القوائم  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  إن   -
المنتهية في 31 كانون االول 2012 باستثناء اثر تطبيق ما يرد في االيضاح )44- أ( حول القوائم المالية .
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 معلومات القطاعات

- قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة 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 اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن 
تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

ويعاد  الشراء(  عند  الدخل  قائمة  في  االقتناء  مصاريف  )تقيد  الشراء  عند  العادلة  بالقيمة  الموجودات  هذه  اثبات  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 االجنبية ، 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 إالَّ في الحاالت الُمحّددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .

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

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

- تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية ألغراض االحتفاظ بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس 
ألغراض المتاجرة .

- يتم اثبات الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصاريف االقتناء 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 االجنبية ، 
وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل وضمن 
االرباح  الى  المباعة مباشرة  الملكية  بأدوات  الخاص  ، ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم االستثمارات  الملكية  حقوق 

والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل.

- ال تخضع هذه الموجودات إلختبار خسائر التدني .

- يتم قيد االرباح الموزعة من هذه الموجودات في قائمة الدخل في بند مستقل.
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الموجودات المالية بالكلفة المطفأة

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

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

عدم إمكانية استرداد 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 .

- 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 استحقاقها 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 اسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لالدوات 
والمشتقات المالية التي لها اسعار سوقية.

في حال عدم توفر أسعار معلنة او 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.
النقدية  التدفقات  المالية طويلة االمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم  - يتم تقييم الموجودات والمطلوبات 
وبموجب سعر الفائدة الفعالة، ويتم إطفاء الخصم /العالوة ضمن ايرادات الفوائد المقبوضة/ المدفوعة في قائمة الدخل .

تهدف طرق التقييم الى 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 اذا كانت 
هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها افراديًا او على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانه يتم 

تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني .

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي :

السجالت والقيمة  المثبتة في  القيمة  بين  الفرق  : يمثل  المطفأة  بالتكلفة  التي تظهر  المالية  الموجودات  - تدني قيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي االصلي.

- يتم قيد التدني في القيمة في قائمة الدخل كما يتم قيد اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في الموجودات 
المالية ألدوات الدين في قائمة الدخل والدوات حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل.
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التسهيالت االئتمانية المباشرة

اجرى  او  االساس  في  البنك  قدمها  معدلة  او  ثابتة  دفعات  لها  مالية  موجودات  المباشرة هي  االئتمانية  التسهيالت   -
اقناؤها وليس لها اسعار سوقية في اسواق نشطة.

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

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

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

- يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك 
المركزي األردني او وفقٌا لتعليمات السلطات الرقابية التي في الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع ايهما اشد.

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

شطبها إلى اإليرادات.

- يتم ادراج التسهيالت اإلئتمانية و الفوائد المعلقة الخاصة بها و المغطاة بمخصصات بالكامل  خارج قائمة المركز المالي 
،وذلك وفقًا لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص.

الممتلكات والمعدات

- تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم واي تدني في قيمتها ، ويتم استهالك الممتلكات 
والمعدات )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع 

لها باستخدام النسب السنوية المئوية التالية :

%
2مباني

10 – 15 أجهزة ومعدات مكتبية 
15ديكورات

15وسائط نقل 
20أجهزة الحاسب اآللي

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

تختلف عن  االنتاجي  العمر  توقعات  كانت  فاذا   ، عام  نهاية كل  والمعدات في  للممتلكات  االنتاجي  العمر  مراجعة  يتم   -
التقديرات المعدة سابقًا يتم معالجة التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

- يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او 
من التخلص منها.
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المخصصات

المالي ناشئة عن احداث سابقة وان  المركز  تاريخ قائمة  التزامات في  البنك  بالمخصصات عندما يكون على  يتم االعتراف 
تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

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

- يتم قيد التعويضات المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة عند 
دفعها . ويتم قيد مخصص لاللتزامات 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 االرباح الخاضعة للضريبة ، وتختلف االرباح الخاضعة للضريبة عن االرباح 
المعلنة في القوائم المالية ، الن االرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في 
السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل 

الغراض ضريبية.

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

- إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات 
الضرائب  احتساب  يتم  اساسها.   على  الضريبي  الربح  احتساب  يتم  التي  والقيمة  المالية  القوائم  في  المطلوبات  او 
المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع 

تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

- يتم مراجعة رصيد الموجودات و المطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع 
عدم امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.

راس المال

تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك)اسهم الخزينة(

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

الموجودات المالية المرهونة

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

العمالء عن رأسمالها .

التقــاص

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

المطلوبات في نفس الوقت. 

تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف

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

- يتم اإلعتراف بالمصاريف وفقًا لمبدأ اإلستحقاق .
- يتم قيد العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها، ويتم االعتراف بارباح اسهم الشركات عند تحققها )اقرارها 

من الهيئة العامة للمساهمين( .

تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

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

المشتقات المالية ومحاسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط
  

الغراض 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 انطباق شروط تحوط القيمة العادلة الفعال، يتم قيد االرباح والخسائر الناتجة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة 
العادلة وعن التغير في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المتحوط لها في قائمة الدخل . 

في حال انطباق شروط تحوط المحفظة الفعال يتم قيد اية ارباح او خسائر ناتجة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة 
العادلة وكذلك التغير في القيمة العادلة لمحفظة الموجودات او المطلوبات في قائمة الدخل في نفس الفترة.

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

في حال انطباق شروط تحوط التدفقات النقدية الفعال، يتم قيد األرباح أو الخسائر الداة التحوط ضمن الدخل الشامل 
وضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لقائمة الدخل في الفترة التي يؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل . 
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 - التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية
في حال انطباق شروط التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية ، يتم قياس القيمة العادلة الداة التحوط لصافي 
الموجودات المتحوط لها، وفي حال كون العالقة فعالة يعترف بالجزء الفعال من االرباح او الخسائر الداة التحوط ضمن 
الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويعترف بالجزء غير الفعال ضمن قائمة الدخل ، ويتم قيد الجزء الفعال في قائمة 

الدخل عند بيع االستثمار في الوحدة االجنبية المستثمر بها.

القيمة  التغير في  الناتجة عن  الخسائر  أو  األرباح  قيد  يتم  الفعال،  التحوط  عليها شروط  ينطبق  ال  التي  التحوطات   -
العادلة الداة التحوط في قائمة الدخل في نفس الفترة.

مشتقات مالية للمتاجرة 

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

العادلة في قائمة الدخل .

عقود إعادة الشراء أو البيع

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

فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

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

العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الموجودات غير الملموسة

- يتم اثبات الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها، 
أما الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم اثباتها بالكلفة .

- يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .  ويتم اطفاء 
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد  خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء 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 اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة. 

- يتم اطفاء أنظمة الحاسوب والبرامج على مدى عمرها االنتاجي المقدر بطريقة القسط الثابت وبمعدل 20 % سنويا . 
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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 االجنبية

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

تاريخ قائمة  السائدة في  الوسطية  العمالت االجنبية  المالية باسعار  المالية والمطلوبات  الموجودات  - يتم تحويل أرصدة 
المركز المالي والمعلنة من البنك المركزي األردني. 

- يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد 
قيمتها العادلة. 

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

- يتم قيد فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل االسهم( 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 - استخدام التقديرات

في  تؤثر  واجتهادات  بتقديرات  القيام  البنك  ادارة  من  يتطلب  المحاسبية  السياسات  وتطبيق  المالية  القوائم  اعداد  ان 
في  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  ان  كما   . المحتملة  االلتزامات  عن  واالفصاح  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ 
االيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة 
البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها . ان التقديرات المذكورة مبينة 
بالضرورة وعلى فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوته من التقدير وعدم التيقن ، وان النتائح الفعلية قد تختلف عن 

التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات .

تعتقد ادارة البنك بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية معقولة وهي مفصلة على النحو التالي :
    

- يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد البنك اعتمادا على دراسة قانونية معدة 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 اعتمادا على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير المخصص الواجب 
للبنك وفقًا لتعليمات البنك المركزي االردني فيما عدا الترتيبات معه فيما يتعلق باحتساب مخصص التدني لعدد من 

عمالء التسهيالت االئتمانية المباشرة.
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- يتم تقدير تدني قيمة العقارات المستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين عقاريين 
معتمدين لدى البنك لغايات احتساب التدني، ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

- تقوم اإلدارة بإعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات 
واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم 

قيد خسارة التدني في قائمة الدخل .

- تقوم االدارة 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 لالنظمة والقوانين والمعايير 
الدولية للتقارير المالية ويتم احتساب واثبات مخصص الضريبة الالزم .

-  مستويات القيمة العادلة: يتطلب المعيار تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف بموجبه 
مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة وفقًا للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير 
المالية. الفرق بين المستوى )2( والمستوى )3( 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 االلتزام ، وعند تقييم 
القيمة العادلة للموجودات او المطلوبات المالية يقوم البنك باستخدام معلومات السوق عند توفرها، وفي حال عدم 
يتم  حيث   ، التقييم  دراسات  العداد  ومؤهلة  مستقلة  اطراف  مع  بالتعامل  البنك  يقوم  االول  المستوى  مدخالت  وجود 

مراجعة طرق التقييم المالئمة والمدخالت المستخدمة العداد التقييم من قبل االدارة.



49البنك التجاري االردني

4 - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

5 - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول
20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار
1٧,298,48820,4٦1,3٧1نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية :
25,4٧1,49944,٧24,2٦1حسابات جارية وتحت الطلب
45,444,500٧,444,500ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

35,5٧0,٧1٧31,025,55٧متطلبات االحتياطي النقدي
10٦,48٦,٧1٦83,194,318اجمالي االرصدة لدى بنوك مركزية

123,٧85,204103,٦55,٦89المجموع

-  بإستثناء االحتياطي النقدي والوديعة الرأسمالية لدى سلطة النقد الفلسطينية البالغة ٧.444.500 دينار ، ال يوجد ارصدة 
مقيدة السحب كما في 31 كانون االول 2013 و 2012 .    

 -  ال يوجد ارصدة تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة اشهر كما في 31 كانون االول 2013 و 2012 .   

- بلغت االرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد 2.109.110 دينار كمـا في 31 كانـون االول 2013 
) 3.908.232 دينار كمـا فـي 31 كانون االول 2012( . 

- بلغت االرصدة مقيدة السحب 401.224 دينار كما في 31 كانون االول 2013 ) 1.0٦2.٦44 دينار كما في 31 كانون األول 
. )2012

- ال يوجد أرصدة تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في 31 كانون األول 2013 و 2012 .

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 

بنـوك ومؤسســات 
مصرفيـة محلية

بنـوك ومؤسسـات 
المجموعمصرفية خارجية

31 كانون االول31 كانون االول31 كانون االول

201320122013201220132012

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـارالبيـان

 9,23٦,51٧  5,4٦4,25٧  5,328,285  3,355,14٧  3,908,232  2,109,110 حسابات جارية وتحت الطلب

 59,132,343 55,83٦,580  2٧,٦1٦,014  ٦,849,4٦9  31,51٦,329  48,98٧,111 ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

 ٦8,3٦8,8٦0  ٦1,300,83٧ 32,944,299  10,204,٦1٦  35,424,5٦1  51,09٦,221 المجموع
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6- تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون االول 
20132012

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار
األفراد)التجزئة( :

2,443,4٦٧ 2,٦38,030     حسابات جارية مدينة
54,٧٦8,585 99,109,012     قروض وكمبياالت *

2,1٧9,444 3,٦58,1٦8     بطاقات االئتمان

٧9,499,18٧ ٧8,٧38,3٧0 القروض العقارية
الشركات الكبرى:

55,190,39٧ ٧٦,213,354       حسابات جارية مدينة
198,150,559 211,0٧4,٦32       قروض وكمبياالت *

الصغيرة والمتوسطة

23,41٦,٧5٦ 22,4٦2,5٧9       حسابات جارية مدينة
5٦,1٦8,٧20 ٦8,٧55,٧40       قروض وكمبياالت *
19,0٦9,4٧1 1٦,139,٦32    الحكومة والقطاع العام

490,88٦,58٦ 5٧8,٧89,51٧      المجموع
ينزل : مخصص تدني التسهيالت 

االئتمانية المباشرة 
)42,٧٧4,498( )3٦,33٦,4٦1( 

 )14,025,945( )18,٧3٦,90٦(الفوائد المعلقة 
440,524,180 51٧,2٧8,113 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

* صافـــي بعـــد تنزيـــل الفوائـــد والعمــــوالت المقبوضــة مقدمًا البالغة 589.9٦0 دينار كما في 31 كانـــون االول 2013 
   )٦39.151 دينار كما في 31 كانون األول 2012(.

- بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة 80.053.٧91 دينار أي ما نسبته 13/8 % من اجمالـي التســهيالت اإلئــتمانية المبـاشرة 
كمــا فــي 31 كانون االول 2013 )84.9٧4.٦٦٧ دينار أي ما نسبته 17/3 % من إجـمالي التسهيــالت االئــتمانيــة المباشــرة كما 

في 31 كانون االول 2012(.

- بلغـت التسهيــالت اإلئتمانيــة غير العاملة بعد تنزيل الفوائــد والعمــوالت المعلقة ٦2.893.2٧4 دينــار أي ما نسبته 11/2 % مــن رصيد 
التسهيــالت اإلئتمانيـــة المباشــرة بعــد تنزيـــل الفوائــد والعمــوالت المعلقــة كما في 31 كانون االول 2013 )٧0.948.٧22 دينار أي ما 
نسبته 14/9 %  من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في 31 كانون االول 2012( 

- ال يوجد تسهيالت إئتمانيــة ممنوحة للحكومة األردنية كما في 31 كانون األول 2013 و2012.

- تشـــمل التســـهيالت اإلئتمانية المباشـــرة تســـهيالت ممنوحة لعدد من العمالء رصيدها 25,284,٧8٧ دينار كما في 
   31 كانون األول  2013 بعــد طـرح الفوائــد والعموالت المعلقــة، وضمــاناتها المقبـــولة 15,٧2٧,203 دينـــار بموجـــب تعليمــات 
البنــــك المركــزي األردني . هذا وقد بلــغ رصيد مخصــص التدني لقاء هذه التسهيـالت 19,55٦,900 دينــــار كما في 31 كانـــون 
األول 2013 وذلك بموجب الترتيبات مـع البنــك المركزي األردني فيما يتعلــق بإحتســـاب مخصـص التدني لهذه الحسابات ، 

على ان يتم استكمال رصد المخصص تدريجيًا وعلى مراحل اعتبارًا من العام 2012 وخالل سنة الى 3 سنوات .
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العام 2013
القروض االفراد

العقارية
الشركات 
الكـــبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

3٦.33٦.4٦1-1.0٧3.1٧24.0٦5.9802٦.3٧5.0٦٦4.822.243الرصيد في بداية السنة

10.3٦5.4٧0-1.522.833٦81.814٧.412.059٧48.٧٦4المقتطع خالل السنة من اإليرادات

المستخدم من المخصص خالل السنة 
)1.892.٧81(--)1.825.438(-)٦٧.343()الديون المشطوبة( *

مخصص ديون محول لحسابات نظامية 
)2.240.129(-)5٧4.٧31()954.412()125.٧90()585.19٦(خارج قائمة المركز المالي **

المحول من مخصص خسائر بطاقات 
205.4٧٧----205.4٧٧االئتمان - ايضاح )19(

42.٧٧4.498-2.148.9434.٦22.00431.00٧.2٧54.99٦.2٧٦الرصيد في نهاية السنة

41.٧٧1.29٦-2.000.8894.٦22.00430.253.٧8٧4.894.٦1٦مخصص تدني التسهيالت غير العاملة

1.003.202-٧53.488101.٦٦0-148.054مخصص تدني التسهيالت تحت المراقبة

42.٧٧4.498-2.148.9434.٦22.00431.00٧.25٧4.99٦.2٧٦الرصيد في نهاية السنة

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

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة
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العام 2012
القروض االفراد

العقارية
الشركات 
الكـــبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

30.005.8٦4-2.408.81٧٦2٦.09522.٦41.5904.329.3٦2الرصيد في بداية السنة

9.9٦0.2٧3-452.3٦23.439.8855.558.34٧509.٦٧9المقتطع خالل السنة من اإليرادات

المستخدم من المخصص خالل السنة 
)319.314(--)144.8٦3(-)1٧4.451()الديون المشطوبة( *

مخصص ديون محول لحسابات نظامية 
)3.310.3٦2(-)1٦.٧98()1.٦80.008(-)1.٦13.55٦(خارج قائمة المركز المالي **

3٦.33٦.4٦1-1.0٧3.1٧24.0٦5.9802٦.3٧5.0٦٦4.822.243     الرصيد في نهاية السنة

35.499.0٧9-1.018.٦054.0٦5.98025.٦٧5.9234.٧38.5٧1مخصص تدني التسهيالت غير العاملة

83٧.382-٦99.14383.٦٧2-54.5٦٧مخصص تدني التسهيالت تحت المراقبة

3٦.33٦.4٦1-1.0٧3.1٧24.0٦5.9802٦.3٧5.0٦٦4.822.243     الرصيد في نهاية السنة

- تم االفصاح اعاله عن  اجمالي المخصصات المعدة ازاء الديون المحتسبة على أساس العميل الواحد .   
       

 - بلغت قيمة المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى 3.835.1٧0 دينار 
     كما في 31 كانون األول 2013 )2.521.٧15 دينار كما في 31 كانون األول 2012 (.    

- هناك تسهيالت ائتمانية مباشرة رصيدها 3٧.٦04.283 دينار وفوائدها المعلقة 20.31٧.21٦ دينار والمخصص المرصود 
لها 1٧.28٧.0٦٧ دينار كما في 31 كانون األول 2013 ، تم ادراجها ضمن حسابات نظامية خارج قائمة المركز المالي بموجب 

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

* تم خالل العام 2013 شطب تسهيالت ائتمانية مباشرة بمبلغ 1.892.٧81 دينار وذلك وفقًا لقرار مجلس االدارة بذلك الخصوص 
) 319.314 دينار للعام 2012( . 

** تم خالل العام 2013 و 2012 تحويل ديون تسهيالت ائتمانية غير عاملة الى خارج قائمة المركز المالي وفقًا لقرارات مجلس 
االدارة بذلك الخصوص .
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الفوائد المعلقة

فيما يلي الحركة الحاصلة على الفوائد المعلقة خالل السنة :

العام 2013
القروض االفراد

العقارية
الشركات 
الكـــبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

14,025,945 -   3٦9,0٦51,1٦٦,٧529,355,9093,134,219الرصيد في بداية السنة

8,13٧,0٦9 -   59٧,٦512٧9,899٦,٧28,٧39530,٧80يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة

ينزل: الفوائد المحولة لاليرادات خالل السنة 
 )888,309( -    )9٦,305( )٦٧1,٧31( )34,8٦1( )85,412(- ايضاح )30(

 )1,٦03,058( -    )20,5٧8( )1,398,9٦9( -                )183,511(الفوائد المعلقة التي تم شطبها

فوائد معلقة محولة لحسابات نظامية خارج 
 )934,٧41( -    )92,٧38( )513,11٧( )134,104( )194,٧82(قائمة المركز المالي

18,٧3٦,90٦ -   503,0111,2٧٧,٦8٦13,500,8313,455,3٧8الرصيد في نهاية السنة

العام 2012
القروض االفراد

العقارية
الشركات 
الكـــبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

9,953,420 -               552,٧10٧33,4305,942,4142,٧24,8٦٦الرصيد في بداية السنة

٦,250,٦٧2 -               190,392433,3225,03٦,٧٦3590,195يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة

ينزل: الفوائد المحولة لاليرادات خالل السنة 
 )3٧4,381( -                )81,303( )128,3٦٦( -                )1٦4,٧12(- ايضاح )30(

 )3٧4,٦٧5( -                )59,2٧3( )190,084( -                )125,318(الفوائد المعلقة التي تم شطبها

فوائد معلقة محولة لحسابات نظامية خارج 
 )1,429,091( -   )40,2٦٦( )1,304,818( -                )84,00٧(قائمة المركز المالي

14,025,945 -   3٦9,0٦51,1٦٦,٧529,355,9093,134,219الرصيد في نهاية السنة
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7 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــون االول 

20132012
دينـاردينـار

 3,111,9٧٦  5,440,483 أسهم مدرجة في أسواق نشطة

 3,111,9٧٦  5,440,483 المجموع

31 كانـــون االول 

20132012
دينـاردينـار

 5,9٧٦,900  ٧,4٧٦,٧20 أسهم مدرجة في أسواق نشطة 

 2,005,8٦4  2,1٦2,011 أسهم غير مدرجة في أسواق نشطة *

 ٧,982,٧٦4  9,٦38,٧31 المجموع

-  بلغت قيمة االرباح المتحققة من بيع أسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 81,٦99 دينار للسنة المنتهيـة 
في 31 كانون األول 2013 تم قيدها مباشرة ضمن األرباح المدورة في حقوق الملكية )112.059 دينار للسنة المنتهية في

   31 كانون األول 2012( .

 - بلغت توزيعات األرباح النقدية على اإلستثمارات أعاله 108,4٦0 دينار للسنة المنتهية  في 31 كانون األول 2013 )301,483 دينار 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012( .

بالقيمة  تقييمها  تم   ، اسواق نشطة إلستثمارات في شركات محلية  مالية غير مدرجة في  البند موجودات  يمثل هذا   *
الدفترية كما في 31 كانون االول  2013 و 2012.   
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9- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

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

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

10- موجودات مالية مرهونة

    إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 يمثل هذا البند سندات و اذونات خزينة اردنية بمبلغ 14.300.000 دينار كما في 31 كانون االول 2012 مقابل التزامات عقود اعادة شراء تم
تنفيذها مع البنك المركزي االردني بتاريخ 2٦ كانون األول 2012 بسعر فائدة 4/25 % و استحقت بتاريخ 2 كانون الثاني 2013 ولم تجدد.

31 كانـــون االول 
20132012
دينـاردينـار

 11٦,2٦1,3٧8  229,٧٦1,205   سندات واذونات خزينة - بنك مركزي اردني

 33,355,552  2٧,903,012   سندات وأسناد قروض شركات

 149,٦1٦,930  25٧,٦٦4,21٧ المجموع

 )283,٦00( )283,٦00(  ينزل : مخصص تدني الموجودات المالية بالكلفة المطفأة *

 )34,٧٧2( )5٧,٧٦8(الفوائد المعلقة **

 149,298,558  25٧,322,849 صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

  تحليل السندات واألذونات :

 149,298,558  25٧,322,849   ذات عائد ثابت

 149,298,558  25٧,322,849 المجموع

20132012
دينـاردينـار

 5٦,٧20  283,٦00   الرصيد في بداية السنة

 22٦,880  -     المخصص المستدرك خالل السنة 

 283,٦00  283,٦00 الرصيد في نهاية السنة

20132012
دينـاردينـار

 1٧,495  34,٧٧2   الرصيد في بداية السنة

 1٧,2٧٧  22,99٦   الفوائد المعلقة خالل السنة

 34,٧٧2  5٧,٧٦8 الرصيد في نهاية السنة
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11 -  ممتلكات ومعدات - بالصافي
أ -  ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

مبانياراضـي
أجهـــــــــــــزة
 ومعدات 
مكتبية

وسائط ديكورات
نقـــل

أجهـــــــــــــزة
 الحاسب 

اآللي

دفعات 
على

 حساب 
ممتلكات
ومعدات

المجمـــوع

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

العــام 2013

الكلفـــة :

 32,202,095  -    5,٧٦4,252  4٧٦,112  5,٦٦2,8٦9  5,2٧1,995  13,130,4٦٧  1,89٦,400 الرصيد في بداية السنة

 4,25٧,3٧٧  -    ٧02,13٦  48,000  989,414  ٧34,308  1,092,٦٦8  ٦90,851 اضافات

تحويالت من بند الموجودات 
 481,8٦2  -    -    -    -    481,8٦2  -    -   غير المملموسة - ايضاح )12( 

دفعات على حساب شراء 
 ٧09,594  ٧09,594  -    -    -    -    -    -   ممتلكات و معدات

3٧,٦50,928  ٧09,594  ٦,4٦٦,388  524,112  ٦,٦52,283  ٦,488,1٦5  14,223,135 2,58٧,251 الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم :
11,22٦,101  -    4,2٧0,٧80 224,984  3,325,210  2,٧5٧,041  ٦48,08٦  -   الرصيد في بداية السنة

 2,05٧,552  -    440,119  ٧4,٧1٧  ٦٧0,052  593,٦49  2٧9,015  -   استهالك السنة
 13,283,٦53  -    4,٧10,899  299,٧01 3,995,2٦2  3,350,٦90  92٧,101  -   الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات في نهاية 

السنة
 2,58٧,251  13,29٦,034  3,13٧,4٧5 2,٦5٧,021  224,411  1,٧55,489  ٧09,594  24,3٦٧,2٧5

العــام 2012

الكلفـــة :

 25,8٧٦,٧٦٦  5,٧٦5,935  4,45٧,0٦0  51٧,3٧5  5,0٦9,13٦  4,223,195  3,94٧,٦٦5  1,89٦,400 الرصيد في بداية السنة

 ٦,4٦5,2٦٦  3,95٦,933  508,11٦  25,000  434,115  ٧٦0,318  ٧80,٧84  -   اضافات

تحويالت من دفعات على 
 -   )9,٧22,8٦8( 808,3٦0  -    1٦0,230  352,2٦0  8,402,018  -   حساب ممتلكات ومعدات

 )139,93٧( -    )9,284( )٦٦,2٦3( )٦12()٦3,٧٧8( -    -   استبعادات 

 32,202,095  -    5,٧٦4,252  4٧٦,112  5,٦٦2,8٦9  5,2٧1,995  13,130,4٦٧  1,89٦,400 الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم :

 9,884,508  -    4,041,1٧1  208,843  2,٦99,2٧5  2,405,805  529,414  -   الرصيد في بداية السنة

 1,45٦,3٦٧  -    238,8٧9  ٦8,545  ٦2٦,545  403,٧2٦  118,٦٧2  -   استهالك السنة

 )114,٧٧4( -    )9,2٧0( )52,404( )٦10( )52,490( -    -   استبعادات 

 11,22٦,101  -    4,2٧0,٧80  224,984  3,325,210  2,٧5٧,041  ٦48,08٦  -   الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية 

للممتلكات والمعدات في نهاية 
السنة

 1,89٦,400  12,482,381  2,514,954  2,33٧,٦59  251,128  1,493,4٧2    -  20,9٧5,994 

-20 15 15 10-215  -   نسبة اإلستهالك السنوية%نسبة االستهالك السنوية 

 ب -  تتضمن الممتلكات والمعدات 7.803.041 دينار كما في 31 كانون األول 2013 )6.170.090 دينار كما في 31 كانون األول 2012( وذلك قيمة 
ممتلكات ومعدات مستهلكة بالكامل. 
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12 -  موجودات غير ملموسة - بالصافي

13 -  موجودات أخرى 

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

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

أنظمة حاسوب وبرامج
20132012
دينـاردينـار

 1,040,081  1,3٦0,051 الرصيد في بداية السنة

 ٦58,٧81  115,٦33 اضافات خالل السنة

 )338,811( )2٧0,831(االطفاء للسنة 

 -    )481,8٦2(تحويالت الى بند ممتلكات ومعدات - ايضاح )11( *

 1,3٦0,051  ٧22,991 الرصيد في نهاية السنة

 2020   نسبة اإلطفاء السنوية %

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول
20132012
دينـاردينـار

 2,٦8٧,٦59  5,090,983 فوائد وإيرادات برسم القبض

 44٦,٧90  4٦2,043 مصاريف مدفوعة مقدمًا

 48٧,00٦  -   تبادل عمالت/ بنك مركزي اردني 

 22,450,٧10  3٧,9٧2,231 موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة - بالصافي*

 5,1٧٧,555  5,1٧٧,555 رصيد اعادة الهيكلة**

 252,500  1,٧34,99٧ دفعات على حساب موجودات مالية وعقارات***

 1,٦45,138  1,15٦,940 تأمينات مستردة

 50٧,843  1,8٦9,993 معامالت بالطريق بين الفروع

 1,109,٧5٧  1,٦59,302 اخرى
 34,٧٦4,958  55,124,044 المجموع

* يمثل هذا البند موجودات تم اعادة تصنيفها للمتلكات و المعدات خالل العام 2013 كون انها ال تندرج ضمن بند الموجودات 
   غير الملموسة.

* يتضمن هذا البند أراضي وعقارات مستملكة مباعة علــى دفعــات بلغــت كلفـــتها ٦.1٦1.100 دينار كما في 31 كانون االول 2013 
يقابلهـــا مبالغ مقبوضة بلغ مجموعها 1.٦٦٦.118 دينار أدرجــت ضمن بند مطلوبات أخرى )1.323.21٧ دينار كما في 31 كانون االول 

2012 يقابلها مبالغ مقبوضة قيمتها ٦58.523 دينار( . 
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 - فيما يلي بيان ملخص الحركة الحاصلة على حساب الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة
     خالل السنة :

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

20132012

عقارات
مستملكة

موجودات
مستملكة

أخرى 
المجموعالمجموع

دينـاردينـاردينـاردينـار
13,٦9٧,519 22,8٧3,٧4٧ 1,٦4٦,400 21,22٧,34٧ الرصيد في بداية السنة - )باالجمالي قبل خسائر التدني(

 )2٦4,93٦( )423,03٧( )114,382( )308,٦55(ينزل : مخصص التدني بداية السنة 
13,432,583 22,450,٧10 1,532,018 20,918,٦92 الرصيد في بداية السنة - بالصافي

9,910,248 1٧,٦50,29٦ 1,٧39,338 15,910,958 اضافات
 )٧34,020( )1,945,354( -    )1,945,354(استبعادات 

 )423,03٧( )183,421( )118,225( )٦5,19٦(خسائر التدني للسنة

22,450,٧10 3٧,9٧2,231 3,153,131 34,819,100 الرصيد في نهاية السنة

20132012

عقارات
مستملكة

موجودات
مستملكة

أخرى 
المجموعالمجموع

دينـاردينـاردينـاردينـار
2٦4,93٦ 423,03٧ 114,382 308,٦55 الرصيد في بداية السنة

158,101 352,284 118,225 234,059 المخصص المستدرك خالل السنة
 -    )1٦8,8٦3( -    )1٦8,8٦3(المستخدم من المخصص خالل السنة

423,03٧ ٦0٦,458 232,٦0٧ 3٧3,851 الرصيد في نهاية السنة

* تتطلب تعليمات البنك المركزي األردني التخلص من العقارات واألسهم التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة 
من تاريخ استمالكها ، وللبنك المركزي في حاالت استثنائية ان يمدد هذه المدة لسنتين  على العمالء خالل فترة سنتين 

متتاليتين كحد اقصى.

**  يمثــل هذا البند رصيد اعادة هيكلة البنك والذي كان يتم اطفاؤه على مــدى عشر سنــوات اعتبــارا من بداية العـــام 
والتـــي  الـوزراء  ومجلـــس  األردنــي  المركـــزي  البــنك  مــن  عليهــا  الموافـق  الهيكــلة  اعــادة  اتفاقيـــة  بموجب  وذلك   ،2004
أقرتهــا الهيئــة العامــة للمساهمين للبنــك في حيــنه . هذا وتتطلب المعايــيــر الدوليــة للتقاريــر الماليـــة تنزيل رصيد 
إعادة الهيكلة من حقوق المساهمين . وبموجب الترتيبات مع البنك المركزي األردني خالل العام 2012 تم تأجيل اطــفاء 

رصـــيد اعادة الهيكلة لالعوام 2011 و2012 و2013، على ان يتم استكمال اطفاء الرصيد من بداية العام 2014 .

*** يمثل هذا البند قيمة دفعات على حساب موجودات مالية مثبتة بالكلفة ألسهم الزيادة في رأس المال الستثمارات 
محلية ، إال انه لم يتم استكمال اجراءات زيادة رأس المال لتاريخ القوائم المالية ، باالضافة الى قيمة دفعات على حساب 

عقارات تم تسجيلها باسم البنك التجاري االردني خالل الفترة الالحقة من العام 2014.
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  -   ال يوجد ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في 31 كانون األول 2013 و 2012 .
  *  يشمل هذا البند ودائع جديدة تم استقطابها خالل العام 2013 بحوالي ٧0 مليون دينار من احد البنوك االجنبية ، ويتم 

تجديدها بشكل دوري.

14- ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 31 كانون األول 2012 31 كانون األول 2013

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة 

داخل المجموع 
المملكة 

خارج 
المملكة 

المجموع 

دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار 
حسابات جارية وتحت 

5,904,٦90 5,904,٦90  -   3,٧1٧,989 1,842,324 1,8٧5,٦٦5 الطلب

32,945,٧٦2 20,810,٧٦2  12,135,000 108,45٧,٧88 94,٦93,419 13,٧٦4,3٦9 ودائع ألجل *

38,850,452 2٦,٧15,452 12,135,000 112,1٧5,٧٧٧ 9٦,535,٧43 15,٦40,034   المجموع
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- بلغت ودائع الحكومة االردنية والقطاع العام داخل المملكة 175,974,334 دينار أي ما نسبته 23/7 % من إجمالي الودائع 
كما في 31 كانون األول 2013 ) 114,206,710 دينار  أي ما نسبته 18/5 % من اجمالي الودائع كما في 31 كانون االول 2012( .

- بلغـت الودائع التي ال تتقاضى فوائد 151,616,704 دينار أي ما نسبته 20/4 % من إجمالي الودائع كما فــي 31 كانـــون األول 2013 
) 127,424,015 دينـار أي ما نسبتـه 20/6 % من اجمالي الودائع كما في 31 كانون األول 2012( .

- بلغــت الودائــع المحجوزة )مقيدة السحب( 12,514,789 دينار أي ما نسبته 1/7 % من إجمالي الودائع كما في 31 كانون األول 
2013 )12,165,399 دينـار أي مـا نسبتـه 2 % من اجمالي الودائع كما في 31 كانون األول 2012( .

- بلغت الودائع الجامدة 7.707.043 دينار كما في 31 كانون األول 2013 ) 7,205,933 دينار كما في 31 كانون األول 2012( .

15- ودائع عمالء 

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــون االول 2013 

الشركـاتاألفـراد
الكبـرى

الشركـات
 الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة
المجموعوالقطاع العام

دينــار دينــاردينــار دينــار دينــار 
151,2٦٦,5٧4 31,123,٦3022,489,280 13,14٧,882 84,505,٧82 حسابات جارية وتحت الطلب

59,51٦,042 4,900 1,33٦,829  385,995 5٧,٧88,318 ودائع التوفير
532,221,322 33,895,42915٧,0٧9,820 34,٦14,881 30٦,٦31,192 ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٦٦,355,8881٧9,5٧4,000٧43,003,938 48,148,٧58 448,925,292 المجموع

31 كانــون االول 2012 

الشركـاتاألفـراد
الكبـرى

الشركـات
 الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة
المجموعوالقطاع العام

دينــار دينــاردينــار دينــار دينــار 
12٦,9٧5,٦41 1٦,858,10010,4٦٧,938 13,4٧0,٧43 8٦,1٧8,8٦0 حسابات جارية وتحت الطلب

42,82٧,300 5,100 -    -   42,822,200 ودائع التوفير
448,٦85,494 22,٦٦9,4٦210٧,053,25٦ 22,800,1٦1 29٦,1٦2,345 ودائع ألجل وخاضعة الشعار

425,1٦3,4053٦,2٧0,90439,52٧,5٦211٧,52٦,5٦4٦18,488,435 المجموع
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16 -  تأمينــات نقديـــة

17 - اموال مقترضة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

يمثل هذا البند ما قيمته 2 مليون دينار اردني ، تم الحصول عليها بموجب اتفاقية قرض موقعة مع البنك المركزي االردني 
بهدف استخدامها في تمويل الشركات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة .

يمثل رصيد العام 2012 ، رصيد سندات و اذونات خزينة اردنية بمبلغ 14.300.000 دينار كما في 31 كانون االول 2012 مقابل التزامات 
عقود اعادة شراء تم تنفيذها مع البنك المركزي االردني بتاريخ 2٦ كانون األول 2012 بسعر فائدة 4/25 % و استحقت بتاريخ 

)2 كانون الثاني 2013 ( ولم تجدد ،و تفاصيلها كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول
20132012
دينـاردينـار

 39,0٦4,459  49,195,2٦0 تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

 18,0٧0,113  15,٦38,48٧ تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

 155,45٦  521,000 تأمينات التعامل بالهامش

 5٧,290,028  ٦5,354,٧4٧   المجموع

طريقة المبلغ بالدينار
سعر فائدة الضماناتالسداد

االقراض
31 كانون االول 2013

 2,000,000 البنك الدولي من خالل البنك المركزي االردني
20 عام منها 
5 اعوام فترة 

سماح
-%2.5

31 كانون االول 2012

 14,300,000 سندات خزينة - البنك المركزي االردني
دفعة واحدة 

بتاريخ 
2013/1/2

سندات 
4.25%الخزينة
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18-  ضريبة الدخل
  أ  -  مخصص ضريبة الدخل

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

 ب -  مصروف ضريبة الدخل
 - يمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل ما يلي :

   ج -  الوضع الضريبي

 أ- فروع المملكة االردنية الهاشمية

  ب- فروع فلسطين 

20132012
دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

1,381,٧485٧9,929الرصيد في بداية السنة
ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح 

950,0009٧3,400السنة - فروع فلسطين

 )1٧1,581( -   ضريبة الدخل المدفوعة

2,331,٧481,381,٧48الرصيد في نهاية السنة

20132012
دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح 
 9٧3,400  950,000السنة - فروع فلسطين

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح 
 -    -   السنة - فروع االردن

 9٧3,400  950,000   المجموع

تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لفروع البنك في المملكة األردنية الهاشمية حتى نهاية 
العام 2012 بالموافقة على تدوير خسائر ضريبية بقيمة 2.٧٦8.425 دينار و رديات ضريبة دخل بمبلغ 1.140.884 دينار ، حيث تم 
استخدام هذه الخســــائر المدورة والرديات للعام 2013 والتي نجم عنها عدم قيد مخصص ضريبة الدخل لفروع البنك في 

االردن كون أن تلك الخسائر المدورة والرديات تفوق الضريبة المستحقة.

اما فيما يتعلق بالعام 2013 ، فلم يتم تقديم كشف التقدير الذاتي بعد ، اال انه تم تسديد الدفعة النقدية و البالغ قيمتها 
5٧1.8٧9 دينار و ادراجها ضمن الموجودات االخرى خالل العام 2013.

قــام البنــك بتاريخ 2٦ تشرين األول 2010 بالطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بفلسطين في التقدير الصــادر 
عن دائرة ضريبــــة الدخـــل لعام 2005 بخصوص فوائد معلقـــــة من سنوات سابقة أعيدت للعمالء خالل عام 2005 هنالك خالف 

حول تنزيلها كمصروف.

حصل البنك خالل عام 2011 على مخالصة نهائية من دوائر الضريبة عن نتائج أعماله لألعوام من 200٦ إلى 2009 ويسعى في 
الوقت الحاضر من خالل مستشاره الضريبي إلعادة فتح ملف األعـــوام من 200٦ إلى 2009 نظرًا لإلعتــقاد بوجود أخطاء في 

إحتساب الضريبة لصالح البنك.

إن المبلغ النهائي للضريبة يتحدد بناًء على نتيجة القضية المنظورة أمام محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل لعام 2005 
وكذلك نتائج سعي البنك إعادة فتح ملفات األعوام من 200٦ إلى 2009 ونتائج المخالصات النهائية لعامي 2010 و2011.
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احداث الحقة

د -  الموجودات الضريبية المؤجلة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

تم تسوية الوضع الضريبي لفروع البنك في فلسطين للسنوات منذ 2005 و لغاية 2010 خالل العام 2014 ، حيث تم دفع مبلغ 
1.131.541 دينار بموجب االتفاق مع دائرة ضريبة دخل فلسطين ، واعتبار ذلك بمثابة مصالحة الغالق ملف القضية القائمة عن 

تلك السنوات ، اال انه لم يتم التوصل الى تسوية نهائية بعد.

اما فيما يتعلق باالعوام 2011 و 2012  فقد تم تقديم كشف التقدير الذاتي للعامين 2011 و 2012 وجاري العمل على تسوية الوضع 
الضريبي مع دائرة ضريبة الدخل في فلسطين ، اال انه لم يتم التوصل الى تسوية نهائية بعد.

برأي اإلدارة والمستشارين القانوني والضريبي للبنك ، فانه لن يترتب على البنك وفروعه أية التزامات تفوق المخصصات 
المأخوذة كما بتاريخ القوائم المالية ، وان مخصص الضرائب المرصود ضمن القوائم المالية كاٍف لمواجهة االلتزامات الضريبية 

كما في 31 كانون األول 2013 .   

لم يتم قيد الموجودات الضريبية المؤجلة في سجالت البنك والبالغة 989.5٧4 دينار كما في 31 كانون األول 2013 )٧95.503 
دينار كما في 31 كانون األول 2012(

وباعتبار ان البنك يقوم بتقاص الخسائر الضريبية المؤجلة مع أرباح البنك للعام 2013 وأنه من غير المؤكد االستفادة من 
الموجودات الضريبية األخرى في األجل القصير .

 31 كانـــــــــــــــــــــــون االول 2013
20132012

الرصيـد 
بدايـة 

السنــــــة

الرصيـدالمبلـــغ
نهايـــة 
السنـــة

الضريبــة 
المؤجلـــة 

الضريبـــة 
المؤجلـــة المحـررالمضــــاف

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــــــار

 92,59٧  112,155  3٧3,849  1٦8,8٦4  234,059  308,٦54 خسارة تدني عقارات مستملكة

 4٧,٧00  4٧,٧00  159,000  -    -    159,000 مخصص حسابات قضايا معلقة

مخصص رسوم ومصاريف قضائية 
 3٦0,25٧  41٧,838  1,392,٧92  32,525  234,0٦0  1,191,25٧ معلقة

 141,409  155,22٦  51٧,419  58,93٦  104,991  4٧1,3٦4 مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 120,٧51  84,850  282,832  210,0٧9  90,403  402,508 مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 32,٧89  1٧1,805  5٧2,٦82  54,1٧٧  2,3٦5  ٦24,494 مخصصات اخرى

 ٧95,503 989,5٧4  3,298,5٧4  524,581  ٦٦5,8٧8  3,15٧,2٧٧ المجموع
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هـ  -  ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :

20132012
دينـــــــــــــاردينــــــــــــــار

 3,03٦,2٧8  4,149,25٦ الربح المحاسبي - قائمة )ب( 

 9٧٧,248  1,2٦3,913 يضاف : مصروفات غير مقبولة ضريبيا  

 )1,398,994( )3,402,412(ينزل : ارباح غير خاضعة للضريبة   

 2,٦14,532  2,010,٧5٧ الربح الضريبي المعدل 

نسبة ضريبة الدخل الفعلية: 

30%30%فروع البنك في االردن 

20%20%فروع البنك في فلسطين 

19 -  مخصصات متنوعة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

العــــــــــــــــــــــــام 2013

الرصيــد في 
بدايـة 
السنـة

المصروف
للسنة

المدفوع
خــالل 
السنــة

المحول من 
رصيد

بداية السنة

المحول
خالل السنة

الرصيد في 
نهاية
السنة

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار
 282,832  -    -    )210,0٧9( 90,403  402,508 مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 51٧,419  -    -    )58,93٦( 104,991  4٧1,3٦4 مخصص تعويض نهاية الخدمة
- )205,4٧٧( 9٦,182 -- 109,295 مخصصات اخرى *

 983,1٦٧  195,394 )2٦9,015(  9٦,182 )205,4٧٧(  800,252 

العــــــــــــــــــــــــام 2012

الرصيــد في 
بدايـة 
السنـة

المصروف
للسنة

المدفوع
خــالل 
السنــة

تعديل 
رصيد

بداية السنة

المحول
خالل السنة

الرصيد في 
نهاية
السنة

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار
 402,508  -    -    )1٦9,0٧5( 328,1٦3  243,420 مخصص قضايا مقامة ضد البنك

 4٧1,3٦4  -    -    )44,000( 83,138  432,22٦ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 109,295 -- )24,٦22( 5,000  128,91٧ مخصصات اخرى

 804,5٦3  41٦,301 )23٧,٦9٧( --983,1٦٧ 

* يمثل هذا البند رصيد مخصص بطاقات االئتمان و الذي تم تحويله الى مخصص تدني التسهيالت االئتمانية وفقًا 
   لمتطلبات البنك المركزي االردني
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20 -  مطلوبات أخرى

 21- رأس المال المكتتب به والمدفوع

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2011 الموافقة على زيادة رأس المــــــــال  قررت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 20 كانون األول 
المصرح والمكتتب به والمدفــــوع من 82.٧٦9.898 دينــار / سهــــم كمــــا فـــي 31 كانون االول 2011 ، ليصبح 100 مليون دينار / 
سهـــم ، أي بزيـــادة مقدارهــا 1٧.230.102 دينار / سهم ، وذلك عن طريق طرح 1٧.230.102 سهم لالكتتاب الخاص بسعر دينار 
للسهم الواحد على المساهمــــــين المسجلين لـــدى البنـــــك ، هذا وقد تم استكمال اجراءات اكتتاب 10.5٧2.281 دينار / سهم 
المـــال المكتتب به والمدفــوع 93.342.1٧9  نقدًا من أصل 1٧.230.102 سهم ، بقيمة دينار للسهم الواحد حيــث أصبــــح رأس 
دينار / للسهــم كما في 31 كانـــون األول 2012 ،وتم استكمــــال بيع األسهم غير المكتتب بها والبالغة ٦.٦5٧.821 سهم  بتاريخ 
31 كانون الثاني 2013 والمودعة لدى مركز ايداع االوراق المالية من خالل بورصة عمان وبحيث أصبح رأس المال المكتتب به 

والمدفوع 100 مليون دينار / سهم بما يتناسب مع متطلبات البنك المركزي األردني .

31 كانون االول 

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 2,92٦,8٧5  5,2٦0,531 شيكات مقبولة الدفع

 2,502,٧89  3,٧58,151 فوائد مستحقة غير مدفوعة

 2,254,211  3,803,91٧ تأمينات وامانات مختلفة

 48٧,00٦  -   تبادل عمالت آجلة - بنك مركزي اردني 

 42,424  -   مراكز عمالت اجنبية 

 54,٦٦1  ٦2,910 امانات الصناديق الحديدية

 12,250  12,250 امانات مساهمين

 1٧,132  2٦,38٧ امانات ضريبة الدخل

 3٧8,83٦  538,914 مصروفات مستحقة غير مدفوعة

 5,49٧  380 حواالت واردة

 35,000  35,000 مكافأة اعضاء مجلس االدارة

 ٦58,523  1,٦٦٦,118 مبالغ مقبوضة على حساب بيع اراضي وعقارات )ايضاح 13( 

 202,028  98,819 اخرى

 9,5٧٧,232 15,2٦3,3٧٧ المجموع 
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 22- االحتياطيات

ان تفاصيل االحتياطيات كما في 31 كانون االول 2013 و2012 هي كما يلي :

أ - إحتياطي قانوني 

 ب - إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 

ج - احتياطي التقلبات الدورية

والسنوات  السنة  خالل   %10 بنسبة  الضرائب  قبل  السنوية  االرباح  من  تحويله  تم  لما  المتجمعة  المبالغ  البند  هذا  يمثل 
السابقـــة وفقًا لقانوني البنوك والشركات األردني وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين .

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

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 :

يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بنسبة 15% من األرباح 
المخاطر  ولمواجهة  فلسطين  في  البنك  رأسمال  لتدعيم  فلسطين   في  البنك  لفــــروع  الضرائب  بعد  السنوية  الصافية 
المحيطة بالعمل المصرفي ويستمر االقتطـاع حتى يصبح رصيــد االحتياطــــي ما نسبته 20% من رأس المال المدفوع ، ال يجوز 

استخدام أي جزء من إحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.

31 كانـــــــــــــــــــون االول
20132012

دينــــــــاردينــــــــار
4,401,3023,٦14,043    فروع البنك في المملكة األردنية الهاشمية

٧38,9٧4584,٦20    فروع البنك في فلسطين
5,140,2٧٦4,198,٦٦3

اســم االحتياطــي
31 كانـــــــــــــــــــون االول

طبيعـة التقييــد 20132012
دينــــــــاردينــــــــار

مقيد التصرف به بموجب قانون البنوك وقانون الشركات .8,449,5428,034,٦1٦إحتياطي قانوني 

مقيده بموجب تعليمات البنك المركزي االردني وسلطة النقد 5,140,2٧٦4,198,٦٦3احتياطي مخاطر مصرفية عامة 
الفلسطينية.

متطلبات سلطة النقد الفلسطينية .89٧,19٦٧48,884احتياطي التقلبات الدورية
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23- إحتياطي القيمة العادلة

24- األرباح المدورة  

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

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

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 )4,3٧3,535( )4,491,843(الرصيد في بداية السنة

 )1,002,983( ٧21,٦43  أرباح )خسائر( غير متحققة - بالصافي

 99٦,٧34  -   المحرر من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 )112,059( )81,٦99(أثر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 )4,491,843( )3,851,899(    الرصيد في نهاية السنة 

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 1,223,٧4٧  1,٦39,4٦9 الرصيد في بداية السنة

 2,0٦2,8٧8  3,199,25٦ الربح للسنة - قائمة )ب(

 )٧٦2,481( )1,504,851()المحول( إلى اإلحتياطيات

 )99٦,٧34( -   المحرر من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 112,059  81,٦99 ارباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل االشامل

 1,٦39,4٦9  3,415,5٧3      الرصيد في نهاية السنة

- يتضمــــن رصيد األرباح المدورة 1.9٧4.218  دينار كما في 31 كانون األول 2013 و2012  ال يمكن التصرف به ،وفقًا لتعليمات هيئة 
االوراق المالية لقاء أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( إال بمقدار ما يتحقق منه فعاًل من خالل عمليات البيع، 

والذي يمثل فروقات إعادة التقييم للموجودات المالية.



البنك التجاري االردني 68

25- الفوائــد الدائنـــة

26- الفوائـــد المدينــــة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

20132012
دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

   تسهيالت ائتمانية مباشرة:
   لالفراد )التجزئة(

2٦9,4٦48٧,949   حسابات جارية مدينة
8,554,4395,٦10,035   قروض وكمبياالت

405,05٦32٧,٦88   بطاقات االئتمان
٦,51٧,٦49٦,٧5٧,851   القروض العقارية
   الشركات الكبرى

5,813,4554,409,851   حسابات جارية مدينة
13,0٧1,٧1512,3٧1,33٦   قروض وكمبياالت

   الصغيرة والمتوسطة
1,٧43,3121,99٦,309   حسابات جارية مدينة

3,8٦٧,9392,915,٦33   قروض وكمبياالت
98٦,٧29544,٧٧9    الحكومة والقطاع العام

532,109201,893   أرصدة لدى بنوك مركزية
994,241835,81٦   أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

14,293,2349,552,354   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

5٧,049,34245,٦11,494     المجموع 

20132012
دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

3,201,3498٧4,099ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء

٦35,٦٧9358,9٦1   حسابات جارية وتحت الطلب 
٦83,8044٦1,930   ودائع توفير

24,85٦,19٦18,954,411   ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
1,848,٧8195٦,499   تأمينات نقدية
 -    24,909    أموال مقترضة

1,185,21٦1,141,4٧8   رسوم مؤسسة ضمان الودائع
32,435,93422,٧4٧,3٧8   المجموع 
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27- صافي إيرادات العموالت

28- أرباح عمالت اجنبية

 29 - ارباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

2,8٧4,5092,154,٧53عموالت تسهيالت إئتمانية مباشرة

2,993,1513,1٧9,٧91عموالت تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

5,8٦٧,٦٦05,334,544المجموع 

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

345,8٧2 291,003 ناتجة عن التداول / التعامل

558,103 ٦25,52٧ ناتجة عن التقييم

903,9٧5 91٦,530 المجموع 

العام 2013
ارباح 

متحققـــــــــة

)خسائر(
غير 

متحققــــــة

عوائد 
توزيعات

أسهــــــــــــم
المجمــــــــوع

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 54,940  ٧0,2٧2  )58,٧52( 43,420 أسهم شركات متداولة في اسواق نشطة 

العام 2012
خسائر

متحققـــــــــة

ارباح
غير 

متحققــــــة

عوائد 
توزيعات

أسهــــــــــــم
المجمــــــــوع

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 )19,٦٧٦( 24,84٦  ٧5,٦04  )120,12٦(أسهم شركات متداولة في اسواق نشطة 
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30 - إيرادات أخرى

31 - نفقات الموظفين

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

455,259 59٦,581 ايرادات بطاقات االئتمان
25,382 23,549 ايجار الصناديق الحديدية
18,٧18 5,٦٦3 ايرادات خدمات التحصيل

15,8٦8 13,414 ايرادات اصدار كشف الحساب الفوري
9٧,492 10٦,٦44 ايرادات هاتف وتلكس وبريد

3٧4,381 888,309 فوائد معلقة محولة لاليرادات 
٦٦٧,914 59٧,٧15 مستردات ديون معدومة

52,٦4٧ 940,٧0٦ ارباح بيع عقارات مستملكة
٧,930 55,3٦0 عوائد عقارات مستملكة

2٦٧,520 14٦,2٦٧ عموالت مختلفة
٧,821  -   ارباح بيع ممتلكات ومعدات

1٧٦,350 ٦31,008 اخرى 
2,1٦٧,282 4,005,21٦   المجموع 

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

٦,942,8٧9 8,138,204 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين
٦٧3,39٧ ٧3٧,5٧٧ مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

44,138 29,195 مساهمة البنك في صندوق االدخار
511,50٧ 432,٧2٧ نفقات طبية

٦8,005 144,081 تدريب الموظفين
135,253 1٧2,٦89 مياومات سفر

21,820 19,288 نفقات التأمين على حياة الموظفين
18,925 3٦,2٧3 البسة للمستخدمين

 -   2٦,98٦ دعم المحروقات للموظفين
8,415,924 9,٧3٧,020   المجموع 
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 32 - مصاريف أخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

٦10,359٧٦4,٦31 ايجارات

451,810392,151 قرطاسية ومطبوعات

1,1٦5,٧311,032,238مياه وكهرباء وبريد وهاتف وسويفت

301,402230,080مصاريف قضائية واتعاب محاماة

51٦,0124٦1,249صيانة وتصليحات ومصاريف سيارات

1٦9,281155,02٦مصاريف تأمين

٦93,٧٧0٦٦1,549برامج وصيانة اجهزة الحاسب االلي

132,488144,2٦٦بدل تنقالت وبدل حضور جلسات العضاء مجلس االدارة

48٦,8٦2285,٧84رسوم ورخص وضرائب

1,485,٧٦٧1,318,949اعالنات واشتراكات

393,5953٦1,002اتعاب مهنية واستشارات

438,٦19319,٦22حوافز تحصيل

320,58230٧,٦٦0تبرعات واكراميات

310,343305,94٦تنظيفات وخدمات

459,015399,3٧8مصاريف بطاقات ائتمان

143,09٦122,0٦9ضيافة

35,00035,000مكافأة اعضاء مجلس االدارة

5٧,٧10 -   مصاريف برنامج اعادة الهيكلة

53,92022,233مصاريف زيادة رأس المال

234,05950,2٧2تدني عقارات مستملكة  

 -   118,225تدني موجودات مالية مستملكه

58,28٦٧٧,845اجور شحن النقد

212,4٦919٦,230اخرى

8,٧90,٦91٧,٧00,890  المجموع 
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 33 - حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

 34 - النقد وما في حكمه

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

3,199,25٦ الربح للسنة العائد لمساهمي البنك - قائمة )ب(
سهم

 2,0٦2,8٧8
سهم

100,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم
دينار/ سهم

 93,342,1٧9
دينار/ سهم

022/ -032/ -حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك )اساسي( 

022/ -032/ -حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك )مخفض( 

20132012

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

103,٦55,٦89 123,٧85,204 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

٦8,3٦8,8٦0 ٦1,300,83٧ يضاف : أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 )38,850,452( )112,1٧5,٧٧٧(ينـــزل : ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 )14,300,000( )2,000,000(أموال مقترضة - ايضاح )1٧(

 )1,0٦2,٦44( )401,224(أرصدة  مقيدة السحب - ايضاح )5(

11٧,811,453 ٧0,509,040 المجموع 
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 35 - المعامالت مع اطراف ذات عالقة

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

االدارة  الممثلة باعضاء مجلس  الصلة والشركات  اإلدارة واطراف ذوي  بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس  البنك  قام 
التسهيالت  جميع  ان  التجارية.  والعموالت  الفوائد  اسعار  وباستخدام  للبنك،  االعتيادية  النشاطات  ضمن  العليا  واالدارة 

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

ال يوجد فروقات جوهرية بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالية كما في نهاية العام 2013 و 2012 .

* تتراوح أسعار الفوائد الدائنة من 8% الى %8/25 .
** تتراوح أسعار الفوائد المدينة من 5/85 % الى 6/9 % .

رواتب ومكافآت االدارة التنفيذية والحوافز المدفوعة
بلغت الرواتب والمكافآت لالدارة التنفيذية العليا للبنك ما مجموعه 1,482,485 دينار للعام 2013 ) 1.145.001 دينار للعام 2012 (.

تضمنت القوائم المالية االرصدة والمعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة :

أعضاء مجلس 
االدارة 

وأطراف ذو صلة 
بهم

شركات ممثلة 
بعضو مجلس 

ادارة

كبــــار
الموظفين

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول

20132012

دينــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاربنود داخل قائمة المركز المالي :
24,٦10,٦1٦10,304,122 -    4,359,840  20,250,٧٧٦   ودائع

2,252,22٦22,19٦,21٦20,0٧1,8٧5 19,٦٧8,0٦2  2٦5,928   تسهيالت ائتمانية مباشرة
4٧٧,292542,202 -    4٧٧,292  -     تأمينات نقدية

بنود خارج قائمة المركز المالي :
1,288,04842٧,932 -    1,2٧0,458  1٧,590   كفاالت
5,310,9143,٧22,905 -    5,258,834  52,080   قبوالت

المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
20132012

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاربنود قائمة الدخل :
1,52٦,3٦51,42٦,553 1٦0,892 14,5251,350,948فوائد وعموالت دائنة *

٦٧3,825 ٧44,384  -   ٦09,٦8٧134,٦9٧فوائد وعموالت مدينة**
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37- ادارة المخاطر 
يمارس مجلس اإلدارة دوره في التأكد من قيام البنك بإدارة المخاطر المختلفة واعتماد السياسات و اإلجراءات المنظمة إلدارة 
.)Risk Appetite( و يقوم باعتماد الحدود المقبولة للمخاطر ، )المخاطر بالبنك وذلك من خالل )لجنة التدقيق و المخاطر والإمتثال

تقوم دائرة إدارة المخاطر بتقييم المخاطر والرقابة عليها و التوصية بتخفيفها ورفع التقارير الالزمة إلى لجنة التدقيق و 
 Risk( المخاطر والإمتثال واإلدارة العليا وبشكل مستقل عن دوائر البنــك األخــرى التي تقوم بالنشاطات المصرفية االخرى

Taker(  وذلك للتأكد من موضوعية دائرة ادارة المخاطر في تحليــل أنواع المخاطر المختلفة.

دائرة ادارة المخاطر مسؤولة عن المخاطر االئتمانية و التشغيلية والسوقية والسيولة )ضمن إطار الموجــــودات والمطلوبـــات 
ALM( للبنــك بفروعــه الداخلية و الخارجية وترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق و المخاطر والإمتثال ضمن مجلس اإلدارة ، ويتم 

التدقيق عليها من قبل دائرة التدقيــــــق الداخلي .

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

يقـــوم مجلس اإلدارة دوريا بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر االئتمانية المتوافقة مع القوانين وتعليمات البنك 
المركزي بعد إعدادها مــن الدوائر المعنية ، و يتأكد المجلس من قيام إدارة البنك بالعمل ضمن هذه السياسات وتنفيذ 
متطلباتها، و تتضمن هذه السياسات السياســــة االئتمانية للبنك والتي يتم من خاللها بيان العديد من المحددات، منها:

- متطلبات واضحة و سياسات و إجراءات اتخاذ القرار االئتماني بخصوص التسهيالت االئتمانية الجديدة أو المطلوب تجديدها 
أو أي تعديل مادي على  هيكلها، ضمن صالحيات محددة تتناسب مع حجم و مواصفات التسهيالت، ومن العوامل التي 

تؤخذ بعين االعتبار لدى المنح الغرض من التسهيالت ومصادر السداد. 

- اتخـــاذ القرارات ضمن عدة مستويات إدارية مؤهلة، و لدى البنك لجان ائتمان مختلفة على مستوى اإلدارة التنفيذية و 
كذلك علــى مستــوى مجلس اإلدارة، ويتم ذلك بعيدا عن أي اثر ألي تضارب في المصالح )Conflict of Interest(، وبما يضمن 

صحة واستقاللية إجراءات  تقييم العميل طالب االئتمان وتواؤم ذلك مع متطلبات السياسة االئتمانية للبنك. 
- سياسات و إجراءات واضحة و فعالة إلدارة و تنفيذ االئتمان بما فيها التحليل المستمر لقدرة و قابلية المقترض للدفع 
)Covenants( وكذلك  تعاقدية  ائتمانية و متطلبات  أي شروط  و  االئتمان  توثيق  المتعاقد عليها، مراقبة  الشروط  ضمن 

مراقبة الضمانات وتقييمها بشكل مستمر.

العامل وتصنيفه وتقييم مدى كفاية المخصصات شهريا  االئتمان غير  - سياسات وإجراءات كافية تضمن تقييم وإدارة 
استنادا إلى التعليمــــات الصادرة عن البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية التي يعمل ضمنها البنك، إضافة إلى 

سياسة واضحة إلعدام الديون. حيث يصـــادق مجلس اإلدارة على مدى كفاية هذه المخصصات.

- لدى البنك دائرة مستقلة تقوم بمتابعة الديون المتعثرة ومالحقتها بالصورة الودية قبل التحول إلى التعامل معها قضائيا.

- يتحدد نوع وحجم الضمان المطلوب بناء على تقييم المخاطر االئتمانية للعميل ، وذلك ضمن اجراءات 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.

الممتلكات  استعمال  يتم  ال  عام  وبشكل   ، العميل  مديونية  سداد  بعد  استمالكه  يتم  ضمان  أي  من  التخلص  يتم   -
المستملكة العمال البنك.

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

عملية اتخاذ القرارات وتسعير التسهيالت.

- لدى البنك معايير تصنيف واضحة تأخذ بعين االعتبار العوامل المالية و غير المالية المختلفة، ويتم مراجعة و تقييم 
نظام التصنيف االئتماني بشكل مستقل عن دائرة االئتمان من خالل دائرة إدارة المخاطر وبالتنسيق مع الدوائر المعنية.
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-  لدى البنك ضوابط وسقوف محددة و موثقة بسياسات و إجراءات واضحة تضمن االلتزام بهذه السقوف و ضرورة الحصول 
علـــى موافقات مسبقة ألي تجاوز، تراجع دوريا وتعدل ان لزم. حيث يوجد سقوف محددة و معتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

فيما يخص التعامل مع البنوك ، البلدان و كذلك القطاعات االقتصادية المختلفة.

-  يتــم تزويــد مجلس اإلدارة بصــورة واضحة و تحليل للمحفظة االئتمانية مـــن خالل دائرة إدارة المخاطر، توضــح جودتها 
وتصنيفاتها المختلفة وأي تركز بها وكذلك مقارنات )Benchmarking( تاريخية وأيضا مع القطاع المصرفي .   

 
-  يراعي البنك التزامه بتعليمات البنك المركزي األردني الخاصة بالتركز االئتماني وعمالء ذوي العالقة ، ويتم التعامل معهم 

بشكل مجمع ويتم إبداء عناية ومراقبة خاصة واإلفصاح بشكل صريح وواضح عنهم عند اعداد القوائم الماليـــة للبنك . 
هذا وتعرض التسهيالت  االئتمانية المطلوبة من قبل االطراف ذوي العالقة  على مجلس اإلدارة ويشترط عدم وجـود تأثير 

للشخص الممنوح لهذه التسهيالت على مجلس االدارة و كذلك ال يتم  منحهم أية معاملة تفضيلية عن عمالء البنك.

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

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 
20132012

دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار بنود داخل قائمة المركز المالي 
10٦,48٦,٧1٦83,194,318أرصدة لدى بنوك مركزية

٦1,300,83٧٦8,3٦8,8٦0أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية المباشرة - بالصافي :

102,٧53,25٦5٧,949,259لألفراد
٧2,838,٦80٧4,2٦٦,455القروض العقارية

للشركات   
242,٧٧9,88021٧,٦09,981الشركات الكبرى

)SMEs(  82,٧٦٦,٦٦5٧1,٦29,014المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
1٦,139,٦3219,0٦9,4٧1للحكومة والقطاع العام 
سندات وأذونات خزينة :

25٧,322,849149,298,558موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي
14,300,000 -   موجودات مالية مرهونة

5,553,02٦3,5٦٧,841موجودات أخرى
94٧,941,541٧59,253,٧5٧المجموع 

بنود خارج قائمة المركز المالي
105,511,58288,224,٧30كفاالت

39,158,0544٧,393,133اعتمادات 
3,55٦,8٧33,٧45,050قبوالت

51,590,٧٦930,135,915سقوف تسهيالت غير مستغلة
1,14٧,٧58,819928,٧52,585المجموع 
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 تتوزع  التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

القروض االفراد
العقارية

الشركــــــــــــــــــــات 

الحكومة
والقطاع 

العام

الموجودات
األخرى

سندات 
واذونات 

خزينة
وموجودات 

مالية مرهونة 

بنوك 
ومؤسسات
مصرفية 

اخرى

المجمـــــــــــوع
الصغيرة الكبرى

والمتوسطة

دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار 31 كانون االول 2013

229,٧٦1,20510٦,48٦,٧1٦3٧8,٧2٦,885 -      18,٦٦9,244٧,341,2921٦,139,٦32 -      328,٧9٦متدنية المخاطر

5,553,02٦2٧,5٦1,٦44٦1,300,83٧489,523,21٧ -      100,1٦1,231٦8,91٦,45٧1٦1,343,1٦4٦4,٦8٦,858مقبولة المخاطر

منها مستحقة :
٦,905,08٧ -       -       -       -       2,٦53,٦8٧  4,0٧4,844  28,٦50  14٧,90٦ لغاية 30 يوم

2,4٦٦,2٧3 -       -       -       -       1,23٦,013  1,134,٧29  5٧,50٦  38,025 من 31 لغاية ٦0 يوم

٦1,149,052 -       -       -       -      998,99151,4٧5,9٦5٧,٧02,432 9٧1,٦٦4 تحت المراقبة

غير عاملة :

3,331,332 -       -       -       -      1٧4,483 1,334,034  31,882  1,٧90,933 دون المستوى

٦,٧21,449 -       -       -       -      830,0001,514,٦3٦ 2,٦91,441  1,٦85,3٧2 مشكوك فيها

٧0,342,3٧8 -      341,3٦8 -       -      ٦,099,59953,٦35,5٧99,٧98,٦18 4٦٧,214 هالكة

105,405,210٧8,٧38,3٧028٧,28٧,98٦91,218,3191٦,139,٦325,553,02٦25٧,٦٦4,21٧1٦٧,٧8٧,5531,009,٧94,313المجموع

ينزل: مخصص 
 )43,058,098( -       )283,٦00( -       -       )4,99٦,2٧٦()31,00٧,2٧5( )4,٦22,004( )2,148,943(التدني

 )18,٧94,٦٧4( -       )5٧,٧٦8( -       -       )3,455,3٧8( )13,500,831( )1,2٧٧,٦8٦( )503,011(فوائد معلقة

102,٧53,25٦٧2,838,٦80242,٧٧9,88082,٧٦٦,٦٦51٦,139,٦325,553,02٦25٧,322,8491٦٧,٧8٧,55394٧,941,541الصافي

31 كانون االول 2012

130,5٦1,3٧883,194,318244,283,094 -      10,48٦,905322,1٧219,0٦9,4٧1 -      ٦48,850متدنية المخاطر

3,5٦٧,84133,03٧,180٦8,3٦8,8٦0429,2٦9,889 -      5٦,343,392٦9,32٧,٦8313٧,٧4٧,22٦٦0,8٧٧,٧0٧مقبولة المخاطر

 -      منها مستحقة :

3,540,٧19 -       -       -       -       1,٧88,002  1,431,52٧  -       321,190 لغاية 30 يوم

٦,٦25,٧٦0 -       -       -       -       5٧1,44٧  5,9٧٦,009  -       ٧8,304 من 31 لغاية ٦0 يوم

53,233,42٧ -       -       -       -      1,010,4414٦,382,1055,5٧8,145 2٦2,٧3٦ تحت المراقبة

غير عاملة :

8٦2,588 -       -       -       -      ٧15,329 -      14٧,259 -      دون المستوى

8,0٧4,45٦ -       -       -       -      1,582,9413,32٦,03٧2,923,438 242,040 مشكوك فيها

٧4,1٦1,081 -      318,3٧2 -       -      ٧,380,8٦355,398,٦839,1٦8,٦85 1,894,4٧8 هالكة

59,391,49٦٧9,449,18٧253,340,95٦٧9,585,4٧٦19,0٦9,4٧13,5٦٧,8411٦3,91٦,930151,5٦3,1٧8809,884,535المجموع

ينزل: مخصص 
 )3٦,٦20,0٦1( -       )283,٦00( -       -       )4,822,243( )2٦,3٧5,0٦٦( )4,0٦5,980( )1,0٧3,1٧2(التدني

 )14,010,٧1٧( -       )34,٧٧2( -       -       )3,134,219( )9,355,909( )1,11٦,٧52( )3٦9,0٦5(فوائد معلقة

5٧,949,259٧4,2٦٦,45521٧,٦09,981٧1,٦29,01419,0٦9,4٧13,5٦٧,8411٦3,598,558151,5٦3,1٧8٧59,253,٧5٧الصافي

- يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر حساب الجاري مدين مستحق اذا تجاوز السقف.

- تشمل التعرضات االئتمانية التسهيالت، األرصدة، ايداعات لدى البنوك، سندات ، وأذونات خزينة وأية موجودات لها تعرضات ائتمانية.
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت اإلئتمانية المباشرة :

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

القروض العقاريةاالفراد
الحكومةالشركـــــــــــــــــــــــات 

المجمــــــــوعوالقطاع العام الصغيرةالكبرى
  والمتوسطة

دينــــــــــــــــار دينــــــــــار دينـــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــــار  31 كانون األول 2013 
الضمانات مقابل :
 42,4٧8,9٦4  1٦,139,٦32  ٧,341,292  18,٦٦9,244  -    328,٧9٦ متدنية المخاطر
 334,480,٧23  -    92,851,851  1٦9,5٦4,245  ٦8,91٦,45٧  3,148,1٧0 مقبولة المخاطر 

 4٧,٧03,088  -    8,848,950  3٧,855,14٧  998,991  -   تحت المراقبة
غير عاملة :

 1,310,248  -    280,45٦  99٧,910  31,882  -   دون المستوى
 8,125,٧٧3  -    1,852,128  2,٦41,950  2,٦91,441  940,254 مشكوك فيها

 3٦,321,09٦  -    8,٧41,140  21,29٧,0٦٧  ٦,099,599  183,290 هالكة
 4٧0,419,892  1٦,139,٦32  119,915,81٧  251,025,5٦3  ٧8,٧38,3٧0  4,٦00,510 المجموع

منها :
20,493,045 -    ٧,341,292  12,822,95٧  -    328,٧9٦ تأمينات نقدية

3,94٦,389 -    -    3,94٦,389  -    -   كفاالت بنكية مقبولة
3٦8,890,9٦8 -    9٧,8٦8,03٧  190,492,08٧  ٧8,٧38,3٧0  1,٧92,4٧4 عقارية

4٧,٧48,194 -    ٧,958,1٦5  39,025,018  -    ٧٦5,011 أسهم متداولة
11,301,٧٦٦ -    ٦,٧48,323  2,839,214  -    1,٧14,229 سيارات وآليات

18,039,530 1٦,139,٦32  -    1,899,898  -    -   اخرى
 4٧0,419,892 1٦,139,٦32  119,915,81٧  251,025,5٦3  ٧8,٧38,3٧0  4,٦00,510 المجموع

القروض االفراد
العقارية

الحكومةالشركـــــــــــــــــــــــات 
المجمــــــــوعوالقطاع العام الصغيرةالكبرى

  والمتوسطة
دينــــــــــــــــار دينــــــــــار دينـــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــــار  31 كانون األول 2012 

الضمانات مقابل :
 30,5٧0,285  19,0٦9,4٧1  3٦4,٧09  10,48٦,905  -    ٦49,200 متدنية المخاطر
 299,081,142  -    ٧٦,٧55,٧81  14٧,904,٦40  ٧0,388,124  4,032,59٧ مقبولة المخاطر 

 51,9٦0,250  -    5,5٧8,145  4٦,382,105  -    -   تحت المراقبة
   غير عاملة :

 ٧23,249  -    5٧5,990  -    14٧,259  -   دون المستوى
 5,918,٦٦3  -    4,018,003  1٦9,٦01  1,582,941  148,118 مشكوك فيها

 43,2٧5,٦9٧  -    9,8٦9,33٧  24,284,09٧  ٧,380,8٦3  1,٧41,400 هالكة
 431,529,28٦  19,0٦9,4٧1  9٧,1٦1,9٦5  229,22٧,348  ٧9,499,18٧  ٦,5٧1,315 المجموع

 منها :
11,38٧,3٦8 -    3٦4,٧09  10,381,459  -    ٦41,200 تأمينات نقدية

105,44٦ -    -    105,44٦  -    -   كفاالت بنكية مقبولة
339,0٦8,541 -    85,٧28,55٦  1٧0,555,954  ٧9,499,18٧  3,284,844 عقارية

54,٦٧5,4٧3 -    ٧,101,028  4٧,048,489  -    525,95٦ أسهم متداولة
٧,222,98٧ -    3,9٦٧,٦٧2  1,13٦,000  -    2,119,315 سيارات وآليات

19,0٦9,4٧1 19,0٦9,4٧1  -    -    -    -   اخرى
 431,529,28٦ 19,0٦9,4٧1  9٧,1٦1,9٦5  229,22٧,348  ٧9,499,18٧  ٦,5٧1,315 المجموع
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الديون المجدولة

الديون المعاد هيكلتها

 سندات وأسناد وأذونات الخزينة

 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 اجمالي الديون المجدولة 21.919.210 دينار كما في 31 

كانون األول 2013 )35.824.852 دينار كما في 31 كانون األول 2012( .

يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت اإلئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت اإلئتمانية 
أو تأجيل بعض األقسـاط أو تمديد فترة السماح ، وقد بلغت الديون المعــاد هيكــلتها ولم تكن مصنفة خالل العام 2013 

مبلغ 1٧.٦٦3.901 دينـار كما في 31 كانون االول 2013 )3.3٦8.00٧ دينار كما في 31 كانون االول 2012(.

* جميع السندات واالسناد واالذونات األخرى مدرجة ضمن محفظة الموجودات المالية بالكلفة المطفأة.

*  باستثناء دول الشرق األوسط .
** يمثل هذا البند رصيد لدى بنوك خارجية تم تغطيته خالل الفترة الالحقة من العام 2014.

 التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي هو كما يلي :

 يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:

 31 كانـــــــــــــــــــــــون األول 
20132012

دينـــــــــــار دينـــــــــــار درجة التصنيف
 33,03٧,180  2٧,5٦1,٦44 غير مصنف

 11٦,2٦1,3٧8  229,٧٦1,205 حكومية وبكفالة حكومة
 25٧,322,849 149,298,558 

المنطقة الجغرافية           
داخل 

المملكة

دول الشرق 
األوسط 

األخرى
اجماليامريكا **أفريقيا * آسيا *أوروبا

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 
10٦,48٦,٧1٦ -    -    -    -    12,255,21٧ 94,231,499أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
٦1,300,83٧ )583,498( 235,429 51,09٦,221٦,82٧,15٧3,٧09,4٦41٦,0٦4مصرفية

التسهيالت االئتمانية المباشرة - بالصافي :
102,٧53,25٦ -    -    -    -   95,9٧0,91٦٦,٧82,340لألفراد

٧2,838,٦80 -    -    -    -    -   ٧2,838,٦80القروض العقارية
للشركات:   

242,٧٧9,880 -    -    -    -    -   242,٧٧9,880الكبرى

)SMEs( 82,٧٦٦,٦٦5 -    -    -    -   ٧0,4٦5,85012,300,815الصغيرة  والمتوسطة

1٦,139,٦32 -    -    -    -   ٦25,00015,514,٦32الحكومة والقطاع العام 
موجودات مالية بالكلفة 

25٧,322,849 -    -    -    -    15,000,000 242,322,849المطفأة - بالصافي

5,553,02٦ -    -    -    -    83,990 5,4٦9,03٦موجودات أخرى
94٧,941,541 )583,498(8٧5,٧99,931٦8,٧٦4,1513,٧09,4٦41٦,0٦4235,429االجمالي / للسنة الحالية
1,448,240٧59,253,٧5٧ -   ٦54,840,20٧82,99٦,42819,949,45819,424االجمالي / أرقام المقارنة
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 10٦,48٦,٧1٦ 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
 10٦,48٦,٧1٦ 

ك 
صدة لدى بنو

أر
ت 

سا
س

ومؤ
صرفية

م
 ٦1,300,83٧ 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

 ٦1,300,83٧ 

ت 
هيال

س
   ت

شرة - 
ائتمانية مبا

ي
صاف

بال
 10,9٦9,03٦ 

 ٧3,194,٧٦1 
 14٧,٦28,15٦ 

 ٧8,٧38,3٧0 
 28,٧٧٦,42٦ 

 3٧,٦43,984 
 ٧,25٦,184 

 13,٦82,5٦3 
 45,٧18,421

9٧,9٧9,0٦3
 1٦,139,٦32 

 21,0٦2,921 
)٦1,511,404(

 51٧,2٧8,113 

ت مالية 
موجودا

طفأة - 
كلفة الم

بال
ي

صاف
بال

 2,00٦,93٧ 
   - 

   - 
 8,880,000 

   - 
   - 

   - 
 1,٦٧5,000 

 14,999,٧0٧ 
   - 

 229,٧٦1,205 
   - 

   - 
 25٧,322,849 

ت أخرى
موجودا

 5,553,02٦ 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
 5,553,02٦ 

سنة 
ي / لل

االجمال
الحالية

 18٦,31٦,552 
 ٧3,194,٧٦1 

 14٧,٦28,15٦ 
 8٧,٦18,3٧0 

 28,٧٧٦,42٦ 
 3٧,٦43,984 

 ٧,25٦,184 
 15,35٧,5٦3

 ٦0,٧18,128 
9٧,9٧9,0٦3

 245,900,83٧
 21,0٦2,921 

)٦1,511,404(
 94٧,941,541 

ي / أرقام 
االجمال

المقارنة
 1٧0,200,93٧ 

 8٧,22٦,384 
 125,993,3٧4

 82,533,925
 30,819,٧14 

 33,501,911 
 ٧,٦43,٦٦0 

 1٧,451,4٦2 
 25,503,9٧8

 59,391,49٦
 1٦4,41٧,225 

 5,250,4٦9 
)50,٦80,٧٧8( 

٧59,253,٧5٧
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37/أ - مخاطر السوق

مخاطر أسعار الفائدة:

المخاطر السوقية هي عبارة عن الخسائر بالقيمة الناتجة عن التغير في اسعار السوق كالتغير في اسعار الفوائد، اسعار 
الصرف االجنبي واسعار األدوات المالية وبالتالي تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات المالية داخل وخارج قائمة 

المركز المالي .

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

للمخاطر  المعرضة  القيمة  واستخدام  الحساسية  تحليل  منها  أساليب  بعدة  عليها  والرقابة  السوق  مخاطر  قياس  يتم 
.)Stop loss limits( باإلضافة إلى وضع حدود وقف الخسائر )Stress Testing( وإختبار الفرضيات )VAR(

تحدد سياسة المخاطر المقبولة ضمن عمليات الخزينة وتتضمن سقوف تحكم المخاطر السوقية، حيث يتم االلتزام بها 
التقارير  التأكد من تطبيقها بشكـل دوري ومستمـــر من خالل مراقبة تطبيقها من قبــل دائرة ادارة المخاطر وتقديم  و 
الدورية المختلفة والتي تعرض بدورها على لجنـــة الموجودات والمطلوبات وكذلك مجلس االدارة ولجنة التدقيق و المخاطر 

والإمتثال.
)Financial Assets Designated at Fair Value though Profit or Loss( يحتفظ البنك بمحفظـة أسهـم ألغراض المتاجرة

 Standardised( ويستعمل لها اسلوب تحليــل الحسـاسية، حيث يتم قياس المخاطر حاليًا من خالل الطريقــة المعياريـــة
approach( الحتساب الحد االدنى لرأس المال حسب توصيات لجنة بازل لمخاطر السوق.

القيمة  او  النقدية  التدفقات  على  التاثير  وبالتالي  الفائدة  اسعار  في  التغيــر  احتمـاليـة  من   الفائـدة  اسعار  مخــاطـر  تنتج 
العادلة لالداة المالية.

يتعرض البنك لمخاطر اسعار الفائدة كنتيجة للفجوات الزمنية العادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات، تتم مراقبة 
هذ الفجوات بشكل دوري من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتستخدم احيانا االساليب المختلفة للتحوط للبقاء ضمن 

حدود مقبولة لفجوة مخاطر اسعار الفائدة.
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 -   تحليل الحساسية :

للعام 2013

للعام 2012

العملـــــــــــة
التغير زيادة بسعر الفائدة 

)نقطـــــة مئويــــــــة(
حساسية ايراد الفائدة

حساسية حقوق الملكيــــــــة)االرباح والخسائر(

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%
 -   )٦٧,844(1دوالر امريكي

 -   )339(1يورو
 -   )3,٦94(1جنيه استرليني

 -    )15,055(1شيكل 
 -   )101,8٦2(1عمالت اخرى

العملــــــــــــة
التغير )نقص( بسعر 

الفائدة 
)نقطة مئوية(

حساسية ايراد الفائدة
حساسية حقوق الملكيــــــــة)االرباح والخسائر(

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%
 -    ٦٧,844 1دوالر امريكي

 -    339 1يورو
 -    3,٦94 1جنيه استرليني

 -    15,055 1شيكل 
 -   101,8٦2 1عمالت اخرى

العملـــــــــــة
التغير زيادة بسعر الفائدة 

)نقطـــــة مئويــــــــة(
حساسية ايراد الفائدة

حساسية حقوق الملكيــــــــة)االرباح والخسائر(

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%
 -    50,135 1دوالر امريكي

 -    5,2٦5 1يورو
 -    332 1جنيه استرليني

 -    )2٧,5٦5(1شيكل 
 -    39,433 1عمالت اخرى

العملــــــــــــة
التغير )نقص( بسعر 

الفائدة 
)نقطة مئوية(

حساسية ايراد الفائدة
حساسية حقوق الملكيــــــــة)االرباح والخسائر(

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%
 -   )50,135(1دوالر امريكي

 -    )5,2٦5(1يورو
 -    )332(1جنيه استرليني

 -    2٧,5٦5 1شيكل 
 -   )39,433(1عمالت اخرى
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 37/ ب - مخــــــاطـــــر العـمالت :

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

الى لجنة الموجودات والمطلوبات وكذلك مجلس االدارة.

وهو خطر انخفاض القيمة العادلة للمحفظة االستثمارية لالسهم بسبب التغير في قيمة مؤشرات االسهم وتغير قيمة 
االسهم منفردة.

 - مخاطر التغير بأسعار األسهم :

التغير في سعرللعام 2013
 صرف العملة

األثر على
 االرباح والخسائر

األثر على
حقوق الملكية العملة

دينـــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــار%
 -    )339,220(5دوالر امريكي

 -    )1,355(5يورو
 -    18,4٦8 5جنيه استرليني

 -    )٧5,2٧4(5شيكل
 -    509,308 5عمالت اخرى

التغير في سعرللعام 2012
 صرف العملة

األثر على
 االرباح والخسائر

األثر على
حقوق الملكية العملة

دينـــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــار%
5250٦٧3دوالر امريكي

 -    2٦,322 5يورو
 -    1,٦5٦ 5جنيه استرليني

 )13٧,822(5شيكل
 -  19٧,1٦5 5عمالت اخرى

األثر علىالتغير في المؤشرللعام 2013
 االرباح والخسائر

األثر على
حقوق الملكية المؤشــر

دينــاردينــار%

بورصة عمان وسوق 
481,93٧ 2٧2,024 5فلسطين لالوراق المالية 

بورصة عمان وسوق 
 )481,93٧( )2٧2,024()5( فلسطين لالوراق المالية 

األثر علىالتغير في المؤشرللعام 2013
 االرباح والخسائر

األثر على
حقوق الملكية المؤشــر

دينــاردينــار%

بورصة عمان وسوق 
298,845 155,598 5فلسطين لالوراق المالية

بورصة عمان وسوق 
 )298,845( )155,598()5( فلسطين لالوراق المالية
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فجوة إعادة تسعير الفائدة :

الفجوات من خالل تقسيم  الموجودات والمطلوبات وموائمة االستحقاقات لتقليل  التوافق في مبالغ  البنك سياسة  يتبع 
لتقليل  اقل  ايهما  الفوائد  أسعار  مراجعة  إعادة  استحقاقات  أو  المتعددة  الزمنية  اآلجال  لفئات  والمطلوبات  الموجودات 
باستخدام  التحوط  سياسات  استخدام  و  بها  المرتبطة  الفائدة  أسعار  في  الفجوات  ودراسة  الفائدة  اسعار  في  المخاطر 

األدوات المتطورة كالمشتقات .

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

ان حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي :

 31 كانون األول 2013
من شهر الىاقل من شهر

3 أشهر 

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة
3 سنوات او 

اكثر 
عناصـــــر

المجمـــــــــوعبدون فائدة من 3 أشهر 
الى  ٦ اشهر 

مـن ٦ أشهر 
الـى سنـــة

من سنـة الـى
3 سنوات 

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

الموجودات :

 123,٧85,204  ٧8,340,٧04  ٧,444,500  -    -    -    -    38,000,000 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 ٦1,300,83٧  2,109,110  -    -    -    -    ٦,158,502  53,033,225 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 51٧,2٧8,113  -    309,394,048  ٧,8٧4,5٧٧  ٧2,8٧9,332  3٧,08٧,210 58,٦24,880  31,418,0٦٦ تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 5,440,483  5,440,483  -    -    -    -    -    -   خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 9,٦38,٧31  9,٦38,٧31  -    -    -    -    -    -   خالل قائمة الدخل الشامل

 25٧,322,849  -    49,0٧٦,98٧  13٧,8٦2,408  42,3٧9,13٧  18,001,923  8,002,434  1,999,9٦0 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

 24,3٦٧,2٧5  24,3٦٧,2٧5  -    -    -    -    -    -   ممتلكات ومعدات - بالصافي 

 ٧22,991  ٧22,991  -    -    -    -    -    -   موجودات غير ملموسة - بالصافي

 55,124,044  50,033,0٦1  -    -    -    -    -    5,090,983 موجودات اخرى 

1,054,980,52٧  1٧0,٦52,355 3٦5,915,535 145,٧3٦,985 115,258,4٦9 55,089,133 ٧2,٧85,81٦ 129,542,234 اجمالي الموجودات

المطلوبات :

112,1٧5,٧٧٧  -    -    -    -    -    42,555,000  ٦9,٦20,٧٧٧ ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

٧43,003,938  151,٦1٦,٧04  -    -    58,894,٦9٦  ٧٦,٦91,٧19  81,905,111 3٧3,895,٧08 ودائع عمالء

٦5,354,٧4٧  -    -    -    1٧,030,541  9,0٦0,٧89  ٦,040,52٦  33,222,891 تأمينات نقدية

2,000,000  -    2,000,000  -    -    -    -    -   اموال مقترضة

2,331,٧48  2,331,٧48  -    -    -    -    -    -   مخصص ضريبة الدخل
800,252  800,252  -    -    -    -    -    -   مخصصات متنوعة

15,2٦3,3٧٧  15,2٦3,3٧٧  -    -    -    -    -    -   مطلوبات أخرى
940,929,839 1٧0,012,081 2,000,000  -   ٧5,925,23٧ 85,٧52,508 130,500,٦3٧ 4٧٦,٧39,3٧٦ اجمالي المطلوبات

 114,050,٦88  ٦40,2٧4  3٦3,915,535 145,٧3٦,98٦  39,333,232  )30,٦٦3,3٧5( )5٧,٧14,821()34٧,19٧,142(فجوة اعادة تسعير الفائدة 
 31 كانون األول 2012
 844,343,030  13٧,289,٦0٧  2٦٧,٧0٧,4٦4  119,051,٦٦5  101,82٧,124  3٧,3٦1,904  44,423,8٧3  13٦,٦81,393 اجمالي الموجودات
٧40,8٧1,0٦2 153,٧21,٦38  -    -   42,٧11,951 ٦0,242,٧2٧ ٧٧,٦22,10٧ 40٦,5٧2,٦39 اجمالي المطلوبات

 103,4٧1,9٦8 )1٦,432,031( 2٦٧,٧0٧,4٦4  119,051,٦٦5  59,115,1٧3 )22,880,823()33,198,234()2٦9,891,24٦(فجوة اعادة تسعير الفائدة 
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التركز في مخاطر العمالت االجنبية

دوالر 
جنيه يوروأمريكي

اجمالــــــــــيأخرىشيكلاسترليني

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار 31 كانون األول 2013
الموجودات :

19,451,4392,٦50,32215٧,3883,5٦0,2٧1424,4592٦,243,8٧9نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

35,٦8٦,5٧5 8٧٧,911 25,539,44٦3,٧3٦,٧811,33٦,8٧44,195,5٦3أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

12,142,3٦948,0٦٧,803 5,23٦,014 30,548,395141,019٦تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

1,935,٧09 -    -    -    -   1,935,٧09قائمة الدخل الشامل  

12,231,494 -    -    -    -   12,231,494موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

5,٧5٧ -    -    -    -   5,٧5٧ممتلكات ومعدات - صافي

5,12٧,895 15,319 1,85٦,503 -    -   3,25٦,0٧3موجودات اخرى 

92,9٦8,313٦,528,1221,494,2٦814,848,35113,4٦0,058129,299,112اجمالي الموجودات

المطلوبات :

12,013,4٦9 148,528 9,5٧9,243٦٦5,٧58٧,22٦1,٦12,٧14ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

٧٦,15٦,2445,394,80٦1,11٧,٦9213,9٦8,1191,٦3٧,٦3098,2٧4,491ودائع عمالء

٦58,0011,48٦,02911,302,593 -   8,٦5٧,135501,428تأمينات نقدية

 1,585,015  1,٧14  115,005  -    -    1,4٦8,29٦ مطلوبات أخرى

3,891,804 -    -   -    -    3,891,804 حقوق المساهمين 

99,٧52,٧22٦,5٦1,9921,124,9181٦,353,8393,2٧3,90112٧,0٦٧,3٧2اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي 
 2,231,٧40  10,18٦,15٧  )1,505,488( 3٦9,350  )33,8٧0()٦,٧84,409(للسنة الحالية

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي 
2٦,٧15,٦3820٦,01٧٦,131,102245,٦251,4٧٧,09٦34,٧٧5,4٧8للسنة الحالية
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التركز في مخاطر العمالت االجنبية

دوالر 
جنيه يوروأمريكي

اجمالــــــــــيأخرىشيكلاسترليني

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار 31 كانون األول 2012

الموجودات :

18,00٧,41010,229,٧004٦,0٧34,551,805898,3٦٧33,٧33,355نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

39,941,90٧3,582,٦2٦1,٦40,3٧٧10,915,2032,234,53858,314,٦51أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

33,110,990139,851235,119,٦٧14,144,5٧842,515,113تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

1,531,85٧ -    -    -    -   1,531,85٧قائمة الدخل الشامل  

4,134,0٦3 -    -    -    -   4,134,0٦3موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

1,044,041٦403,292,٧09 -    -   2,248,028موجودات اخرى 

98,9٧4,25513,952,1٧٧1,٦8٦,4٧321,٦30,٧20٧,2٧8,123143,521,٧48اجمالي الموجودات

المطلوبات :

21,402,1٦9٦٧9,٧442,3139,839,٦40554,5٦832,4٧8,434ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

83,809,٦٧110,451,0٦81,٦51,01٧13,٦9٦,3291,8٦٧,٦20111,4٧5,٧05ودائع عمالء

8,9٦1,55٦2,294,920٧801,81٦905,0٦112,9٦3,3٦0تأمينات نقدية

 )20,155,٦59(49,3٧1٧,5٧8 -    -    )20,212,٦08(مطلوبات أخرى

 2,525,343  -    -    -    -    2,525,343 حقوق المساهمين 

9٦,48٦,13113,425,٧321,٦53,33٧24,38٧,15٦3,334,82٧139,28٧,183     اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي 
 4,234,5٦5 3,943,29٦)2,٧5٦,43٦(52٦,44533,13٦ 2,488,124 للسنة الحالية

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي 
2٦,٦٧2,٦28205,٦85٦,121,231245,2301,444,٧٦٦34,٦89,540للسنة الحالية
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37/ج- مخاطر السيولة

تعرف مخاطر السيولة بأنها الخسائر التي قد يتعرض لها البنك بسبب عدم توفر التمويل الالزم لتمويل الزيادة بتوظيفاته 
. )ALM أو لسداد التزاماته 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.

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

اكثر من شهراقل من شهر
الى 3 أشهر 

أكثر من 3 
أشهر  

الى ٦ اشهر 

أكثر مـن ٦ 
أشهر 

الـى سنـــة

اكثر من سنـة 
الـى

3 سنوات 

اكثر من 
3 سنوات 

عناصـــــر
بــدون 

استحقـاق
المجمـــــــــوع

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار 31 كانون األول 2013
المطلوبات :

ودائع بنوك ومؤسسات 
112,1٧5,٧٧٧ -      -      -      -      -      42,555,000 ٦9,٦20,٧٧٧مصرفية

28,1٧2,241٧43,003,938 -      -     49٧,340,1٧181,905,111٧٦,٦91,٧1958,894,٦9٦ودائع عمالء
٦5,354,٧4٧ -      -      -     22,834,9598,348,95512,523,43321,٦4٧,400تأمينات نقدية
2,000,000 -      2,000,000  -      -      -      -      -     اموال مقترضة

2,331,٧48 -      -      -      2,331,٧48  -      -      -     مخصص ضريبة الدخل
800,252 -      -      -     800,252 -      -      -     مخصصات متنوعة

95٧,11015,2٦3,3٧٧ -     48,590 1,٦٦٦,118  -     5,41٧,04٧٧,1٧4,512مطلوبات أخرى
595,212,954139,983,5٧889,215,15285,340,21448,5902,000,00029,129,351940,929,839المجموع 

مجموع الموجودات حسب 
٧3,11٧,01٧1,054,980,52٧-233,540,282٦8,٧00,49055,105,٦3511٧,23٦,33450٧,280,٧٦9استحقاقتها المتوقعة

 31 كانون األول 2012
المطلوبات :

ودائع بنوك ومؤسسات 
38,850,452 -      -      -      -      -      -     38,850,452مصرفية

20,44٦,40٧٦18,488,435 -      -     429,253,911٦8,0٧٧,4514٦,٦٦4,9٧٦54,045,٦90ودائع عمالء
5٧,290,028 -      -      -     28,424,5915,1٦8,10٧٧,٧52,1٦115,945,1٦9تأمينات نقدية
14,300,000 -      -      -      -      -      -     14,300,000اموال مقترضة

983,1٦٧ -      -      -     983,1٦٧ -      -     مخصصات متنوعة
1,381,٧48 -      -      -      -     1,381,٧48 -      -     مخصص ضريبة الدخل

41,5589,5٧٧,232-4,238,0٦84,5٦1,83235,000٦58,52342,251مطلوبات أخرى
20,48٧,9٦5٧40,8٧1,0٦2-515,0٦٧,022٧٧,80٧,39055,833,885٧1,٦32,54942,251المجموع 

مجموع الموجودات حسب 
٧9,230,411844,343,030-159,0٧4,8985٦,1٦٧,04٦35,5٦5,0931٦2,٧٦0,5٧٧351,545,005استحقاقتها المتوقعة
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ثانيًا: بنود خارج قائمة المركز المالي :

38 - معلومات عن قطاعات اعمال البنك

من سنة لغايةلغاية سنة
المجموع 5 سنوات

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار 31 كانون األول 2013

105,511,582 -   105,511,582كفاالت
42,٧14,92٧ -   42,٧14,92٧إعتمادات وقبوالت

٦3٧,38٧ -   ٦3٧,38٧التزامات عقود االيجارات التشغيلية
51,590,٧٦9 -   51,590,٧٦9سقوف تسهيالت غير مستغلة

200,454,٦٦5 -   200,454,٦٦5  المجموع

من سنة لغايةلغاية سنة
المجموع 5 سنوات

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار 31 كانون األول 2012

88,224,٧30 -   88,224,٧30كفاالت
51,138,183 -   51,138,183إعتمادات وقبوالت

٦04,٦94 -   ٦04,٦94التزامات عقود االيجارات التشغيلية
30,135,915 -   30,135,915سقوف تسهيالت غير مستغلة

1٧0,103,522 -   1٧0,103,522  المجموع

أ - معلومات عن قطاعات االعمال الرئيسية:

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

  
- حسابات االفراد : يشمل متابعة ودائع العمالء االفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.  

   
- حسابات المؤسسات : يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية الخاصة بالعمالء من المؤسسات.

- الخزينة : يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال البنك .  

- األخرى : يشمل هذا القطاع االنشطة التي ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك المذكورة أعاله .  
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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 :

فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة حسب األنشطة :

اخرى الخزينة المؤسسات االفراد 
المجمـوع للسنة المنتهية

 في 31 كانون االول
20132012

دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار 
31,551,٧24 35,5٦٦,214 1,398,222 9,009,542 19,925,33٦ 5,233,114 اجمالي الدخل للسنة - قائمة )ب(
ينزل : مخصص تدني التسهيالت 

 )9,9٦0,2٧3( )10,3٦5,4٧0( -    -    )8,842,٦3٧( )1,522,833(االئتمانية المباشرة

ينزل : مخصص تدني موجودات مالية 
 )22٦,880( -    -    -    -    -   بالتكلفة المطفأة

21,3٦4,5٧1 25,200,٧44 1,398,222 9,009,542 11,082,٦99 3,٧10,281 نتائج أعمال القطاع 
ينزل : مصاريف غير موزعة على 

 )18,328,293( )21,051,488( )٦5٦,382()5,٧14,832( )11,٦2٦,٦8٦( )3,053,588(القطاعات 

3,03٦,2٧8  4,149,25٦  ٧41,840  3,294,٧10  )543,98٧( ٦5٦,٦93 الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
 )9٧3,400( )950,000( )950,000( -        -        -       ينزل : ضريبة الدخل للسنة

2,0٦2,8٧8 3,199,25٦ )208,1٦0(3,294,٧10  )543,98٧(٦5٦,٦93 الربح للسنة - قائمة )ب(
٧,124,04٧ 5,082,٦04 5,082,٦04 ---مصاريف رأسمالية 

1,٧95,1٧8 2,328,383 2,328,383 ---االستهالكات و االطفاءات
844,343,030 1,054,980,52٧ 113,255,351 422,581,58٦ 418,٧81,٧11 100,3٦1,8٧9 مجموع الموجودات 
940,929,839٧40,8٧1,0٦2 1٧,015,1٦1 118,505,481 35٦,483,904 448,925,293 مجموع المطلوبات 

المجمـــــــــــــــــوعخارج المملكــة          داخل المملكــة         
للسنة المنتهية في 31 

كانون االول
للسنة المنتهية في 31 

كانون االول
للسنة المنتهية في 31 

كانون االول
201320122013201220132012

دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار 
31,551,٧24 35,5٦٦,214 3,8٧٧,1٦٦ 4,4٧2,210 2٧,٦٧4,558 31,094,004 إجمالي الدخل - قائمة )ب(

٧,124,04٧ 5,082,٦04 1,005,219  445,٦4٦ ٦,118,828 4,٦3٦,958 المصروفات الرأسمالية
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول

201320122013201220132012
دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار 

1,054,980,52٧844,343,030 113,132,5٧2 ٧4,0٦2,110 ٧31,210,458 980,918,41٧ مجموع الموجودات
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  39 - ادارة رأس المال:

أ - وصف لما يتم اعتباره كرأس مال 
يصنف راس المال الى عدة تصنيفات كراس مال مدفوع، راسمال اقتصادي وراس مال تنظيمي، ويعرف راس المال 

التنظيمي حسب قانون البنوك اجمالي قيمة البنود التي يحددها البنك المركزي الغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة 
كفاية راس المال المقررة بموجب تعليمات يصدرها البنك المركزي األردني .

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

اسهم الخزينة ، المخصصات المؤجلة بموافقة البنك المركزي األردني ورصيد اعادة الهيكلة والشهرة .  

امـا الجـزء الثاني راس المال االضافي )Tier 2( فيتكون من فروقات ترجمة العمالت االجنبية، احتياطي مخاطر مصرفية 
عامة، االدوات ذات الصفات المشتركة بيـن راس المال والدين ، الديون المساندة و45% من احتياطي تقييم موجودات 

مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اذا كان موجبا و يطرح بالكامل اذا كان سالبا .

وهناك جزء ثالث )Tier 3( قد يتم اللجوء لتكوينه في حال انخفضت نسبة كفاية راس المال عن 12% نتيجة لتضمين 
مخاطر السوق لنسبة كفاية راس المال. وكذلك يطرح االستثمارات في رؤوس اموال البنوك وشركات التأمين والشركات 

المالية  االخرى.

ب -  متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال، وكيفية االيفاء بهذه المتطلبات. 
تتطلــب تعليمــات البنك المركزي األردني ان ال يقل راس المال المدفوع عن 100 مليون دينار، و ان ال تنخفض نسبة حقوق 
المساهميــن الـــى الموجـــودات عن ٦% ، اما راس المال التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك المركزي األردني ان ال تنخفض 

نسبته الى الموجودات المرجحة بالمخاطر ومخاطر السوق )نسبـــة كفاية راس المال( عن 12% ويراعي البنك االلتزام بها، 
وقد قام البنك خالل العام 2012 بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح 93,342,1٧9 دينار / سهم كما في 31 كانون األول 2012 
وتم استكمال اجراءات زيادة رأس المال بحيث أصبح 100 مليون سهم / دينار بتاريخ 31 كانون الثاني 2013 ، بما يتناسب مع 

متطلبات البنك المركزي األردني.

يلتزم البنك بالمادة )٦2( من قانون البنوك  بأنه على البنك ان يقتطع سنويا لحساب االحتياطي القانوني ما نسبته )%10( 
من ارباحه الصافية في المملكــــــة وان يستمر في االقتطاع حتى يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل رأسمال البنك المكتتب به، 

ويقابل هذا االقتطاع االحتياطي االجباري المنصوص عليه في  قانــون الشركات.

يلتزم البنك بالمادة )41( من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي األردني 
والمتعلقة بما يلي:

1 - نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وباالحتياطيات 
     وبالحسابات النظامية.

2 - نسبة اجمالي القروض الى رأس المال التنظيمي المسموح  للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه او لمصلحة ذوي الصلة.
3 -  نسبة اجمالي القروض الممنوحة ألكبر عشرة اشخاص من عمالء البنك الى المبلغ االجمالي للقروض الممنوحة من البنك. 

ج -  كيفية تحقيق أهداف ادارة رأس المال.

يراعــي البنـــك تالؤم حجم راس المال مع حجم  وطبيعة وتعقيد المخاطر التي يتعرض لها البنك، وبما ال يتناقض مع 
التشريعات والتعليمات النافذة وينعكس ذلك فــــي خططه االستراتيجية وكذلك موازناته التقديرية السنوية . ومن اجل 
مزيد من التحفظ تحوطا للظروف المحيطة والدورات االقتصادية فقد قرر مجلس االدارة ضمن استراتيجية البنك ان ال تقل 

نسبة كفاية راس المال عن %12 .
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يتم اخذ التاثيرات لدى الدخول في االستثمارات على نسبة كفاية راس المال ويراقب راس المال وكفايته بشكل دوري حيث 
يتم احتساب نسبة كفاية راس المال على  مستوى المجموعة وكذلك البنك منفردا بشكل ربع سنوي، ويتم تدقيقها من 
المدقق الداخلي . وذلك اضافة الى الرقابة المستمرة لنسب راس المال والتي تراقــــــب بشكل شهري، منها نسب الرفع 
المالي : حقوق المساهمين للموجودات، حقوق المساهمين لودائع العمالء، نسبة النمو الداخلي لراس المال، المخصصــات 
وراس المــال الحــــــر، وبما يحقق الرفع المالي )Financial Leverage( المالئم  وبالتالي تحقيق العائد المستهدف على حقوق 

المساهمين وبحيث ال يقل عن 20% حسبما تنص عليه استراتيجية البنك.

ال يتم توزيع أية ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم 
ويمكن   )internal generation( المال  لراس  الداخلي  النمو  البنك على  يركز  المال.  لرأس  المطلوب  االدنى  بالحد  التقيد 
اللجوء الى االكتتاب العام لتلبية التوسعات والخطــــط المستقبليـــة او متطلبــــات السلطات الرقابية وفق دراسات محددة.

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

 كفاية رأس المال

31 كانون االول 
20132012

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
بنود رأس المال االساسي :

 93,342,1٧9  100,000,000 رأس المال المكتتب به والمدفوع
 8,034,٦1٦  8,449,542 االحتياطي القانوني

 ٧48,884  89٧,19٦ احتياطي التقلبات الدورية
 553,٦48  2,329,٧53 االرباح المدورة 

يطرح منه :
 )5,1٧٧,555( )5,1٧٧,555(رصيد اعادة هيكلة راس مال البنك

 )3,958,545( )3,103,584(استثمارات في رؤوس اموال البنوك والشركات المالية االخرى
 )1,3٦0,051( )٧22,991(موجودات غير ملموسة - بالصافي

 )2,٧00,32٦( )3,258,441(العقارات المستملكة التي تزيد فترة استمالكها عن أربع سنوات 
 )٧,41٦,14٧( )2,159,٧92(المخصصات المؤجلة بموافقة البنك المركزي األردني

 82,066,703  97,254,128 مجموع رأس المال األساسي
بنود رأس المال االضافي :

 )4,491,843( )3,851,899(احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 
 4,198,٦٦3  5,140,2٧٦ احتياطي مخاطر مصرفية عامة

 293,180  )1,288,3٧٧(استثمارات في رؤوس اموال البنوك والشركات المالية االخرى
 -    -   مجموع رأس المال اإلضافي

 82,066,703  97,254,128 مجموع رأس المال االساسي وراس المال التنظيمي

 82,066,703  97,254,128 مجموع رأس المال التنظيمي
 ٦٧2,3٦8,943  ٧8٦,325,941 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

12/21 %12/3٧ %نسبة كفاية رأس المال التنظيمي  
12/21 %12/3٧ %نسبة رأس المال االساسي 
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40 - تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

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

31 كانون األول 2013
 المجمــــــــــوع اكثر من سنةلغاية سنة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

الموجودات:

123,٧85,204 -      123,٧85,204نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

٦1,300,83٧ -      ٦1,300,83٧أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

202,18٧,8٧8315,099,23551٧,28٧,113تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

5,440,483 -    5,440,483 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
9,٦38,٧319,٦38,٧31 -      الشامل 

٧0,383,45418٦,939,39525٧,322,849موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

24,3٦٧,2٧524,3٦٧,2٧5-ممتلكات و معدات - بالصافي 

٧22,991٧22,991-موجودات غير ملموسة - بالصافي

12,109,4٦943,005,5٧555,115,044موجودات أخرى 

4٧5,20٧,3255٧9,٧٧3,2021,054,980,52٧مجموع الموجودات

المطلوبات:

112,1٧5,٧٧٧ -      112,1٧5,٧٧٧ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

٧14,831,٦9٧28,1٧2,241٧43,003,938ودائع عمالء   

٦5,354,٧4٧ -      ٦5,354,٧4٧تأمينات نقدية

2,000,000 2,000,000  -      اموال مقترضة

800,252 -      800,252مخصصات متنوعة

2,331,٧48 -      2,331,٧48مخصص ضريبة الدخل

15,2٦3,3٧٧ 48,590 15,214,٧8٧مطلوبات أخرى

910,٧09,00830,220,831940,929,839مجموع المطلوبات

549,552,3٧1114,050,٦88 )435,501,٦83(صافي الموجودات
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31 كانون األول 2012
 المجمــــــــــوع اكثر من سنةلغاية سنة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

103,٦55,٦89 -      103,٦55,٦89نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٦8,3٦8,8٦0 -      ٦8,3٦8,8٦0أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1٧٧,104,0٧٧2٦3,420,103440,524,180تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

3,111,9٧٦3,111,9٧٦ -      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
٧,982,٧٦4٧,982,٧٦4 -      الشامل 

45,25٦,4٧5104,042,083149,298,558موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

14,300,000 -      14,300,000موجودات مالية مرهونة

20,9٧5,99420,9٧5,994 -      ممتلكات و معدات - بالصافي 

1,3٦0,0511,3٦0,051 -      موجودات غير ملموسة - بالصافي

4,902,51329,8٦2,44534,٧٦4,958موجودات أخرى 

413,58٧,٦14430,٧55,41٦844,343,030     مجموع الموجودات

المطلوبات:

38,850,452 -      38,850,452ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

598,042,02820,44٦,40٧٦18,488,435ودائع عمالء   

5٧,290,028 -      5٧,290,028تأمينات نقدية

14,300,000 -      14,300,000اموال مقترضة

983,1٦٧ -      983,1٦٧مخصصات متنوعة

1,381,٧48 -      1,381,٧48مخصص ضريبة الدخل

9,493,42383,8099,5٧٧,232مطلوبات أخرى

٧20,340,84٦20,530,21٦٧40,8٧1,0٦2     مجموع المطلوبات

410,225,200103,4٧1,9٦8 )30٦,٧53,232(     صافي الموجودات
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41 - مستويات القيمة العادلة

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

المستخدمة( .

الموجودات المالية / المطلوبات المالية

القيمة 
العادلة 

مستوى 
القيمة 

العادلــــــــة

طــــــريقة التقييم 
والمدخالت 
المستخدمة

مدخالت هامة  
غير ملموسة

العالقة بين 
المدخالت 
الهامة  

غير 
الملموسة 
والقيمة 
العادلة

31 كانون 
االول 2013

دينــــــــــــار

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

المستوى 5,440,483أسهم شركات
االول 

 االسعار المعلنة 
ال ينطبقال ينطبقفي االسواق المالية  

5,440,483المجموع

موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل 

المستوى ٧,4٧٦,٧20اسهم متوفر لها اسعار سوقية
االول 

 االسعار المعلنة 
ال ينطبقال ينطبقفي االسواق المالية 

المستوى 2,1٦2,011اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
الثاني

 مقارنتها بالقيمة 
السوقية الداة 
مالية مشابهة 

ال ينطبقال ينطبق

9,٦38,٧31المجموع
15,0٧9,214اجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة 

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام 2013 .

أ - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
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مستوى القيمة 31 كانـــــــــــــــــون االول 2013
العادلــــــــة القيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني123,٧85,204123,٧85,204أرصدة لدى بنوك مركزية 

المستوى الثاني٦1,300,83٧٦1,300,83٧ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني51٧,2٧8,11351٧,2٧8,113قروض وكمبياالت وأخرى

المستوى االول 25٧,322,84925٧,322,849موجودات مالية  بالتكلفة المطفاة
والثاني

54,490,4٦0٦0,825,188موجودات اخرى

1,014,1٧٧,4٦31,020,512,191مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني112,1٧5,٧٧٧112,1٧5,٧٧٧ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني٧43,003,938٧43,003,938ودائع عمالء

المستوى الثاني٦5,354,٧4٧٦5,354,٧4٧تامينات نقدية

المستوى الثاني2,000,0002,000,000أموال مقترضة 

922,534,4٦2922,534,4٦2مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

للبنود المبينة اعاله 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 .

باستثناء ما يرد في الجدول أدناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم 
المالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية  للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة 

العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها قصير االجل او ان  أسعار الفائدة لها  يعاد تسعيرها خالل العام .

ب - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
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42 - ارتباطات والتزامات محتملة )خارج قائمة المركز المالي(

أ  - ارتباطات والتزامات ائتمانية : 

31 كانــــــــــــــــــــون االول 
20132012

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
39,158,0544٧,393,133اعتمادات

3,55٦,8٧33,٧45,050قبوالت
كفاالت 

29,4٧0,22920,429,234دفع
30,2٦٦,35231,٧48,118حسن تنفيذ

45,٧٧5,0013٦,04٧,3٧8أخرى
51,590,٧٦930,135,915سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

199,81٧,2٧81٦9,498,828المجموع

ب - بلغـــت قيمـــة عقــود االيجــار التشغيليــة مبلــغ ٦3٧.38٧ دينار كما في 31 كانون االول 2013 )٦04.٦94 دينـــار كمـــا 
        فـــي 31 كانون األول 2012( .

بلغت قيمة القضايا المقامة ضد البنك 1.٧٦4.٦٦9 دينار كما فـي 31 كانون األول 2013 )2.333.0٦5 دينــــار كما في 31 كانون األول 2012( 
وبرأي االدارة والمستشار القانوني للبنك فانــه لن يترتب على البنك التزامات تفـوق المخصص المأخـوذ لهـــا والبالغ 282.832 دينار 

كما فـي 31 كانون األول 2013 )402.508 دينار كما في 31 كانون االول 2012(.

43 - القضايا المقامة ضد البنك
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44 - تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

 أ- معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية:

تــم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية في اعداد القوائم المالية للبنك ، والتي 
لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واال فصاحات الواردة في القوائم المالية ، علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة 

المحاسبية للمعامالت والترتيبات المستقبلية:

يتطلب المعيار عرض القوائم المالية الموحدة للشركة القابضة كوحدة 
المحاسبة  لمعيار  السابقة  المتطلبات  ليستبدل  واحدة   اقتصادية 
المالية الموحدة والمنفصلة والتفسير رقم  القوائم   : الدولي رقم )2٧( 

)12( : توحيد القوائم المالية للمنشآت ذات الغرض الخاص . 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( : 
القوائم المالية الموحدة.

المشاريع  في  الحصص   :  )31( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  محل  حل 
في  طرف  تعتبر  التي  المنشأة  من  المعيار  هذا  ويتطلب   ، المشتركة 
فيها  تشارك  التي  المشتركة  الترتيبات  نوع  تحديد  مشتركة  ترتيبات 
هذه  على  تنطوي  التي  والتزاماتها  حقوقها  تقييم  خالل  من  وذلك 
المشاركة وان تقوم بالمحاسبة عن هذه الحقوق وااللتزامات وفقا لنوع 

الترتيبات المشتركـة .

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )11( : 
االتفاقيات المشتركة.

عن  تفصيلي  بشكل   االفصاح  المنشآت  من  المعيار  هذا  يتطلب 
المعلومات التي تمكن  مستخدمي القوائم المالية من تقييم المخاطر 
وطبيعة تلك المخاطر المرتبطة بمصالح المنشأة مع المنشآت االخرى 
واثرها على المركز المالي للمنشأة  واداءها المالي وتدفقاتها النقدية.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( : 
اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى.

يتناول هذا المعيار قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات واالفصاح 
العادلة  القيمة  باحتساب  المتعلقة  االرشادات  محل  حل  حيث  عنها 
الموجودة في المعايير الدولية للتقارير الدولية لتطوير متطلبات عامة 

لقياس القيمة العادلة واالفصاح عنها .

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13( : 
احتساب القيمة العادلة.

القوائم   :  )2٧( رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  المعدلة  النسخة  تتعامل 
فقط  المنفصلة  المالية  القوائم  اعداد  متطلبات  مع  المنفصلة  المالية 
، والمتشابهة الى حد كبير مع المتطلبات الحالية في معيار المحاسبة 
الدولي رقم )2٧( : القوائم المالية الموحدة والمنفصلة ، علما بان اعداد 
الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفقا  يتم  حاليا  الموحدة  المالية  القوائم 

للتقارير المالية رقم )10( : القوائم المالية الموحدة .

معيار المحاسبة الدولي رقم )2٧( : 
القوائم المالية المنفصلة )كما عدلت في 

العام 2011( .
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حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )28( : االستثمارات في الشركات 
الحليفة ويصف طريقة المعالجة المحاسبية لالستثمارات في الشركات 
الحليفة والمشاريع المشتركة ويحدد المتطلبات الالزمة لتطبيق طريقة 

حقوق الملكية للمحاسبة عليها. 

ُيعرف هذا المعيار مصطلح » التأثير الهام « ويوفر ارشادات حول تطبيق 
من  االعفاء  فيها  يتم  التي  الحاالت  فيها  بما   ، الملكية  حقوق  طريقة 
التدني  اختبار  اجراء  كيفية  يبين  كما  الملكية.  حقوق  طريقة  تطبيق 

للشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.

معيار المحاسبة الدولي رقم )28( : االستثمار
 في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

 )كما عدلت في العام 2011( 

تعديل متطلبات االفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٧( : 
اإلفصاحات حيث يتطلب االفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بجميع 
الموجودات المالية المعترف بها والتي تم تقاصها وفقا لمعيار المحاسبة 

الدولي رقم )32(: عرض االدوات المالية.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم )٧( : اإلفصاحات / تقاص 

الموجودات المالية والمطلوبات الماليــة

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( ومعايير المحاسبة الدولية أرقام 
)1( و )1٦( و)32( و )34( .

تحسينات على المعايير الدولية للتقارير 
المالية الصادرة في االعوام 2011-2009

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1(. التعديالت على القروض الحكومية

توفر هذه التعديالت إعفاءات إضافية وفقا لألحكام االنتقالية للحد من 
متطلبات تعديل واظهار أرقام المقارنة للسنوات ما قبل سنة المقارنة 

السابقة.

تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية 
أرقام )10( ، )11( ، )12(  - القوائم المالية

 الموحدة والترتيبات المشتركة واإلفصاح 
عن الحصص فـي المنشآت األخــرى: 

ارشادات التحويل

ب - معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لم يقم البنك بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات 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 2014
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32( : عرض االدوات المالية – 

تقاص الموجودات المالية والمطلوبات الماليــة .

أول كانون الثاني 2014

التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )10( و )12(  - القوائم 
المحاسبة  األخرى ومعيار  المنشآت  الحصص في  واإلفصاح عن  الموحدة  المالية  
الدولي رقم )2٧( : القوائم المالية المنفصلة والمتعلقة بعرض وقياس الموجودات 

المالية . 

أول كانون الثاني 2014  – الموجودات  في  التدني   :  )3٦( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت 
االفصاحات حول المبالغ المستردة للموجودات غير المالية .

أول كانون الثاني 2014
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )39( : تبادل المشتقات 

ومحاسبة التحوط .

أول كانون الثاني 2014 التفسير رقم )21( : الجبايات .
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أول تموز 2014
التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة لألعوام 2010- 2012 

أول تموز 2014
التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة لألعوام 2011- 2013 

أول كانون الثاني 201٧
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( : االدوات المالية و المعيار

الدولي للتقارير المالية رقم )٧(: األدوات المالية / اإلفصاحات –  تقاص الموجودات 
والمطلوبات المالية

تتوقع إدارة البنك أن يتم تطبيق كل من المعايير والتفسيرات المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند 
تاريخ سريان كل منها دون أن تحدث هذه المعايير والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم الماليــة للبنك .
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بيانات اإلفصاح



البنك التجاري االردني 100

البنود الواجب اإلفصاح عنها في التقرير السنوي طبقًا لتعليمات اإلفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة األوراق المالية :

1- يبلغ رأس المال المصرح به )100,000,000( دينار و رأس المال المدفوع والمكتتب به لشركة البنك التجاري األردني )100,000,000( 
دينار، ويمارس البنك جميع األعمال المصرفية، من خالل شبكة فروعه البالغ عددها )30( فرعًا في األردن و )4( فروع في 

فلسطين .
2- العنوان الرئيسي لمبنى اإلدارة العامة : الدوار الثامن – شارع الملك عبداهلل الثاني – حي الرونق – عمارة رقم )384(.

3- يبلغ حجم االستثمار الرأس مالي: )100,000,000( دينار وهو مستثمر بشكل رئيسي في نشاط التسهيالت االئتمانية المباشرة 
واألرصدة النقدية.

 4- وبلغ عدد موظفي البنك )٦92( موظفًا في عام 2013 .

فروع فلسطينفروع األردن

عدد الموظفينالفرععدد الموظفينالفرع
43اإلدارة اإلقليمية409اإلدارة العامة

8نابلس10الفرع الرئيسي
٧طولكرم8المجمع التجاري

9رام اهلل ٦جبل عمان
5بيت لحم٧جبل الحسين

٧2المجموع٧العبدلي
11الشميساني

٦الصويفية
٧عمان

٧اليرموك 
9القويسمه

٦ماركا
4حطين
٧صويلح

8الفحيص
8شارع  وصفي التل

٧أبو نصير
٧السلط
9معدي
8الزرقاء
٦ياجوز
9مادبا

9العقبة
2مكتب مفوضية العقبة االقتصادية الخاصة

9الكرك
10اربد

4مكتب اربد
8الرمثا

٦شارع ايدون
9المفرق

٦20المجموع
5- ال توجد شركات تابعة لشركة البنك التجاري األردني .

بيــانــات اإلفصاح
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٦- نبذه تعريفية عن أعضاء مجلس إدارة البنك:

السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ – رئيس مجلس اإلدارة : 

 19٧1 عام  األردنية  الجامعة  السياسية من  والعلوم  العامة  اإلدارة  البكالوريوس في  ويحمل شهادة   ،194٦/1/1 بتاريخ  ولد   -
وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ والتي تضم تحت مظلتها 33 شركة منتشرة في الوطن العربي، أوروبا الشرقية 
للمستهلك  توفر  وإعالمية،  مصرفية،  عقارية،  منزلية،  أدوات  هندسية،  كيماوية،  مختلفة  تخصصات  في  وآسيا  والغربية 

خدمات ومنتجات وسلع عديدة ومتنوعة وتضم في كوادرها 5000 موظف وموظفة. 
- حاصل على وسام القبر المقدس من قداسة المتروبوليت فينيذكتوس – بطرياركية الروم األرثوذكس في عام 2002 

- حاصل على وسام الحسين للعطاء المميز  من الدرجة األولى في عام 200٧

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

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

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

- عضو في المجلس المركزي األرثوذكسي.
- مؤسس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية أألرثوذوكسية.

- رئيس فخري لجمعية يافا- عمان.
- عضو مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية.

- مؤسس ورئيس هيئة المديرين لمؤسسة فلسطين الدولية لألبحاث والخدمات.
- عضو في اإلتحاد العربي لصناعة البويات والدهانات ممثاًل عن األردن.
- عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيين.

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

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

- رئيس مجلس إدارة الشرق األوسط للطالء المميز / ُعمان. 

السيد أيمن هزاع بركات المجالي – نائب رئيس مجلس اإلدارة : 

التاريخ، عمل في وزارة الخارجية، وفي عام 1993 تم  ولد بتاريخ 1949/2/20، وتخرج عام 19٧2 وقد نال شهادة البكالوريوس في 
تعيينه رئيسًا للتشريفات الملكية، وفي عام 1999 نائبًا لرئيس الوزراء وضمت إليه وزارة الشباب والرياضة، ومن ثم ضمت إليه 
وزارة اإلعالم، وفي عام 2002 أصبح عضو مجلس إدارة البنك التجاري األردني وأعيد انتخابه عام 2004 ليشغل منصب نائب الرئيس.

تم انتخابه نائبًا في البرلمان األردني  كما منحت له رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب األردني عام 2012-2010. 

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.
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الدكتور “محمد جواد” فؤاد عبد الهادي حديد – عضو مجلس إدارة: 

ولد بتاريخ 1938/12/18 ، وقد نال شهادة ليسانس آداب/ دراسات اجتماعية بمرتبة الشرف وحاصل على إجازة مصرفية عليا – 
لندن C.I.B ) دكتوراه مهنية ( كما انه حاصل على زمالة مؤسسة قياديي األعمال الدولية / نيويورك عام 2003، وحاصل على 
شهادة )J.I.O.D )JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS من مؤسسة التمويل الدولية، وقد عمل مدير عام ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة / المؤسسة العربية المصرفية ) األردن ( من عام 1990 لغاية عام 2000 ومن ثم وزيرًا للتخطيط األردني من عام 
2000 لغاية عام 2001 ومن ثم رئيسًا لهيئة استثمار أموال الضمان االجتماعي لغاية عام 2003 ومن ثم الرئيس التنفيذي/المدير 

العام/البنك التجاري األردني من عام 2004 لغاية 2011/11/1. 

وهو حاليًا :-
- عضو مجلس األعيان األردني.

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

- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني األردني.
- عضو مجلس األمناء الجامعة العربية الدولية – سوريا.

- عضو لجنة استثمار صندوق جامعة اليرموك.
- عضو هيئة مديري أكاديمية الشرق األوسط للطيران. 

- عضو مجلس إدارة شركة إدارة وتطوير التعليم والبحث العلمي. 

السيد أيمن محمود احمد كساب ) ممثاًل لـ المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ( – عضو مجلس إدارة : 

 ، األمريكية  المتحدة  الواليات  نيويورك/  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  نال  وقد   19٦4/8/23 بتاريخ  ولد 
وشهادة بكالوريوس هندسة كمبيوتر من جامعة لندن/ المملكة المتحدة. عمل عدة مناصب في سالح الجو الملكي في 
المؤسسة  العام في  للمدير  المعلومات” وحاليا مساعدا  “لمركز  ، ومن ثم مديرا  المعلومات واالتصاالت  مجال تكنولوجيا 

العامة للضمان االجتماعي .
 

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 االجتماعي .
- رئيس لجنة الموارد البشرية.

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

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

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

- اإلشراف على إعداد الدراسة االكتوارية السادسة للمؤسسة من قبل منظمة العمل الدولية .

السيد صالح محمد صالح زيد الكيالني–  عضو مجلس إدارة : 

ولد بتاريخ 19٦٦/10/15 وقد نال شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األميركية، وشهادة البكالوريوس 
في العلوم السياسية واإلدارة الدولية من الواليات المتحدة األمريكية. عمل رئيسًا لمجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية، 
كما كان مفوضًا لشؤون االستثمار والتنمية االقتصادية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. كما شغر عددًا من 

المناصب في كال القطاعين العام والخاص. وهو مستشار التطوير في مؤسسة عبدالحميد شومان.
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السيد “محمد خير” عبدالحميد المحمد عبابنه ) ممثاًل لـ شركة األردن األولى لالستثمار( – عضو مجلس إدارة: 

ولـــد بتاريـــخ 1945/10/12 حاصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير في العلـــوم العســـكرية مـــن جامعـــة AIR UNIVERSITY /الواليات 
المتحـــدة األمريكية وماجســـتير فـــي اإلدارة العامة من جامعة أوبـــرن الواليات المتحدة األمريكية عـــام  1989، واإلدارة العليا من 
الجامعـــة البحريـــة للدراســـات العليـــا من الواليـــات المتحدة عام 198٧، وشـــهادة بكالوريـــوس في علوم عســـكرية من جامعة
AIR UNIVERSITY عام 19٧٧ و شهادة بكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الطيران اليونانية عام 19٦٧. عمل ضابط 
طيار في سالح الجو الملكي عام 19٦3 ورئيس هيئة أركان سالح الجو الملكي األردني عام )1995- 1999(. كان عضو مجلس 
إدارة في الملكية األردنية عام ) 1995-1999( ونائب رئيس مجلس إدارة في األجنحة الملكية وحصل على شهادة عضو مجلس 
إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية، تقاعد برتبة فريق ركن طيار، ويشغر منصب رئيس مجلس إدارة شركة األردن 

األولى لالستثمار من عام 2010 .

السيد شريف توفيق حمد الرواشده– عضو مجلس إدارة  : 

ولد بتاريخ 1958/8/1 حاصل على شهادة  بكالوريوس اقتصاد - جامعة اليرموك. 

- عمل مدقق داخلي في البنك األردني الكويتي 1981-198٧.
- عمل مدير للقروض في بنك المشرق- اإلمارات العربية المتحدة عام 1988-198٧.

- عمل رئيسًا لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات الخاصة ومدير المركز الرئيسي / البنك السعودي لالستثمار 
– الرياض / السعودية منذ عام 1988 ولغاية 2010 .

- عضو سابق في مجلس النواب األردني السادس عشر/ عضو لجنة الصحة والبيئة ولجنة الطاقة 2011-2010.

وهو رئيس وعضو مجلس إدارة في كل من :

- رئيس مجلس إدارة شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار منذ عام 200٦.
- رئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية منذ عام 2012.

- رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لتداول األوراق المالية- مصر.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين منذ عام 2012.

- عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م منذ عام 2002.
- عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية- مصر.

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م. من شهر  2012/4 ولغاية شهر 2012/10. 
- 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.
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٧- نبذة تعريفية عن أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا:

السيد عبد المهدي عبد العزيز ذياب عالوي – المدير العام :

ولد بتاريخ 1950/12/15، وقد نال شهادة ماجستير في إدارة األعمال عام 2012 وحاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة 
من الجامعة األردنية عام 19٧4. كما نال شهادة اللغة واألدب اإلنجليزي من جامعة كامبردج البريطانية عام 1984. كما أنه 
حاصل على شهادة عضو مجلس ادارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية  )IFC( بإلضافة الى عدة شهادات تقدير مهنية 

واجتماعية . وقد عمل في المجال البنكي التجاري واإلسالمي في عدة دول فيما يلي ملخصها :
- مديرًا عامًا للبنك التجاري األردني - عمان - األردن )اعتبارًا من تشرين الثاني 2011 وحتى تاريخه(

- مدير عام بنك الجزيرة السوداني األردني - السودان  )2010 و 2011(
- الرئيس التنفيذي / المدير العام لمصرف الوحدة -  ليبيا )200٧ - 2009(

- مدير التخطيط االستراتيجي لمجموعة البنك العربي /الرئاسة/ عمان - األردن )200٦ و 200٧(
- مدير اقليمي - البنك العربي -  صنعاء - اليمن )1995 - 200٦(

- البنك العربي - عمان - األردن )1993 - 1995( 
- عضو مجلس اإلدارة التنفيذي المنتدب / البنك العربي - الغوس - نيجيريا  )1989 - 1993(

- عمل في عدة بنوك منها بنك األردن )أالردن( ، البنك العربي )اإلمارات العربية المتحدة( والبنك العربي الوطني )المملكة 
العربية السعودية( .

العضويات الحالية :-
- منتدى الفكر العربي - األردن

- مجلس إدارة جمعية البنوك األردنية - األردن
- جمعية رجال األعمال األردنيين - األردن

- مجلس أمناء اإلتحاد العام لحماية حقوق الملكية الفكرية - األردن
- محلس إدارة صندوق الحسين لإلبداع والتفوق - األردن

- مجلس ادارة شركة عمون الدولية لالستثمارات المتعددة - األردن

العضويات السابقة:-
- نائب رئيس جمعية البنوك اليمنية - اليمن

- عضو مجلس ادارة جمعية البنوك الليبية - ليبيا
- عضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية - اليمن

- عضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفي - ليبيا
- عضو مجلس إدارة - مجلس المدفوعات الوطني - اليمن

- عضو لجنة تشجيع السياحة - اليمن
- عضو مجلس إدارة البنك العربي - تونس
- عضو مجلس إدارة شركة الصرافة - ليبيا

اآلنسة غادة محمد فرحان حلوش  –  نائب المدير العام لشؤون العمليات والدعم: 

ولدت بتاريخ 1959/11/2٦، حاصلة على ماجستير إدارة األعمال عام 1995  وقد عملت مساعد مدير دائرة المشاريع في المؤسسة 
العامة للضمان االجتماعي لغاية عام 2004، ومن ثم نائب المدير العام للبنك التجاري األردني لغاية تاريخه ، وتمثل البنك في 

عضوية مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري.
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السيد رجائي جريس دخل اهلل القسوس – نائب المدير العام لشؤون األعمال المصرفية- اعتبارًا من 2013/6/2 :

ولد بتاريخ 19٦٧/5/5، وقد نال شهادة ماجستير في العلوم المالية MBA من جامعة والية أوهايو ) OSU ( عام 1990، كما 
نال شهادة ماجستير في االقتصاد من جامعة أوهايو )OSU (  عام 1989، وحاصل على شهادة بكالوريوس في االقتصاد 

والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1988. 

الخبرات العملية:-
- رئيس المجموعة المالية – البنك االستثماري 2013-2011.

- رئيس مجموعة االستثمار والخزينة- البنك االستثماري 2011-2009.
- عضو منتدب – الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات 2008-200٦.

- رئيس تنفيذي – شركة بيت االستثمار العالمي )األردن(  2005-200٦.
- مساعد المدير العام –  البنك االستثماري 2005-2000.

- مدير قطاع ومنسق وحدة المساعدات الخارجية/ الوحدة التنفيذية للتخاصية 1999.
- مدير مديرية الدراسات والسياسات – وزارة التخطيط 1998.

- الديوان الملكي الهاشمي 1998-199٦.
- البنك االستثماري 1993-199٦.

كما له عضويات مجالس إدارة سابقة وحالية:-
- عضو حالي في مجلس إدارة شركة مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر.

-  رئيس مجلس إدارة شركة اوفتك لالستثمار 2012-200٧.
-  عضو مجلس إدارة شركة فيزا األردن لخدمات البطاقات 2011-2009.

- عضو مجلس إدارة الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات م.ع.م 2009-200٦.
- عضو هيئة المديرين لشركة بيت االستثمار العالمي/ األردن 2005-200٦.

- رئيس مجلس إدارة شركة التسهيالت التجارية األردنية م.ع. م 2003-200٦.
- عضو مجلس إدارة شركة تطوير العقارات  2005-200٦.

- عضو مجلس إدارة شركة مدارس االتحاد م.ع.م 2005-200٦.
- عضو مجلس إدارة شركة اعمار لالستثمار والتطوير العقاري م.ع.م 2005-2004.

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة األسواق الحرة األردنية م.ع.م 2005-2000.
- عضو مجلس إدارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية م.ع.م )اإلنتاج( 2005-2003.

- عضو مجلس إدارة مركز إيداع األوراق المالية 2005-2003.
- رئيس لجنة إدارة شركة النقل البري العراقية األردنية م.ع.م 2004-2003.

- عضو مجلس إدارة بورصة عمان 2002-2000.

السيد فضل جحيش عايد الدبيس – مساعد المدير العام/ المتابعة والتحصيل والشؤون القانونية: 

ولد بتاريخ 1951/1/1، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اإلسكندرية عام 1983 وكذلك حاصل على درجة 
البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة اليرموك عام 1990 والماجستير في اإلدارة من جامعة آل البيت عام 1999، وعمل 
في القطاع العام لمدة )24 عامًا ( ولغاية 1995، ثم التحق بالعمل في البنك التجاري األردني بتاريخ 199٧/11/8 مديرًا 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.
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السيد زياد أحمد يوسف الرفاتي – مساعد المدير العام / المالية: 

ولد بتاريخ 19٦5/10/29 حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية عام 1988، ثم شهادة التأهيل 
المحاسبي األمريكي )CPA( عام 1998، عمل في بنك اإلنماء الصناعي في دوائر المالية والتدقيق الداخلي منذ عام 1990 حتى 
تاريخ 2003، ومن ثم مدير تدقيق في البنك التجاري األردني حتى تاريخ 2003/8/2٦، ثم مديرًا تنفيذيًا للدائرة المالية ويشغل 

حاليًا مساعدًا للمدير العام/ مالية منذ تاريخ 2009/8/2٦، كما ويمثل البنك في عضوية مجلس إدارة في كل من:-

- شركة اإلنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية 
- شركة اجادة لالستثمارات المالية. 

السيد رامي “محمد جواد” فؤاد حديد /رئيس قطاع األعمال المصرفية: 

ولد بتاريخ 19٦9/2/28، 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 
مدققي الحسابات Ernst & Young / عمان. وعمل في عدة بنوك منها بنك المؤسسة العربية المصرفية / نيويورك وبنك 
البحرين كما عمل   / اإلسكان  لبنك  تجاري  فرع  تأسيس  الشركات. وساهم في  البحرين في تسهيالت   /  BNP Paribas
كمساعد المدير العام لتسهيالت الشركات لدى بنك المال األردني. ويمثل البنك في عضوية مجلس إدارة مجموعة رم 

للنقل واالستثمار السياحي.

السيد محمد علي محمد القرعان/رئيس قطاع االئتمان: 

ولد بتاريخ 19٧1/10/20، حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اليرموك، ولديه خبرة مصرفية طويلة في 
المالية واإلدارية وعمل في  االقتصادية وتقييمها واالستشارات  الجدوى  المالي واالئتماني وإعداد دراسات  التحليل  مجال 
بنك  القروض،  لضمان  األردنية  الشركة  العربي،  المصري  العقاري  البنك  منها  والبنوك  المالية  المؤسسات  من  مجموعة 
اإلنماء الصناعي، برنامج تعزيز اإلنتاجية، البنك األهلي األردني، وفي مجال تقديم االستشارات والتدريب مع بعض الجهات 

اإلقليمية والدولية. وله عضوية في مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري. 

السيد زياد عبد الرزاق سليم فطاير/ رئيس قطاع الخدمات المصرفية ألعمال األفراد والفروع  :

 ولد بتاريخ  19٦5/8/1، حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة بونا- الهند عام 198٧، كما نال 
عام 1988 دبلوم عالي في إدارة الترويج والدعاية واإلعالن من معهد نيودلهي- الهند، كما انه حاصل على شهادة ماجستير في 
 Alliance و TRAP من جامعة بونا – الهند. كما انه مدرب معتمد من شركات دولية مثل M B A إدارة األعمال تخصص إدارة  تسويق
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.

لديه أكثر من 23 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 المتحد، المصرف الدولي، بنك 
المال األردني والبنك الليبي القطري. ومثل البنك في عضوية مجلس إدارة شركة البطاقات العالمية لغاية 2013/8/٦، وهو عضو 

في االتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
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السيد عالء محمد سليم القحف/ رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية : 

ولد بتاريخ 19٧3/3/1٧، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال بتخصص إدارة الموارد البشرية، وبكالوريوس في 
اللغة االنجليزية و آدابها. 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 1995 -2004 مديرًا لخدمات العمالء 
والمنتجات وسياسات الجودة والموارد البشرية ومن ثم التحق بالبنك التجاري األردني بوظيفة مديرًا لدائرة الموارد البشرية 

ويشغل حاليًا رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية والعقارية .

الدكتور محمد توفيق عبد الرحمن عمرو– رئيس قطاع الخزينة واالستثمار- اعتبارًا من 2013/5/5 :

المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  من  المصرفية  المخاطر  إدارة  في  الدكتوراه  شهادة  نال  وقد   ،19٧3/8/18 بتاريخ  ولد 
والمصرفية عام 200٦، وحاصل على شهادة ماجستير في التمويل من الجامعة األردنية عام 1998، وشهادة بكالوريوس في 

االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1995. 

وقد عمل في المجال المصرفي واالستثماري، فيما يلي ملخصها:-

- مديرًا إلدارة الخزينة والعالقات البنكية في بنك لبنان والمهجر 2005-2013 حيث شملت مهامه أيضًا مستشارًا وعضوًا فاعاًل 
للجنة االئتمان ولجنة التخطيط اإلستراتيجي ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال.

- مديرًا ومسؤوالً في بنك االستثمار العربي األردني في عدة إدارات وتشمل إدارة اإلعتمادات و إدارة الكفاالت وإدارة الخزينة 
وإدارة االستثمار األجنبي 1995- 2005.

- وهو حاصل على ترخيص هيئة األوراق المالية لعمليات إدارة االستثمار وأمانة االستثمار واالستشارات المالية وإدارة اإلصدار 
والحفظ األمين.

-  لديه خبرات متعددة في المجال المهني واالستشاري واألكاديمي في العديد من الجامعات والمعاهد المصرفية منها: 
أن  وكما  األردنية  الجامعة  و  جامعة دمشق  المصرفية،  الدراسات  والمصرفية، معهد  المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية 
المخاطر  وإدارة  اإلستراتيجية  واإلدارة  المالية  والمشتقات  المالية  الهندسة  مجال  في  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  له 

واألسواق المالية.

 مؤسس وعضو عدة مجالس إدارة سابقة وحالية منها:-
عضو هيئة المديرين و مؤسس لشركة الصفوة لألوراق المالية لغاية 200٧ و عضو هيئة المديرين  و مؤسس لشركة الخبراء   
لألوراق المالية لنهاية 2013 و عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع لغاية منتصف 2013 ويمثل البنك 

التجاري األردني في عضوية مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لالستثمارات المتعددة .
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8- أسماء كبار مالكي األسهم والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته ) 5% ( فأكثر : 

اسم المساهم
20132012

عدد األسهم كما 
في  2013/12/31

النسبة
%

عدد األسهم كما 
في  2012/12/31

النسبة
%

شركة الصالح القابضة لالستثمار 
24,98%2٦23,315,٦٦1%2٦,500,000المحدودة

21,2٦%19,8419,840,019%19,840,019المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
14,٦8%13,8413,٦99,950%13,835,500شركة األردن األولى لالستثمار
9,2٦%8,٦48,٦39,50٧%8,٦40,000إبراهيم فايق إبراهيم الصايغ

9,2٦%8,٦48,٦39,50٧%8,٦39,50٧سليم فايق إبراهيم الصايغ
9,05%8,458,449,51٧%8,452,89٦ميشيل فايق إبراهيم الصايغ

9- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

حصتنا السوقية 2012حصتنا السوقية 2013البيــان
2,0٦%2,23%ودائع العمالء

2,3٦%2,٦2%إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة

1,98%2,09%حقوق المساهمين

1,83%2,09%إجمالي الموجودات

10 - ال يوجد اعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا يشكلون )10 %( فأكثر من إجمالي اإليرادات .
11 - ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها شركة البنك التجاري األردني أو أي من منتجاتها البنكية بموجب  

      القوانين واألنظمة أو غيرها.
12 - وال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت شركة البنك التجاري األردني عليها.

13 - ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدرته   
        التنافسية. 

14 - ال تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك.
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15- عدد موظفي البنك وفئات مؤهالتهم : 

المؤهل العلمي
العـددالعـدد

النسبة%المجموع
النسبة%إناثالنسبة%ذكور

30,٦900,0030,44دكتوراه

32٧,29145,534٦٦,٦5ماجستير

10,2300,0010,15دبلوم عالي

24455,58158٦2,4540258,10بكالوريوس

5011,395220,5510214,٧4دبلوم سنتين

10,23145,53152,1٧دبلوم سنه

214,٧9124,٧4334,٧٧توجيهي ناجح

40,9000,0040,58توجيهي راسب

8318,9031,198٦12,40أقل من توجيهي

439100253100٦92100المجموع

نلتزم في دائرة الموارد البشرية بتطبيق سيــاسات فعالة تضمن انتقاء أفضل الموارد البشرية لرفدها إلى طاقم العمل 
لدينا بما يحقق الكفاءة والفاعلية في عملية التوظيف وتكافؤ الفرص في تطبيق سياسة االختيــــار والتعيين، كمــا نلتزم 
واإلشرافية  اإلدارية  المهام  ذات  الشاغرة  الوظائف  الستالم  للتقدم  الفرص  إعطاء  خالل  من  وتحفيزهم  موظفينا  بتطوير 
الـجيل  الجهود في تدريب  الذي نبذل أقصــى  الوقت  الشواغر في  الكفاءة واألفضلية في ملء هذه  العليا واعتماد مبدأ 

التالي مـن الموظفين الذين ستسند إليهم المـــهام اإلشـــرافية وحسب خطـــط اإلحالل الوظيفي.

ولزيادة العائد على االستثمار في الرأس المال البشري كان للتدريب أثرًا واضحًا على أداء الموظفين حيث تم التركيز على 
التدريب وعلى يد  المختلفة والتي عقدت داخليا ومن خالل مركز  البرامج  الفروع من خالل  المتخصص لموظفي  التدريب 
المدربين المؤهلين من داخل البنك و خارجه بمعدل نمو ) 338% ( ، ونفذت في مركز التدريب الداخلي التابع للبنك 48 دورة 

استفاد مـنهـــا )9٦5( مـــوظف وموظفة )مكرّر( .

التدريبية التي نفذها معهد الدراسات المصرفية والتي بلغ عددهـــــــا 99 دورة،  وكذلك  تمت المشاركة الفعالة بالبرامج 
المصرفية  العربية للعلوم  )220( مـــن موظفينا في برامج وشهادات مهنية محلية نفذتها كل من األكاديمية  ومشاركة 
بتطوير  المتخصصة  والمراكز  والكفاءة   السمعة  المميزة وعلى سوية من  المراكز  العربية وغيرهم من  المصارف  واتحاد 

مهارات موظفينا.

كما قمنا بتوزيع )100( طالب وطالبة من خريجي الجامعات األردنية على فروعنا لتدريبهم مساهمة بتنمية المجتمع المحلي.
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برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك:

الدورات الداخلية

عدد الموظفيناسم الدورةالرقم

50بطاقات األهداف المتوازنة 12013

104تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية الصادرة عن البنك المركزي2

84إدارة الخدمات المصرفية لألفراد3

205تجاري توفيري4

18البرنامج التدريبي الشامل للموظفين الجدد5

49كشف التزوير والتزييف المصرفي٦

108إدارة النقد داخل الفرع والجوانب الفنية للشيكات٧

15األخطاء الشائعة لموظفي التلر وطرق معالجتها8

9التسهيالت المصرفية9

10التحليل المالي10

8التحليل المالي واالئتماني11

1٦مراقبة االمتثال ودور ضابط االرتباط12

14إدارة الديون المتعثرة13

13كمبياالت وقروض مصرفية14

25االعتمادات المستندية15

13الكفاالت المصرفية1٦

1٧بوالص التحصيل1٧

11ملتقى مكافحة الجرائم االلكترونية18

19Web Enable9

20Introduction to IDEA10

10السكرتارية االلكترونية21

٧مقدمة في السيولة القانونية22

10التخطيط والتنبؤ المالي23

9التدقيق المبني على المخاطر24

8تحليل القوائم المالية25

98التوثيق القانوني والمصرفي للمعامالت االئتمانية2٦

9النظام البنكي2٧

40نظام االستعالم عن القضايا28
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55نظام مركزية الكفاالت29

20اإلسعافات األولية واإلطفاء30

31I am the Driver18

دورات متفرقة

1قانون FATCA والمستجدات لمكافحة غسل االموال ) البك المركزي (32

1اليوم العالمي لمكافحة المخدرات33

5التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في مجال التسهيالت34

الجوانب القانونية والتطبيقية للتعامل مع البيانات المالية في منح ومعالجة 35
4االئتمان

3٦Electronic Payment2

3٧Financial Risk Management 1ادارة المخاطر المالية

38Focus Power Compliance3

39III وبازل II 3بازل

40FATCA Connecting the Dots1

2المبادىء الدولية إلعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج المحكمة41

1اجتماع لجنة مخاطر وامن المعلومات42

1امن نظم المعلومات43

4عمليات االحتيال االلكتروني في البنوك44

45Cloud Computing Systems2

1إدارة وحلول الطاقة4٦

3الطاقة المتجددة في األردن4٧

1االئتمان واالستثمار العقاري48

49General English Courses20

1ملتقى مكافحة الجرائم االلكترونية50

1مبادئ وتأمينات الحياة والطبي واألسس الفنية والتطبيقات العملية51

2إعداد وعرض القوائم المالية وفق التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية52

3أساسيات قراءة القوائم المالية للبنوك وحوكمة الشركات53

2المرحلة التجريبية من نظام اإلفصاح االلكتروني54

55Tendering and Procurement Practice1

1الرقابية المالية المتقدمة5٦

5٧ISO 223011

1مهارات التفوق والنجاح58
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2التميز اإلداري في السيطرة على ضغوط العمل ومضاعفة األداء59

1التفكير اإلبداعي لحل المشكالت للعاملين في إدارة المكاتب والسكرتاريا٦0

1التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي٦1

2دور سكرتير مجلس اإلدارة )أمين سر(٦2

1الملتقى العربي السابع للموارد البشرية٦3

1إدارة الموارد البشرية في القطاع المصرفي٦4

٦5Recruitment and Selection1

1اإلدارة المعلوماتية الصحية٦٦

٦٧Jordan Inventors Roundtable Meeting1

2تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية الصادرة عن البنك المركزي األردني٦8

3سكن كريم لعيش كريم٦9

٧0Innovation Day1

3إعداد الخطة التسويقية٧1

االجتماع الخاص بتحرير أسعار الفائدة لالستفادة من مشاريع » سكن كريم لعيش ٧2
1كريم »

1تطوير كفاءة موظفي التحصيل في متابعة وتحصيل الديون٧3

٧4SME›s Lending in Jordan1

1التحليل والتقييم المالي المتقدم ألسهم الشركات وأسباب الفشل٧5

2المعايير الخاصة بأمن وحماية صناعة بطاقات االئتمان٧٦

٧٧VISA Product & Marketing Forum2

٧8MXP Modules Course2

٧9Excellence in Risk Compliance Management2

2إدارة الديون المتعثرة 802

2التحليل المالي وإعداد الموازنات التقديرية81

82EBRD Trade Finance2

1االعتمادت المستندية الشاملة83

1المؤتمر االقتصادي الخامس/ اقتصاد العالم84

85Certification in International Trade &  Finance1

1التحليل الفني ألسواق المال وأسعار الصرف األجنبي8٦

1إدارة المخاطر واألزمات في األسواق المالية8٧

88Oracale Developer Training4
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89IT Security2

٦التعامالت االلكترونية االمنة90

3تشريعات الجرائم االلكترونية91

92Payment Acceptance Conference3

93Certified Ethical Hacker4

94)System Center Operation Manager )SCOM2

95Multi Threat Security Seminar1

9٦Cisco CCNA1

9٧ITIL Courses5

2اسس احتساب رسوم الطوابع وكيفية تطبيق قانون الطوابع98

99Certified Management Accounting )CMA(1

1معايير المحاسبة واالبالغ المالية الدولية IASs&IFRSs والتعديالت الجديدة100

101CISA 1شهادة مدقق معتمد النظمة المعلومات

3التدقيق المبني على المخاطر102

المحاسبة االبداعية ومسؤوليات المدقق في الكشف عن االحتيال في القوائم 103
2المالية

1دور مهنة التدقيق في تعزيز الرقابة و مكافحة الفساد104

2دوافع حوكمة الشركات في االردن105

1قانون ضريبة الدخل والمبيعات10٦

10٧Profit Improvement in Banks1

1قانون الضمان االجتماعي108

2الجوانب القانونية الثالثية للموارد البشرية109

1المشاكل القانونية المتعلقة بالضمانات110

2التحكيم في العمليات المصرفية111

112Legal Proceeding and Defaults in Trade Finance2

2المصطلحات القانونية113

1دورة المتحان هيئة التأمين114

2ترشيد الطاقة115

3الصيانة االنتاجية الشاملة11٦

1السيناريوهات المقترحة للتعرفة الكهربائية والحلول البديلة11٧

1اليوم الوظيفي / لجامعة البتراء118
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1اليوم الوظيفي / لجامعة اليرموك119

14دورات تدريبية في خدمات الطعام والشراب120

121Microsoft Operations Framework1

122Risk Management2

1بازل 2 واسلوب التصنيف الداخلي123

124ICAAP& SREP1

1الجيل الثاني من اختبارات االوضاع الضاغطة واالستقرار المالي125

دورات معهد الدراسات المصرفية

3السكرتاريا التنفيذية12٦

1الشهادة المهنية ) مدير فرع معتمد (12٧

1استراتيجيات بناء فرق العمل وادارة االجتماعات128

٦مهارات التفوق والنجاح129

4حل المشكالت واتخاذ القرارات بطرق ابداعية130

3ادارة الوقت وضغوط العمل131

1التخطيط االستراتيجي132

133Business Writing Skills2

1ادارة الموجودات واالصول الثابتة134

135HR Measurement2

13٦Corporate Client Relationship Management1

٦إستراتيجية الحفاظ على العمالء وكسب عمالء جدد13٧

3الشفافية والتعامل مع العمالء حسب تعليمات البنك المركزي األردني138

4مهارات االتصال الفعال وفن التأثير على اآلخرين139

1مهارات البيع المتقدمة140

2مهارات البيع المصرفي141

2تطوير المنتجات المصرفية وابتكار منتجات جديدة142

3تحليل االنماط السلوكية143

144International Standers Banking Practice3

1عمليات البنوك والسرية المصرفية145

1االحتيال المصرفي14٦

2كشف التزوير والتواقيع والوثائق والمستندات14٧



115البنك التجاري االردني

1األساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع148

2األخطاء الشائعة لموظفي التلر وطرق معالجتها149

تنمية مهارات وسلوكيات موظفي التلر وخدمة العمالء في البنوك والمؤسسات 150
2المالية

4األوراق التجارية والشيكات المصرفية151

1مقدمة في االئتمان المصرفي152

1البرنامج المهني المتخصص في االئتمان المصرفي153

2برنامج االئتمان المصرفي الشامل )ضابط ائتمان معتمد (154

2التسهيالت المصرفية المتقدمة155

4قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة15٦

4التحليل المالي15٧

2أساسيات التحليل المالي158

9التحليل االئتماني159

3الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي1٦0

4التحليل األساسي1٦1

4التحليل االئتماني للشركات الكبرى1٦2

2مخاطر االئتمان للمنشأت الصغيرة والمتوسطة1٦3

1مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل العمليات المشبوهة1٦4

1آلية تنفيذ التزام البنوك المحلية بقانون االمتثال للضريبة األمريكية1٦5

1الشهادات المهنية لالمتثال1٦٦

4تمويل الشركات1٦٧

4تمويل رأس المال العامل والتمويل المتخصص1٦8

4االعتمادات المستندية1٦9

1٧0 International Chamber of Commerce Rules for Documentary Credits
Workshop1

1٧1Letter of Credit3

2خطابات الضمان والكفاالت المصرفية1٧2

٧الكفاالت المصرفية وخطابات الضمان1٧3

2األعراف الدولية لبوالص التحصيل المستندي1٧4

1سويفت حواالت وشيكات مصرفية1٧5

5سويفت اعتمادات وبوالص التحصيل وحواالت خارجية1٧٦

1التعامل بالعمالت األجنبية1٧٧
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2التداول اآلني بالعمالت األجنبية1٧8

1فحص العمالت العربية واألجنبية1٧9

180Treasury Product2

181MS Excel 2007٧

182Advanced MS Excel 20072

183Advanced  Excel Function &  Application in Finance1

٧الدورة الشاملة في استخدام الحاسوب184

2السكرتارية االلكترونية185

1المعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ المالي18٦

2محاسبة الموارد البشرية18٧

٦التدقيق والرقابة الداخلية في المصارف188

189CFSA 1شهادة مدقق الخدمات المالية المعتمد

1إعداد وتقديم تقارير التدقيق الداخلي الفعالة وفق المعايير الدولية للتدقيق190

4تحليل القوائم المالية باستخدام الحاسوب191

5تعليمات البنك المركزي السارية فيما يتعلق بالديون المتعثرة وإعادة جدولتها192

1التخطيط االستراتيجي والتبؤ المصرفي بالوسائل اإلحصائية المتقدمة193

1الجوانب القانونية للشيكات المصرفية194

1قانون الضمان االجتماعي195

1مكافحة غسيل األموال في البنوك والمؤسسات المالية19٦

1التفكير االستراتيجي19٧

1التواصل وفن التعامل مع الجمهور198

1الدبلوم المهني المتخصص في إدارة عالقات العمالء والتسويق199

1مهارات البيع والتعامل مع العمالء200

1البرنامج التدريبي الشامل للمصرفيين201

2الخدمات المصرفية االلكترونية والبطاقات االئتمانية202

2كشف التزوير والتزييف المصرفي المتطور203

2المقاصة االلكترونية للشيكات204

دورات الخارجية

1اللقاء التشاوري السابع للوكالت الوطنية ) اإلمارات العربية المتحدة (205

1المنتدى المصرفي والمالي والعربي- التركي الثاني ) تركيا (20٦
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1التقنيات المتطورة في التحليل االئتماني للشركات  )جمهورية مصر العربية(20٧

1القمة المصرفية العربية الدولية 2013 ) النمسا(208

1 المؤتمر المصرفي العربي السنوي : التداعيات االقتصادية للتحوالت العربية ) لبنان (209

1المنتدى السنوي لمدراء االلتزام وإدارة المخاطر ) لبنان(210

1التدقيق المبني على المخاطر )تونس(211

المعايير المصرفية الدولية المنقحة لفحص المستندات الصادرة عن الغرفة التجارية 212
1الدولية )لبنان(

)اإلمارات العربية المتحدة(213
Achieving KPI’s Through Human Performance Measurement Using BSC1

1مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية HR KPI’s) تركيا (214

)البحرين (215
Interarab Cambist 2013 

1

منتدى الشرق األوسط السنوي للخدمات المصرفية واألفراد21٦
2 ) اإلمارات العربية المتحدة (

2التحليل المالي المتقدم وقياس أداء أعمال المؤسسات ) المغرب (21٧

) الهند (218
India ATMs1

)النمسا( 219
SME’S Credit Risk Workshop 1

) اسبانيا (220
Tech Ed 2013 

1

2نظام كاميرات المراقبة ) اإلمارات العربية المتحدة (221

1معايير المحاسبة الدولية المرتبطة بالقياس )اإلمارات العربية المتحدة (222

)اإلمارات العربية المتحدة(223
Executive Leadership Master class 1

1ملتقى متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة ) البحرين (224

1الحوار المصرفي العربي- األوروبي :  االستثمار والصيرفة اإلسالمية ) ايطاليا (225

)اإلمارات العربية المتحدة(22٦
Source Fire Configuration & Operation 2

)اإلمارات العربية المتحدة  (22٧
Manage n5.1 Configure, VMWARE vsphere Install1

1قانون FATCA والمستجدات لمكافحة غسل األموال )جمهورية مصر العربية (228
 

1٦- المخاطر التي يتعرض البنك لها :

يتعرض البنك لمجموعة من المخاطر نورد منها المخاطر الرئيسية التالية:
- مخاطر االئتمان
- مخاطر السوق

- مخاطر السيولة
- مخاطر التشغيل
- مخاطر االمتثال  
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العدالة والشفافية

»من اهم المواضيع ذات العالقة في التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية، موضوع التعامل مع شكاوي العمالء والمعلومات 
الواردة منها لما توفره من معلومات حول النقاط التي يهتم بها العمالء وتسبب حالة من عدم الرضا لديهم مما يعني 
مصدرًا للتغذية الراجعة لتحسين الخدمة وتساعد البنك على تطوير العمل وعلى وضع اإلجراءات الكفيلة بالحد من تكرارها 
الخدمات  تقديم  عملية  في  فشل  أو  خلل  ألي  المؤسسة  استجابة  »أنه  الشكاوي  مع  التعامل  نظام  عرف  وقد  مستقباًل. 

للعمالء«.

وقد قام البنك بشهر حزيران 2013 بتأسيس وحده اداره ومعالجه شكاوي العمالء، تتبع اداريا لدائرة مراقبه االمتثال ومكافحه 
غسل االموال، وتقوم باستقبال شكاوي العمالء الواردة للبنك من مختلف الوسائل االتصال والعمل على معالجتها وتعزيز 
في  الشكاوي  مسببات  عن  والتحقق  والتحليلية  الكميه  الدراسات  مختلف  واجراء  الشكاوي  وتصنيف  العمالء  ورضا  ثقه 

الحاالت التي تستدعي ذلك، ورفع التقارير الدورية لمجلس اإلدارة والبنك المركزي االردني.

وبلغ اجمالي عدد الشكاوي الواردة 128 خالل العام 2013. وتركزت الشكاوي على فروع منطقه الوسط، وكان ابرز موضوعات 
الشكاوي تتعلق بإجراءات سير العمل وبعض االخطاء الفنية بخصوص تطبيق المركزيات وشكاوي أخرى ترتبط بعدم قدرة 
العمالء بالتواصل مع البنك من خالل قنوات االتصال المتاحة، وقد قامت دائرة مراقبة االمتثال ومكافحه غسل االموال/ وحده 
اداره ومعالجه شكاوي العمالء بمتابعه موضوعات الشكاوي والتواصل مع العمالء والحرص على رضاهم وتوضح أي التباس 
والتوصية باإلجراءات التصحيحية المناسبة. كما ويعتبر االتصال الهاتفي الوسيلة االكثر شيوعا واستخداما من قبل عمالء 

البنك بالتواصل بخصوص شكواهم يليه التواصل من خالل الموقع االلكتروني«.

1٧- ال يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.
       

18- السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية 
       لألعوام 2009 – 2013 )بالدينار( : 

20092010201120122013البيان

2,0٦2,8٧83,199,25٦)1,329,٧49(5،5٦0،8٦54،3٧٦،42٦صافي الربح )الخسارة(

ــــــ٧،305،3٧52،410،٧٧3األرباح الموزعة

صافي حقوق 
90،9٧٦،25٦94،242،3٧992,1٧5,٧14103,4٧1,9٦8114,050,٦88المساهمين

ــــــــــتوزيع أرباح نقدية

ــــــــــنسبة التوزيع النقدي

ــــــ٧،301،3٧52،410،٧٧3توزيع أسهم مجانية

نسبة توزيع األسهم 
ــــــ3%10%المجانية

1,٦201,٦401,1001,0001,04سعر اإلغالق/ للسهم

19- إن مقدار المبالغ التي تلقاها المدقق مقابل أتعاب التدقيق شاملة ضريبة المبيعات ) 100,48٦( دينار.

20- عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم  
       والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم :  
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أ- أعضاء مجلس اإلدارة

االسـم
عدد األوراق المالية المملوكةعدد األوراق المالية

20132012الشركات المسيطر عليها20132012

ميشيل فائق إبراهيم الصايغ
8,452,89٦8,449,51٧Sayegh Bros B Vرئيس مجلس اإلدارة

شركة مصانع األصباغ الوطنية
180,000
242,000

1٧9,98٧
241,882

أيمن هزاع بركات المجالي
--ال يوجد شركات مسيطر عليها453,0413٦3,041نائب رئيس مجلس اإلدارة

“محمد جواد” فؤاد عبدالهادي حديد
--ال يوجد شركات مسيطر عليها44,8٧144,8٧1عضو مجلس إدارة 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
--ال يوجد شركات مسيطر عليها19,840,01919,840,019 ويمثلها أيمن محمود كساب

شركة األردن األولى لالستثمار
--ال يوجد شركات مسيطر عليها13,835,50013,٦99,950ويمثلها “محمد خير” عبد الحميد عبابنه

شريف توفيق حمد الرواشده
--ال يوجد شركات مسيطر عليها93٧,02059,٧35عضو مجلس إدارة

صالح محمد زيد الكيالني
--ال يوجد شركات مسيطر عليها10,00010,000عضو مجلس إدارة

جميع أعضاء مجلس اإلدارة يحملون الجنسية األردنية
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ب – أشخاص اإلدارة العليا 

االسـم
عدد األوراق المالية المملوكةعدد األوراق المالية

20132012الشركات المسيطر عليها20132012

-----عبد المهدي عبد العزيز ذياب عالوي/ المدير العام

غادة محمد فرحان حلوش / نائب المدير العام 
---15,81٧15,81٧لشؤون العمليات والدعم

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 واالستثمار

عالء القحف/ رئيس قطاع الموارد البشرية 
-----والخدمات اإلدارية والعقارية

جميع أشخاص اإلدارة العليا يحملون الجنسية األردنية

جـ - األقارب

---200,000189,98٧نازي توفيق القبطي/ زوجة رئيس مجلس اإلدارة

---٧0,000٦9,993فائق ميشيل فايق الصايغ/ابن رئيس مجلس اإلدارة 

---8,0008,000سامر “محمد جواد” فؤاد حديد

األبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العليا

شريف رجائي جريس القسوس /ابن نائب المدير 
----5,000العام

----5,000زين رجائي جريس القسوس/ابنة نائب المدير العام

----5,000دينا رجائي جريس القسوس/ابنة نائب المدير العام
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21- بلغت الرواتب والمكافآت والحوافز المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك ما مجموعه)1,482,485( دينار أردني 
      خالل عام 2013.

 بدل تنقالت أعضاء اسم العضو
مجلس اإلدارة

بدل تنقالت أعضاء 
لجان المجلس

مكافأة 
أعضاء 

مجلس اإلدارة 
السنوية

مصاريف 
المجموعسفر

14,0001,8005,000020,800السيد ميشيل الصايغ

14,0001,3005,00015,23٦35,53٦السيد أيمن المجالي

14,0001,4005,000020,400السيد جواد حديد
المؤسسة العامة للضمان 

14,0002,100٧,500023,٦00االجتماعي

شركة األردن األولى 
14,0002,4005,000021,400لالستثمار

14,0003,1002,500019,٦00السيد شريف الرواشده            

14,0003,٧002,500020,200السيد صالح الكيالني                  

98,00015,80032,50015,236161,536المجموع

رواتب ومزايا اإلدارة 
مصاريف الحوافز المكافآتالرواتبالتنفيذية العليا

  المجموعسفر

240,00050,00002,292292,292السيد عبد المهدي عالوي

113,٦00000113,٦00اآلنسة غادة حلوش
السيد رجائي القسوس 

٦9,304000٦9,304اعتبارًا من 2/٦/2013

٧9,500000٧9,500السيد زياد الرفاتي

٦2,22408,5120٧0,٧3٦السيد فضل الدبيس

99,400001,٦11101,011السيد رامي حديد

٧٧,050000٧٧,050السيد محمد القرعان

99,30000099,300السيد زياد فطاير

54,٦0000054,٦00السيد عالء القحف
السيد محمد عمرو اعتبارًا 

٦3,55٦000٦3,55٦من 2013/5/5

958,53450,0008,5123,9031,020,949المجموع

المجموع         المبلغ
مكافأة السيد أيمن 

300,000300,000المجالي

1,35٦,534٦5,80041,01219,1391,482,485اإلجمالي
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22- بلغت قيمة التبرعات واإلعانات لعام 2013 مبلغ )245,385( دينار لجهات علمية واجتماعية وتعليمية وثقافية ورياضية.

أوال:التبرعات المحملة على اإلدارة العامة / فروع األردن

تاريخ التبرعقيمة التبرعات/بالديناراسم الجهة المتبرع إليهاالقطاع

14-01-5002013جمعية المفرق لذوي االحتياجات الخاصة ذوي االحتياجات الخاصة
14-01-5002013جمعية أهالي حي الحسين الجمعيات الخيرية 

جمعية اإلخاء األردنية العراقية جمعيات خيرية 
2402013-04-22
2,0002013-01-14
5002013-0٧-01

جمعية حماية القدس الشريف المجاالت الدينية 
2,1242013-01-15
5002013-0٦-11
3002013-10-28

15-01-1,0002013جمعية الشبان المسيحية المجاالت الدينية 

21-01-1002013صابر محمد العيسى / أصم الفقر
1002013-0٧-11

22-01-2,0002013نادي منشية بني حسن الرياضي الرياضة 
22-01-1002013الجمعية الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة ذوي االحتياجات الخاصة

29-01-3,0002013جمعية العون الطبي للفلسطينيين الصحة 

استدراك حصة شهر 1 /2013 لمنحة المدرسة األكاديمية التعليم 
30-01-2,٦252013الملكية 

03-02-2002013جمعية الفن التشكيلي المجاالت الثقافية والفنية 
03-02-2002013نادي أسرة القلم الثقافي المجاالت الثقافية والفنية 

05-02-1002013جمعية الفحيص لحفظ التراث المجاالت السياحة و التراثية 
11-02-٧002013جمعية الخير والبركة الجمعيات الخيرية 

13-02-1,0002013الجمعية الوطنية للتنمية السياسية دعم مؤسسات وطنية 
1٧-02-1,0002013جمعية قريفال الخيرية / محافظة الكرك الجمعيات الخيرية 

19-02-5,2002012اسر الشهداء / الكركالفقر
20-02-3002013جامعة العلوم و التكنولوجيا دعم مؤسسات وطنية 

20-02-3002013مجموعة وطن/ شركة النجادا والسليحات للتطوع المجاالت البيئية
25-02-2002013جمعية األردنية للعلوم المخبرية الصحة 

25-02-1502013جمعية سيدات السرحانالجمعيات الخيرية 
28-02-9002013نادي الفيصلي الرياضيالرياضة 

28-02-3002013مسجد الخباب بن االرتالمجاالت الدينية 
10-03-2002013نادي النهضة للمعاقين حركيا الجمعيات الخيرية 

مؤسسة األميرة تغريد لتنمية الفنون والحرفالمجاالت الثقافية والفنية 
1,٧252013-03-10
2,0002013-04-08
1,8002013-0٧-24

10-03-1,0002013جمعية غور المزرعة و الحديثة للتنمية االجتماعيةالجمعيات الخيرية 
12-03-1502013جمعية البيئة األردنيةالمجاالت البيئية

20-03-5002013الجمعية الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة للصمذوي االحتياجات الخاصة

المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب/ التعليم 
20-03-5002013األردن 

20-03-1002013جمعية األصالة الخيرية للسيدات /المفرقالجمعيات الخيرية 
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25-03-1,0002013جمعية الشهداء التعاونية الجمعيات الخيرية 
25-03-1,0002013المؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس المجاالت الدينية 

25-03-2002013جمعية الطفيلة للتربية الخاصة ذوي االحتياجات الخاصة
25-03-5002013الفنانة الرا عليان /لتسجيل غنائيالمجاالت الثقافية والفنية 
25-03-3,0002013مهرجان جرش للثقافة والفنون المجاالت الثقافية والفنية 

25-03-3002013مدرسة البطريركية الالتينية / مادباالتعليم 

جمعية نساء البادية الشمالية الشرقية لمساعدة الفقر
األيتام 

3002013-03-25
2502013-08-0٧

25-03-2102013  جمعية مكافحة السرطان األردنية الصحة 

كفالة 5 طالب جامعيين / صندوق األمان لمستقبل التعليم 
25-03-9,0002013األيتام 

31-03-1,0002013جمعية سيدات غور الحديثة الخيرية الجمعيات الخيرية 
03-04-٧002013جمعية سيدات جرف الدراويش الخيريةالجمعيات الخيرية 

03-04-5002013نادي سمو األمير علي بن الحسين للصم /اربدذوي االحتياجات الخاصة
10-04-٧002013نادي شباب كريمةالرياضة 

18-04-3502013جمعية نادي ليونز عمان سيتاديلالمجاالت الخيرية
18-04-٦002013لجنة زكاه وصدقات سال النسائيةالمجاالت الدينية 

18-04-٦002013نادي سال الرياضيالرياضة 
28-04-3002013المبادرة العالمية للقيادات اإلنسانية المجاالت الخيرية
28-04-1,0002013جمعية نشميات األردن الخيرية /الرصيفةجمعيات خيرية 
28-04-٦002013مركز سال القراني المجاالت الدينية 

29-04-3002013رابطة أكاديميي األردن المجاالت الثقافية والفنية 
29-04-3002013الجمعية األردنية للوقاية من حوادث الطرقجمعيات المجتمع المدني

0٧-05-1,5002013جمعية أهالي حي الطفايلة الخيريةالفقر
0٧-05-5002013جمعية الرواد الشباب المجاالت الثقافية والفنية 

09-05-3502013علي هالل البقوم/دعم رسالة دكتوراهالمجاالت الدينية 
09-05-3002013نادي سيدات سالح الجو الملكيالمجاالت الخيرية
19-05-2,0002013الجمعية الملكية لحماية الطبيعةالمجاالت البيئية

2٧-05-2,0002013مسجد الفالح/ بلدة العدنانيةالمجاالت الدينية 
28-05-1002013جمعية األميرة بسمة للتنمية االجتماعيةالجمعيات الخيرية 
05-0٦-3,0002013جمعية شمس األردنالجمعيات الخيرية 

05-0٦-1502013جمعية رعاية األطفال و األسرة الخيريةالطفل والمرأة واألسرة 
05-0٦-1002013عمر فالح مفلح الزعبي الفقر

10-0٦-5002013جمعية منتدى سال الثقافي ذوي االحتياجات الخاصة
11-0٦-5002013منتدى السرحان للتنمية الثقافيةالمجاالت الثقافية والفنية 

11-0٦-5002013جمعية السدين الخيريةالطفل والمرأة واألسرة 
11-0٦-2,0002013ائتالف جمعيات الشوبك الخيريةجمعيات المجتمع المدني
11-0٦-5002013بلدية الرصيفةدعم مؤسسات وطنية 

1٧-0٦-5,0002013المعهد الملكي للدراسات الدينيةالمجاالت الدينية 

مؤسسة اميمة / مهرجان أيام عمان التراثية /الدورة المجاالت الثقافية والفنية 
18-0٦-5002013العاشرة

19-0٦-3002013جمعية التثقيف الصحي الخيريةجمعيات المجتمع المدني
19-0٦-5002013فرقة البادية الشمالية للفنون الشعبية/ المفرقالمجاالت الثقافية والفنية 

19-0٦-2502013جمعية سواعد أبناء البلقاء الخيريةالفقر
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19-0٦-2,0002013نادي أبو نصير الرياضي الرياضة 
1,0002013-10-03

23-0٦-5002013جمعية العينا الخيرية ذات رأس / الكرك الفقر

23-0٦-5002013ديوان أبناء الكرك جمعيات المجتمع المدني
10,0002013-09-24

24-0٦-2002013جمعية تنمية وتأهيل المرأة األردنية للصمالصحة 
24-0٦-8002013الفنان رامي الخالد / إنتاج أغنية وطنية المجاالت الثقافية والفنية 

24-0٦-5002013مجموعة كشافة فتيان الرسول األعظمالمجاالت الدينية 
25-0٦-2,0002013جمعية العون الطبي للفلسطينيينالجمعيات الخيرية 

2٦-0٦-5002013جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيصالصحة 
2٧-0٦-5002013جمعية القدس الخيرية الجمعيات الخيرية 
2٧-0٦-2002013جمعية مخيبة الفوقا الخيريةالجمعيات الخيرية 

2٧-0٦-3002013خلدون عبد العزيز بني عواد / حالة إعاقة الفقر
01-0٧-2002013جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفيةالفقر

02-0٧-2002013جمعية البحر الميت للتنمية الصحيةالصحة 
02-0٧-2002013جمعية راية األردن لرعاية الطالب الفقيرالتعليم 

04-0٧-5002013لجنة دعم المساجد و المشاريع الخيريةالمجاالت الدينية 
5002013-0٧-21

04-0٧-5002013لجنة زكاه بلدة العراق/ المزار الجنوبي الجمعيات الخيرية 
04-0٧-5002013جمعية أبواب الرحمن الخيرية / السلطالجمعيات الخيرية 

04-0٧-5002013جمعية أصدقاء بلدية السلط الكبرىجمعيات المجتمع المدني
04-0٧-4002013جمعية رعاية و كافل اليتيم الخيريةالجمعيات الخيرية 

08-0٧-5002013جمعية المقابلين الخيريةالفقر
08-0٧-1,0002013جمعية سند للفكر و العمل الشبابيالتعليم 

09-0٧-55,2402013طرود الخير الرمضانية الفقر

جمعية األردنية لرعاية نزالء مركز اإلصالح و التأهيل الجمعيات الخيرية 
10-0٧-5002013الخيرية 

11-0٧-1,5002013مؤسسة دافع عن الحرياتجمعيات المجتمع المدني
11-0٧-8002013جمعية البر بالوالدين الكركجمعيات المجتمع المدني

11-0٧-2002013اللجنة الخيرية لكنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوعالمجاالت الدينية 
15-0٧-1502013نادي أجيال الغد للمعاقينذوي االحتياجات الخاصة
15-0٧-1502013جمعية رحمة الطفل الخيريةالطفل والمرأة واألسرة 

15-0٧-3002013جمعية اإلنسان أغلى ما نملك الخيريةالفقر
15-0٧-5002013جمعية الحسين بن علي الخيريةالفقر

15-0٧-2502013نادي األمير علي بن الحسين للصم ذوي االحتياجات الخاصة
15-0٧-2502013جمعية تدريب وتأهيل المرأة األردنية الخيريةالفقر
15-0٧-3002013سمير عزيز حسن اسعد الفقر
1٧-0٧-5002013لجنة الزكاة و صدقات جفين / لواء الكورة الفقر

جمعية طريق اإليمان الخيرية لرعاية كبار السن الصحة 
1٧-0٧-5002013واأليتام

1٧-0٧-5002013نادي قير مؤاب للسيداتالمجاالت الثقافية والفنية 

1٧-0٧-2002013النادي األردني للصم ذوي االحتياجات الخاصة
502013-09-23

1٧-0٧-2502013جمعية رعاية األطفال المعاقين حركياذوي االحتياجات الخاصة
1٧-0٧-1502013محمد توفيق عارضة الفقر
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18-0٧-1,0002013جمعية الشابات المسيحيةجمعيات المجتمع المدني
21-0٧-5002013جمعية جحرا الخيريةالفقر
21-0٧-2502013صندوق زكاة وصدقات جوزا / لواء عيالفقر
21-0٧-5002013اللجنة النسائية لجمع الزكاة و الصدقات الفقر

21-0٧-1,5002013الالعب غيث الضمور لالحتراف في اسبانياالرياضة 
0٧-2013-12521جمعية تأهيل المرأة الريفيةالجمعيات الخيرية 

21-0٧-5002013جمعية مدين الخيرية الكركالفقر
24-0٧-5002013االتحاد التعاوني اإلقليمي /الكركالجمعيات الخيرية 

24-0٧-5002013لجنة زكاه وصدقات السلط الرئيسيةالفقر
24-0٧-5002013جمعية اجياد الخيرية الفقر
24-0٧-3002013مركز األميرة هيا بنت الحسينالفقر

24-0٧-2٧02013نادي خريجي الجامعة األمريكية في بيروت /األردنالتعليم 
29-0٧-5002013جمعية سكينة لإلسناد و التمكين االجتماعي جمعيات المجتمع المدني

29-0٧-8002013جمعية ديربان الخيرية الفقر
29-0٧-5002013جمعية الجهير للتنمية االجتماعيةالفقر

29-0٧-1502013جمعية فاع للتنمية االجتماعية الجمعيات الخيرية 
29-0٧-1002013جمعية أسماء بنت أبي بكر لتنمية المرأة الريفيةالطفل والمرأة واألسرة 
29-0٧-1002013جمعية الرحمة لذوي اإلعاقة ذوي االحتياجات الخاصة

30-0٧-3002013جمعية انتماء التنموية جمعيات المجتمع المدني
30-0٧-2502013جمعية سيدات برقش الخيريةالجمعيات الخيرية 

30-0٧-1502013جمعية التضامن األردني للصم للتنمية االجتماعيةذوي االحتياجات الخاصة
31-0٧-1502013جمعية اليرموك الخيريةالجمعيات الخيرية 

جمعية العون األردنية لرعاية اسر األرامل و األحداث الطفل والمرأة واألسرة 
31-0٧-5002013الخيرية 

31-0٧-1002013محمد وليد محمد حماد الفقر
04-08-1502013جمعية مكاني بينكم للمعوقينذوي االحتياجات الخاصة

04-08-8002013حملة مساعدات في الشوبكالفقر
05-08-1002013سمير محمد النزلي / أصمالفقر
05-08-5002013جمعية جود الرحمن الخيريةالفقر

0٦-08-2002013مركز أيتام الرصيفةالمجاالت الخيرية
13-08-1,0002013مؤسسة األميرة تغريد لتنمية الفنون و الحرفالطفل والمرأة واألسرة 

13-08-1,5002013الجمعية األردنية للعلوم و الثقافةالمجاالت الثقافية والفنية 
13-08-1002013يحيى فالح حسين السعيدالفقر

13-08-٦002013جمعية عي للخدمة و التنمية االجتماعيةالطفل والمرأة واألسرة 
19-08-3002013لجنة مسجد بالل بن رباح / الكركالمجاالت الدينية 
22-08-5002013جمعية زهر الخير الخيريةالمجاالت الخيرية

22-08-3002013جمعية المحافظة على القران الكريم / الرمثاالمجاالت الدينية 
25-08-٧002013جمعية وادي الطواحين الخيريةجمعيات المجتمع المدني
02-09-1,0002013مركز إمداد للتدريب اإلعالميجمعيات المجتمع المدني

23-09-5,٧٧52013جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصةالتعليم 
2٦-09-4002013مدرسة كلية راهبات الورديةالتعليم 

2٦-09-1002013جمعية شبيب للثقافة و الفنون المجاالت الثقافية والفنية 
01-10-5002013مركز الملكة رانيا العبداهلل لدراسات الطفولةالطفل والمرأة واألسرة 

01-10-1,0002013راهبات الصليب بيت العناية اإلنسانيةالمجاالت الدينية 
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01-10-2002013جمعية يوم القدسالمجاالت الدينية 
0٧-10-5002013نادي مرود / الكركالمجاالت الثقافية والفنية 
08-10-٧002013جمعية الدن و البردان الخيريةجمعيات المجتمع المدني
08-10-2002013جمعية تنمية المرأة األردنية للصمذوي االحتياجات الخاصة

13-10-5802013مصلى اإليمان / محمود الجنيديالمجاالت الدينية 
28-10-5002013جمعية السلط الخيريةالمجاالت الخيرية

0٦-11-3002013سيرين وحيد شامرزا / دعم عمل فني المجاالت الثقافية والفنية 
13-11-3002013لجنة مارجريس الخيريةالجمعيات الخيرية 

المجاالت الثقافية والفنية 
فجرنا لإلنتاج و التوزيع الفني/ تنظيم المهرجان 

السنوي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني 

5002013-11-13

13-11-2,0002013نادي كفرسوم الرياضيالرياضة 

دعم رابطة مشجعي المنتخب الوطني األردني لكرة الرياضة 
13-11-1,5002013القدم 

دعم المؤتمر العلمي الدولي لألوقاف اإلسالمية و المجاالت الدينية 
18-11-1,0002013المسيحية في القدس

19-11-1,0002013المسرحية الوطنية يال شبابنا المجاالت الثقافية والفنية 
19-11-5002013مركز الربه القرانيالمجاالت الدينية 

21-11-3,0002013جمعية الشؤون الدوليةجمعيات المجتمع المدني
الفقر

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية/ حملة البر 
24-11-23,4012013واإلحسان

25-11-1,5002013نادي الحمراء الرياضيالرياضة 
25-11-1,0002013جمعية مرود الخيريةالطفل والمرأة واألسرة 

2٧-11-1,5002013نادي الجنوب الدوليالرياضة 
28-11-1,5122013تكاليف تعليم طالب محتاجالتعليم 

08-12-1,5002014اتحاد الفرق الشعبية في مخيم البقعةالمجاالت الثقافية والفنية 

 232,42٧المجمــــوع 

ثانيا:التبرعات المحملة على فروع فلسطين

13-03-582013جمعية بيت ساحورالتعليم 
12-05-5,0002013جامعة القدس التعليم 

24-0٦-3,5452013برنامج خطواتالمجاالت الخيرية
مؤسسات المجتمع 

0٦-08-3552013رعاية إفطار رمضاني المدني

مؤسسات المجتمع 
19-12-4,0002013نقابة المحامين الفلسطينيينالمدني

12,958المجموع العام

245,385المجموع العام

23- ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس 
       مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم 
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24- ال يوجد مساهمة لشركة البنك التجاري األردني في حماية البيئة.

25- في مجال مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي فقد تم تقديم الدعم لبعض المؤسسات االجتماعية التي تعمل 
في خدمة المجتمع المحلي عن طريق التبرعات للجهات التالية:

4,810الصحة 
24,9٦0الجمعيات الخيرية 

19,354المجاالت الدينية 
95,891الفقر

1,800دعم مؤسسات وطنية 
100المجاالت السياحة و التراثية 

2٦,٦40التعليم 
4,500الطفل والمرأة واألسرة 

15,200الرياضة 
18,425المجاالت الثقافية والفنية 

3,800ذوي االحتياجات الخاصة
2,450البيئة

2٧,455جمعيات المجتمع 
245,385المجموع
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26- بلغ عدد االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام 2013 ) 14 ( اجتماعًا.

أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية  أي  األردني وحسب علمه واعتقاده بعدم وجود  التجاري  البنك  إدارة  يقر مجلس   -27
البنك خالل  عام 2014.

28 - 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                      شريف الرواشده

 عضو مجلس إدارة                                     عضو مجلس إدارة                        عضو مجلس إدارة
    صالح الكيالني                                    المؤسسة العامة للضمان االجتماعي                           شركة األردن األولى لالستثمار                                                             

                                                   يمثلها أيمن كساب                                  يمثلها “محمد خير” عبابنه

 
29- 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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دليل و سياسة التحكم المؤسسي
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 Overview  مقدمة

انطالقا من حرص البنك التجاري األردني على المحافظة على سالمة أوضاعه وكذلك احترامًا لسالمة الجهاز المصرفي األردني 
ككل والذي هو احد  أعضائه و التزاما بالمعايير الدولية للممارسات المصرفية السليمة يدرك البنك أن ذلك يقتضي االلتزام 
بأفضل المعايير في التحكم المؤسسي التي تتطلب أن تتم إدارة البنك بمؤسسية وامتثال للقوانين  والتشريعات الصادرة 

عن الجهات الرقابية وكذلك تطبيق السياسات والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

العالقة  ذات  والجهات  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  المساهمين ومجلس  بين  ما  العالقة  يرسخ  الجيد  المؤسسي  التحكم  إن 
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  للتأكيد  و  هذا 
استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة ومقدرتهم الفاعلة لإلشراف على كافة الدوائر التنفيذية في البنك وبما يتوافق مع أفضل 

المعايير والممارسات المحلية والدولية في التحكم المؤسسي واستنادا إلى :-

1- التحكم المؤسسي كتيب إرشادات ألعضاء مجالس إدارات البنوك صادر عن البنك المركزي األردني 2004 
.)Bank Directors Handbook of corporate Governance central Bank of Jordan )2004

2- مبادئ التحكم المؤسسي الصادرة عن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) 2004(.
The Organization for Economic Co-operation and Development )OECD( principles of Corporate Govern-

.)ance )2004
3- التوصيات الصادرة عن لجنة بازل )2( لتحسين مبادئ التحكم المؤسسي في البنوك )سبتمبر 1999 و فبراير 200٦(.

 Enhancing Corporate Governance for Banking Organization, Basel Committee on Banking Supervision,
.September 1999 and February 2006

4- دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في األردن الصادر عن البنك المركزي األردني )200٧(.
.)Corporate Governance Code for Banks in Jordan – Central Bank of Jordan )2007

تعريف التحكم المؤسسي
هو مجموعة العالقات ما بين مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية والمساهمين والجهات األخرى التي لها اهتمام بالبنك، 

وهي تبين اآللية التي توضح من خاللها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة تحقيقها. بالتالي 
فان الحاكمية المؤسسية الجيدة هي التي توفر لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى 

األهداف التي تصب في  مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسة على استغالل 
مواردها بكفاءة.

ارتباطات التحكم المؤسسي 

عوامل داخلية:
وتتمثل في فاعلية التعامل بين المساهمين ومجلس اإلدارة وإدارة البنك التنفيذية والجهات األخرى ذات العالقة ويسهل 

وجود التحكم المؤسسي الجيد في قدرة  البنك على التعريف بأهدافه والوصول إليها من خالل قيام مجلس اإلدارة 
بتحديد األهداف و الغايات الخاصة بالبنك والموافقة على االستراتيجيات المعدة من اإلدارة التنفيذية للبنك للوصول إلى 

األهداف التي يسعى البنك لتحقيقها.

عوامل خارجية:
وتتضمن العوامل الخارجية  ما يلي:-

• االلتزام 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.

دليل و سياسة التحكم المؤسسي
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• االلتزام 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 بان توافر احدهما ال يعني بالضرورة توافر األخرى 
وفي كلتا الحالتين فان العناصر التالية تحتل المبادئ اإلرشادية لتحقيق التحكم المؤسسي الجيد:

1( العدالة:
بحيث يتم معاملة صغار المساهمين والجهات ذات العالقة بعدالة واخذ مصالحهم بعين االعتبار.

2( الشفافية:
التنفيذية بشكل يمكن  المالية والتنظيمية ومكافآت اإلدارة  البنك  باإلفصاح للجهات ذات العالقة عن المعلومات  يقوم 
المساهمين والمودعين من تقييم أداء البنك وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي األردني والصادرة بمقتضى قانون 
البنوك كما إن البنك على دراية بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية لإلبالغ المالي ونطاق الشفافية المطلوبة من 
المؤسسات المالية ، كما ويلتزم البنك بتوفير معلومات ذات نوعية جيدة حول كافة نشاطاته للجهات الرقابية والمساهمين 

والمودعين والبنوك األخرى وعامة الناس بشكل عام من خالل مختلف أنواع التقارير والتواصل.

3( المساءلة:
تلتزم اإلدارة التنفيذية باإلجابة على أي استفسار عند تعرضها للمساءلة من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط 
وتطبيق السياسات المقررة منه بهدف ضمان الحفاظ على موجودات البنك وعلى سالمة وضعه المالي، ويلتزم مجلس 

اإلدارة بان يبدي الجاهزية عند التعرض للمساءلة من قبل المساهمين والجهات األخرى المخّولة بذلك.

4( المسؤولية:

يحّدد الهيكل التنظيمي للبنك والموافق عليه من قبل مجلس اإلدارة خطوط االتصال وحدود المسؤوليات كما إن جداول 
الصالحيات الموافق عليها من مجلس اإلدارة أيضا تبين وتوضح حدود المسؤولية .

يقوم مجلس اإلدارة بالرقابة على اإلدارة التنفيذية في حين أن اإلدارة التنفيذية مسئولة عن األعمال اليومية للبنك. 

أهمية التحكم المؤسسي للبنك

1- إن القطاع المصرفي األردني ومن ضمنه البنك التجاري األردني من ا هم مكونات االقتصاد األردني ويخضع هذا القطاع 
عالميا للرقابة والمراجعة كما انه يستخدم شبكات األمان المالي للحكومة وبالتالي فانه من الضروري أن يتوفر لدينا في 

البنك نظام تحكم مؤسسي قوي.

2- إن مصادر األموال الداخلة إلى البنك قد تأتي من أموال اآلخرين وباألخص المودعين وفي ظل شدة المنافسة في سوق 
المال األردني فان وجود تحكم مؤسسي سليم لدينا سيعظم حصة البنك في السوق.

3- من اجل المحافظة على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك فان أعضاء مجلس اإلدارة سيلعبون دورا فعاالً ومهما في 
التحكم المؤسسي للبنك من خالل دورهم الرقابي.

البنك  وضع  بها  يسمح  التي  الحدود  ضمن  والمخاطر  العوائد  بين  بالموائمة  يسمح  جيد  مخاطر  إدارة  نظام  توفير   -4
وإستراتيجيته ومن خالل االمتثال للقوانين والتعليمات على كافة المستويات اإلدارية وفي هذا اإلطار تم تأسيس دائرة 

إدارة المخاطر لتعزيز التحكم المؤسسي.

5- التحكم المؤسسي يعزز أداء البنك من خالل توفير آلية للربط بين مصالح المساهمين والجهات األخرى ذات العالقة 
وبين البنك.



البنك التجاري االردني 132

معايير مجلس اإلدارة

مسؤوليات مجلس اإلدارة

بموجب النظام األساسي للبنك والقوانين والتشريعات ذات العالقة فان مجلس اإلدارة يقوم بممارسة مسؤولياته والتي  
تتضمن ما يلي كما نص عليها قانون الشركات )المواد 152- 154(:

أ- تحديد األهداف والموافقة على الخطط اإلستراتيجية التي تلتزم اإلدارة التنفيذية بالبنك  العمل بمقتضاها.
ب- اختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.

ج- اعتماد السياسة االئتمانية وسياسة االستثمار في البنك مع تحديد أسس وشروط منح االئتمان وأسس االستثمار كما  
يوافق المجلس على كافة السياسات األخرى الالزمة لتنفيذ أعمال البنك.

د- مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة اإلجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.
هـ- يقوم بالتأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية أو موظفي البنك ألي منفعة ذاتية على 

حساب مصلحة البنك.
و- التأكد من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

ز- االمتثال للقوانين  التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد من قيام جميع موظفي البنك على 
كافة المستويات اإلدارية باالمتثال لها.

ح- اعتماد التعليمات واألنظمة الداخلية للبنك وتحديد الصالحيات والمهام ووسائل االتصال بين كافة المستويات اإلدارية 
والتي تكفل تحقيق الرقابة اإلدارية والمالية على أعمال البنك.

ط- التأكد من توفر سياسات وميثاق األخالق وتعميمها على كافة موظفي البنك.
ي- الموافقة على تعيين بعض المدراء التنفيذيين مثل المدير المالي ومدير التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الخبرات 

والمهارات المطلوبة لديهم.
الواجب  والمتطلبات  المؤهالت  تتضمن  وبحيث  البنك  في  التنفيذيين  للمدراء   Succession plans إحالل  خطط  أقرار  ك- 

توفرها لشاغلي هذه الوظائف.

المؤهالت الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة

نص قانون البنوك المادة )22( على الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك من حيث العمل 
والشخصية ومتطلبات المالءة المالية مع ضرورة توافر الخبرات والمؤهالت والمواصفات التالية لدى أعضاء مجلس اإلدارة في 

البنك:

أ. الخبرات والمؤهالت:
• القدرة  على االستقاللية في الحكم على األمور والمشاركة في اتخاذ القرارات السليمة.

• المعرفة بالبيانات المالية وفهم معقول للنسب المالية المستخدمة لقياس األداء.
• خبرات أو مهارات معقولة في مجاالت المحاسبة أو التمويل أو البنوك أو أي خبرات مصرفية أخرى.

• االلتزام بتعلم أعمال البنك واستيفاء شروط المساهمة مع تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك .
• االستعداد لالستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال وجود أي تغيير في المسؤوليات المهنية.

• الفهم والدراية ألفضل الممارسات الدولية في مجال اإلدارة وتطبيقها في بيئات األعمال سريعة التطور.
• القدرة على التعامل مع األزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

• الخبرة في مجال األسواق العالمية.
• الشخصية القيادية القادرة على منح الصالحيات وتحفيز الموظفين.

• القدرة على التوجيه االستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.
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ب. االهتمام والوالء
يلتزم ا أعضاء مجلس اإلدارة في البنك بالمسؤوليات واالهتمام والوالء التالية:

1. الصدق:
عالقة العضو بالبنك عالقة صادقة و يقوم كأي موظف 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 بمعنى أن تكون العملية عادلة بالنسبة للبنك. وتحقيقا لذلك فان عضو المجلس 
يقوم بممارسة  دوره بأمانة و يضع مصلحة البنك نصب عينيه/ يتجنب تضارب المصالح أو استغالل منصبه أو معلومات 
البنك لتحقيق مآرب شخصية/ اطالع مجلس اإلدارة على أي تضارب محتمل في المصالح وعدم التصويت على أي قرارات 

تتعلق بهذا الموضوع.

3. االهتمام:
ويسعى  المرعية  واألنظمة  القوانين  بموجب  عليها  المنصوص  الواجبات  بجميع  القيام  على  اإلدارة  مجلس  عضو  يحرص 

للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.
ولتحقيق االهتمام المنشود فان عضو مجلس اإلدارة على اطالع وفهم ألعمال البنك واألسواق والقطاعات التي يخدمها/ حيث 
يقوم بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والتحضير المسبق لها بشكل جيد وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي سيتم اتخاذها/
كذلك القيام بواجباته الموكلة إليه بأمانة والبحث عن وجود مؤشرات تحذيرية ومتابعة كافة القضايا  ذات األهمية مع إدارة 

البنك/والحصول على المشورة الموضوعية إذا اقتضت الحاجة/والتقيد بأحكام القوانين المختلفة المتعلقة بمجلس اإلدارة.

ج. االستقاللية:
يمارس مجلس اإلدارة قيادة فعالة مستقلة عن إدارة البنك من خالل تخفيض عدد األعضاء التنفيذيين داخل المجلس إلى 

اقل عدد ممكن )ال يزيد عن عضوين( كما أن لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة ال تضم أي أعضاء تنفيذيين.

إن  أهم العالقات التي قد تؤثر على استقاللية العضو في البنك)وجود تعارض بين عضويات مجالس اإلدارة/وجود عالقة 
استشارية مع جهات لها عالقة بالبنك/وجود عالقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بين العضو والبنك/أي عالقة جديدة مع 

البنك نشأت وتطورت نتيجة لعضويته في مجلس اإلدارة.

ال يقل عدد األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة في البنك عن ثالثة أعضاء من األعضاء غير التنفيذيين.
لضمان استقاللية عضو مجلس اإلدارة فانه يقوم باإلفصاح خطيا وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل 
أو تعاقد مع البنك له أو لزوجه أو قريب له حتى الدرجة الثالثة إذا كان ألي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك 
التعامل أو التعاقد. هذا و ال يشارك العضو في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد/ويتم تقييم درجة تأثير 

أنشطة العضو األخرى على استقالليته كعضو مجلس إدارة بنك.

هذا ويعرف البنك العضو المستقل على انه العضو )سواء بصفته الشخصية أو ممثال لشخص اعتباري( الذي ال يربطه 
بالبنك أي عالقة أخرى غير عضويته في مجلس اإلدارة األمر الذي يجعل حكمه على األمور ال يتأثر بأي اعتبارات أو أمور 

خارجية( ويتضمن الحد األدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي:

1- أن ال يكون قد عمل كموظف في البنك خالل السنوات الثالثة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
2- أن ال تربطه بأي إداري في البنك قرابة دون الدرجة الثانية.

3- أن ال يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس.
4- أن ال يكون عضو مجلس إدارة أو مالكا لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعامالت  التي تنشا بسبب الخدمات و/
أو األعمال المعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعامالت المماثلة مع 

أي طر ف آخر ودون أي شروط تفضيلية.
5- أن ال يكون شريكا للمدقق الخارجي أو موظفا لديه خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.

٦- أن ال تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو يكون حليفا لمساهم آخر.
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د. االطالع والمعرفة:
يتوفر في عضو مجلس اإلدارة في البنك  االطالع 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 يجب أن يتقيد فيها البنك/واالطالع ومتابعة للمواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية/حضور اجتماعات 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 واصدر 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.

دور رئيس المجلس )الرئيس(

1- إقامة عالقة بناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك وبين األعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين.
2- خلق ثقافة – خالل اجتماعات المجلس- تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات 

النظر بين األعضاء، كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
3- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى أعضاء المجلس وفي الوقت المناسب.

4- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى المساهمين وفي الوقت المناسب.
5- التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.

 هذا ويقوم البنك بالفصل ما بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام.

توليفة مجلس اإلدارة

- يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة في البنك )٧ أعضاء ( يتمتعون بالخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة ويضم 
المجلس أعضاء تنفيذيين وآخرين غير تنفيذيين.

- يتم الفصل بين رئاسة المجلس ووظيفة المدير العام.
- ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثالث أعضاء على األقل.

- ينبثق عن مجلس اإلدارة العديد من اللجان لمتابعة ومراقبة العمل في البنك ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة 
ويقوم المجلس بتحديد مسؤوليات ومهام وصالحيات لهذه اللجان عند تشكيلها.

المساهمين ودورهم في الحكم المؤسسي

للنظر والمداولة في  العامة  الجمعية  الذين يجتمعون من خالل  العليا هي للمساهمين  القانونية والسلطة  السيادة  إن 
شؤون البنك. إن اهتمام المساهمين ال يتوقف عند متابعة أسعار األسهم وقبض األرباح بل يتعدى ذلك إلى متابعة أداء 
البنك من خالل البيانات المالية واالتصال المستمر مع إدارة البنك للوقوف على آخر المستجدات وكذلك حضور الجمعيات 
العمومية واالشتراك بالتصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عن كافة الجوانب المتعلقة بأعمال البنك 
ونتائجه. أن المساهمين يلعبون دورا رقابيا مهما في متابعة أداء أعضاء مجلس اإلدارة وفي الحصول على أية معلومات 

تمكنهم من ممارسة حقهم على أكمل وجه.

اجتماعات مجلس اإلدارة

يقوم األعضاء بتخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياتهم بما في ذلك التحضير المسبق الجتماعات مجلس اإلدارة بحيث 
ال تقل عن )٦( اجتماعات في السنة واللجان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضورها ويقوم رئيس مجس اإلدارة بالتشاور 
مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي سيتم عرضها على مجلس اإلدارة ويرسل 
واللجان  اإلدارة  اجتماعات مجلس  تدوين  ويتم   ، كافي  بوقت  االجتماع  قبل  لألعضاء  بالمستندات  األعمال مصحوبا  جدول 
اللجان  قبل  ومن  قبله  من  المتخذة  والقرارات  المجلس  بها  قام  التي  األعمال  تتضمن  رسمية  محاضر  في  عنه  المنبثقة 
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المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر اإلثبات القانوني لإلجراءات التي قام بها المجلس أو لجانه وتدوين لألحداث التي جرت 
خالل االجتماعات منعا لحدوث أي التباس ويحرص البنك على مراعاة الدقة عند كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق ألية 

عمليات تصويت تمت خالل االجتماعات وإرفاق أي مستندات أو اإلشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خالل االجتماعات.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم

يحدد نظام البنك طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتكون هذه التعويضات والمكافآت على شكل بدل حضور أو بدل 
تنقالت عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح.

تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

يحرص البنك على أن ال يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم 
لحساب البنك وإذا ادعت الضرورة لذلك يكون األمر مرهونًا بترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة وتستثنى من 

ذلك األعمال 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.

اختيار اإلدارات ودورها الرقابي

1. اختيار اإلدارة:
• يحرص البنك واستنادا إلى قانون البنوك المادة )25(على أن من  يوافق مجلس اإلدارة على تعيينه مديرا عاما للبنك أو 

في اإلدارة التنفيذية العليا على أن تتحقق فيه الشروط التالية) علما بأنه يحق للبنك المركزي االعتراض على التعيين(:
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.

• أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة بنك آخر إال إذا كان البنك بنكا تابعا للبنك المعين فيه.
• أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك.

• أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك.

2. دور اإلدارة الرقابي:
تقوم اإلدارة التنفيذية للبنك ومن خالل دوائر وإدارات البنك المختلفة تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير والبيانات والمعلومات 
الحالية  المخاطر  وتقييم  البنك  عمليات  على  الرقابي  بدوره  اإلدارة  مجلس  قيام  لضمان  إليها  الحاجة  وعند  دوريا  التالية 

والمتوقعة من اجل العمل على إدارة هذه المخاطر بكفاءة وفاعلية:
أ- البيانات المالية وقوائم التدفقات النقدية مقارنة باألعوام السابقة.

ب- تقرير بمستوى واتجاه مخاطر أسعار الفائدة بما فيها الفرضيات الرئيسية لهذه المخاطر وحجمها بالمقارنة مع الحدود 
المقررة ونسبة كفاية رأس المال.
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ج- توزيعات محفظة االئتمان من حيث:-
• الحجم وتكوين المحفظة.

• التركزات االئتمانية.
• الديون المتعثرة والمستحقة والمخصصات المحجوزة مقابلها.
• مدى كفاية المخصصات المقتطعة مقابل المحفظة االئتمانية.

• نتائج األداء المتعلقة باألهداف الحالية والمتوقعة.
• تقارير مخاطر )السيولة، رأس المال، السوق( ومدى التقيد بالحدود المقررة لهذه المخاطر.

• تقرير  باالنكشافات ورأس المال االقتصادي المحتسب لكل منها.
• تقارير اإلدارة عن مدى االلتزام بالموازنات التقديرية مع المقارنات بالنتائج الفعلية وأسباب االنحرافات.

• تقارير بالمعلومات عن السوق والمنافسين مع تقرير مقارنة أداء البنك بأداء البنوك المشابهة.
• محاضر اجتماعات لجنة اإلدارة.

• أهم المقاالت المنشورة حول البنك والبيئة المنافسة باإلضافة إلى تقارير المحللين الماليين إن وجدت.
• تقارير مسح آراء العمالء والموظفين.

3. االتصاالت الخارجية:
ليتمكنوا  المناسب  الوقت  في  الدقيقة  بالمعلومات  بالبنك  العالقة  ذات  األطراف  بتزويد  البنك  في  اإلدارة  مجلس  يقوم 
من مراقبة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسائلتهم 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:

1- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية.
2- الهيكل التنظيمي األساسي )خط سير العمل + الهيكل القانوني(.

3- الحوافز والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
4- طبيعة العمليات وحجمها مع الشركات الحليفة والجهات ذات العالقة بالبنك.

5- تعريف المخاطر الرئيسية في البنك وسياسة إدارة المخاطر.

التخطيط ورسم السياسات

1. التخطيط:
إن من أهم المهام الموكلة إلى مجلس اإلدارة رسم االستراتيجيات العامة للبنك واعتماد سياسات العمل من خالل المشاركة 
اإلدارة  التقديرية وعليه فان مجلس  السنوية والموازنات  العمل  األمد وخطة  الخطط اإلستراتيجية طويلة  والموافقة على 

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 التزام اإلدارة بنسب كفاية رأس المال ونسب السيولة وتوفر مصادر أموال متاحة بما فيها رأس المال بشكل 
   يضمن تحقيق أهداف وغايات البنك المرسومة.
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2. السياسات:
لما كان مجلس اإلدارة المسئول األول عن إدارة مخاطر البنك فانه  يتوفر لدى البنك السياسات التالية والتي تغطي كافة 
مع  دوريا  مراجعتها  على  والعمل  السياسات  بالتأكد من وجود هذه  التنفيذية  اإلدارة  وتقوم  للبنك  المصرفية  األنشطة 

العمل على إصدار السياسات غير المتوفرة:

أ-سياسة االئتمان.
ب- السياسة االستثمارية.

ج- سياسة إدارة مصادر األموال/ وإدارة الموجودات والمطلوبات.
هـ - ميثاق سلوكيات العمل لدى البنك التجاري األردني.

و- سياسات أخرى:
- سياسة إدارة المخاطر.

- سياسة االمتثال.
- سياسة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب.

- سياسة اعرف عميلك.

التدقيق والضبط الداخلي:

1- أنظمة الضبط الداخلي:

لما كان مجلس اإلدارة من مهامه المراقبة على أعمال اإلدارة التنفيذية العليا بهدف التحقق من فعالية وكفاءة العمليات 
المبادئ  العليا بتطبيق  اإلدارة  تلتزم  النافذة  والتعليمات  للقوانين والتشريعات  االمتثال  المالية ومدى  التقارير  ومصداقية 
األساسية التالية ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي صدرت عن البنك المركزي األردني تحت رقم )٦0٦٦/10( بتاريخ 10/200٧/٦:

• توفير بيئة رقابية يعكسها وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط االتصال والمسؤوليات.

البنك  تواجه  التي  المخاطر  اجل تحديد  المخاطر من  للمخاطر معززة بوجود سياسة  إدارة مستقلة  إنشاء  العمل على   •
وتقييمها وتحديد رأس المال االقتصادي الالزم لمواجهتها.

• توفير ضوابط رقابية والفصل بين المسؤوليات بما فيها الفصل بين مسؤوليات “متخذي المخاطر” و “مراقبي المخاطر”.

• االلتزام بمبدأ الرقابة الثنائية وسياسة األربع عيون )Four eyes policy( عند وضع الضوابط الرقابية.

• توفير إجراءات عمل تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة تفعيل خطة الطوارئ 
إذا لزم األمر.

المدقق  اإلدارة بشكل دوري من قبل كل من  الموافق عليه من مجلس  الداخلي  والرقابة  الضبط  إعادة مراجعة نظام   •
الداخلي والمدقق الخارجي لتقييم مدى كفايته والتأكد من انسجامه مع القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة.

• االلتزام باستقاللية دوائر وإدارات المخاطر والتدقيق الداخلي ومراقبة اإلمتثال.

• االلتزام بتوفير النظم المالية والمحاسبية القادرة على إظهار الوضع المالي الحقيقي للبنك وتوفر المعلومات الضرورية التخاذ 
.)IFRS( القرارات وبما يمكن من إعداد البيانات المالية الدورية والسنوية وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية

• االلتزام بتوفير الفاعلية والسالمة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا من خالل إيجاد أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة.
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- االلتزام بتوفير متطلبات األمن والسالم والحماية الالزمة للبنك.

2- التدقيق الداخلي:

يعتبر التدقيق الداخلي مصدرا هاما للمعلومات ويساعد إدارة البنك على تحديد المخاطر وإدارتها بكفاءة من اجل ذلك 
يلتزم البنك بما يلي:

• يتم رفع تقارير المدقق الداخلي مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تكون مسئولة عن تقييم أدائه.

• يقوم المدقق الداخلي ولجنة التدقيق بمراجعة تقارير المدقق الخارجي وتقارير البنك المركزي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.

• التعاون والتشاور ما بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بهدف رفع كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

• ال يقوم البنك بتكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهام أو مسؤوليات تنفيذية.

• إن مهام التدقيق الداخلي تقوم على أساس مبدأ المخاطر – التدقيق.

المالية  باألمور  المتعلقة  الرئيسية  المعلومات  أن  من  البنك)التأكد  في  المالي  اإلبالغ  عمليات  مراجعة  عن  المسؤولية   •
واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب(.

• التأكد من االلتزام بتطبيق كافة السياسات والتعليمات واإلجراءات الداخلية للبنك والصادرة عن الجهات الرقابية والمعايير 
واإلجراءات والقوانين الدولية ذات العالقة.   

3- لجنة التدقيق:

التدقيق “ وتم إصدار قرار تشكيلها وتحديد  “ لجنة  انبثق عن مجلس اإلدارة  المادة )33، 32( فقد  البنوك  بموجب قانون 
مهامها، وتحدد أفضل الممارسات الدولية المواصفات التالية في أعضائها:

- تتكون من )3( أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة من غير األعضاء التنفيذيين.
- تتوفر في أعضائها المعرفة والفهم الكافيين للمعايير والمبادئ المحاسبية الدولية.

- تتوفر لدى األعضاء خبرة مصرفية عامة.
- المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية.

4- التدقيق الخارجي:

لمعايير  وفقا  البنك  على  الخارجي  التدقيق  بمهام  للقيام  المرخص  الخارجي  الحسابات  مدقق  العامة  الهيئة  تنتخب   •
التدقيق الدولية المعتمدة ومتطلبات واصول المهنة والتشريعات النافذة.

• يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مع مراعاة تطبيق دوران الشريك المسؤول في 
مكتب تدقيق الحسابات كل )٧( سنوات وبما يتفق مع )المعايير الدولية(.

• يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق الداخلي بنسخة من تقريره ويجتمع معها مرة واحدة على االقل سنويا ودون 
حضور االدارة التنفيذية.

• يقوم المدقق الخارجي بحضور اجتماع الهيئة العامة للبنك.

• يقوم المدقق الخارجي بتدقيق حسابات البنك وفقا للمعايير الدولية والقواعد المهنية المتعارف عليها وفحص االنظمة 
المالية  البيانات  وعدالة  مصداقية  من  والتاكد  فعاليتها  من  للتاكد  الداخلية  والرقابة  الضبط  وانظمة  والمالية  االدارية 
الصادرة عن انظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية باالضافة الى التبليغ عن اية مخالفة للقانون  او أي امور مالية او ادارية 

ذات اثر سلبي على اوضاع البنك الى الجهات المختصة.
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5- إدارة المخاطر

أ- ترفع دائرة إدارة المخاطر في البنك تقاريرها إلى المدير العام ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال، أما بالنسبة للعمليات 
    اليومية فيكون ارتباطها مع المدير العام.

ب- تتضمن مسؤوليات دائرة إدارة المخاطر في البنك ما يلي:

• 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، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حاالت االستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر.
• تزويد المجلس واإلدارة التنفيذية بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر )Risk Profile ( في البنك. 

• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.
• )هذا وتقوم بعض اللجان مثل لجان االئتمان، وإدارة الموجودات والمطلوبات / الخزينة، لجان االستثمار بمساعدة دائرة إدارة 

المخاطر في القيام بمهامها وفق الصالحيات المحددة لهذه اللجان(.
• هذا و يتضمن التقرير السنوي للبنك معلومات عن دائرة إدارة المخاطر بخصوص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات 

التي تطرأ عليها.

Compliance االمتثال

تم إنشاء دائرة االمتثال في البنك وهي وحدة مستقلة تتبع رئيس مجلس االدارة مباشرة وعلى اتصال مع المدير العام كما 
تم رفدها بكوادر مدربة هذا وتقوم دائرة االمتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانين والتشريعات 
النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة. ويقوم البنك بتوثيق مهام، صالحيات ومسؤوليات إدارة االمتثال ويكون وتعميمها 
داخل البنك وعلى كافة العاملين ، كما ويعتمد المجلس ويراقب سياسة االمتثال ويكون إعدادها وتطويرها والتأكد من 
تطبيقها في البنك من صالحيات إدارة االمتثال باإلضافة إلى قيام دائرة االمتثال برفع تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها 

لالمتثال إلى مجلس اإلدارة في البنك ونسخة منها إلى اإلدارة التنفيذية.

لجان مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

أ- تم تشكيل لجنة التدقيق بقرار من مجلس إدارة البنك  وتتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة البنك من 
بين األعضاء غير المنوط بهم أعمال تنفيذية داخل البنك ويتمتعون بالخبرة العملية والمهنية والمؤهالت الالزمة ومن بين 
األعضاء هناك عضوين مستقلين، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس اإلدارة، وتتولى اللجنة في 

البنك ممارسة المهام والصالحيات التالية:

• التوصية بترشيح السادة مدققي الحسابات للتعيين أو إنهاء خدماتهم والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة في 
تعليمات هيئة األوراق المالية.

• مراجعة أتعاب مدققي الحسابات والتوصية بتحديد قيمتها العادلة في ضوء نطاق التدقيق المطلوب منهم.

• التوصية بتعيين أو إنهاء خدمات كبار موظفي إدارة التدقيق الداخلي وفي العموم تقييم عمل التدقيق الداخلي والنظر 
في سبل تطويره، مع إظهار الدعم الالزم لعناصر التدقيق الداخلي الرئيسية لتكريس استقالليتهم والعناية بأوضاعهم 

الوظيفية.

• إقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية للبنك بعد التشاور مع مدققي الحسابات على طبيعة ونطاق التدقيق المطلوب 
لتدقيق  واسعة  تغطية  اجل  الخارجي من  المدقق  ومراجعات  الداخلي  التدقيق  بين نشاط  الالزم  التنسيق  بما يضمن 

أنشطة - البنك ودوائره وفروعه بأقل ازدواجية ممكنة.
• الموافقة على أي خروج عن خطة التدقيق الداخلي السنوية أو أي تعديل أو تأجيل فيها.
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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 واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشان كل ذلك.

التصويبية  اإلجراءات  والتأكد من  )أيا كان مصدرها( بصورة فعالة وسريعة  للتدقيق  أية مالحظات هامة  تنفيذ  • متابعة 
المناسبة دون تأخير.

• دراسة كتب مالحظات السادة مدققي الحسابات المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية أو سواها ومراجعة أجوبة البنك عليها 
ويشمل ذلك مراجعة مراسالت البنك مع مدققي الحسابات لتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها.

• مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للبنك قبل عرضها على مجلس اإلدارة مع العناية باألخص بأية خالفات قد 
التحقق من تنفيذ تعليمات  أو نتائجها وكذلك  المالية  البيانات  الحسابات عند عملية إعداد  اإلدارة ومدققي  تنشا بين 
البنك المركزي بشان كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ األوراق 

المالية، وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة أو المقترح اعتبارها ديونا هالكة.

• النظر في أية تعديالت جوهرية أو مسائل أخرى هامة تتعلق بعملية التدقيق أو المبادئ  المحاسبية المعمول بها في 
البنك عند إعداد البيانات المالية السنوية واالطمئنان إلى التزام هذه البيانات بتعليمات البنك المركزي األردني وهيئة 

األوراق المالية والمتطلبات القانونية األخرى والمعايير المحاسبية المعمول بها.

• النظر بالتشاور مع السادة مدققي الحسابات )إن لزم األمر( في مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية في البنك ودقتها 
للبنك بصورة صحيحة  السنوية  المالية  البيانات  اإلفصاح عن  وباألخص مدى كفايتها في  بها  االلتزام  ومالئمتها ومدى 

وصادقة ومتفقة مع القواعد المحاسبية المعمول بها.

• رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي ألعمال البنك.

• االجتماع الدوري مع المدقق الداخلي والخارجي ومسؤولي االمتثال مرة واحدة على األقل سنويا وإذا ما تطلب األمر ذلك.

• التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

• إبداء الرأي في غير ذلك من المسائل التي يعرضها المجلس على اللجنة من وقت ألخر.

• 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.

• تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
يقوم رئيس اللجنة بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة للبنك.

ب-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 )4( مرات سنويا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من عضويها اآلخرين، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين 

على األقل، وتتخذ توصياتها باألغلبية.
• أمين سر مجلس اإلدارة هو مقرر اللجنة.

• يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها أن تدعو أي شخص لالستئناس برأيه بخصوص 
مسالة معينة.
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لجنة المخاطر واالمتثال 

أ- تم تشكيل لجنة المخاطر واالمتثال بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من )3( اعضاء من مجلس ادارة البنك رئيس 
البنك  البنوك وااللمام بتعليمات  المخاطر فى  ادارة  المعرفة والفهم السس  اللجنة  وعضوين ويجب ان تتوفر فى اعضاء 
المركزى والتمتع بالخبرة العملية والمهنية والمؤهالت الالزمة ينتخبهم مجلس إدارة البنك من بين األعضاء وتستمر اللجنة 

في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس اإلدارة، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصالحيات التالية:

أ- النواحي المتعلقة بادارة المخاطر

1- الموافقة على الهيكل التنظيمي لدائرة ادارة المخاطر.
2- الموافقة على سياسات وتعليمات واجراءات ادارة المخاطر ونظام التقارير الخاص بها ومراجعتها بشكل دوري وتحديد 

مدى كفاءتها.
3- الموافقة واالشراف على مستويات المخاطر المقبولة في البنك ومراجعتها بشكل دوري.

4- التعرف والوقوف على المخاطر التي يتعرض لها البنك وتحديد ومتابعة مدى كفاءة  ادوات الرقابة عليها وطرق تقييم 
وقياس هذه المخاطر والحد منها والعمل على تطوير هذه االدوات.

5- تقييم مدى كفاءة انظمة الرقابة في البنك للتاكد من قيام جميع دوائر البنك بتطبيقها بشكل تام.
٦- مراجعة كافة التقاريرالصادرة عن دائرة ادارة المخاطر واتخاذ االجراءات الالزمة للحد من المخاطر التي يمكن ان يتعرض 

لها البنك ورفع التوصيات بشانها الى مجلس ادارة البنك.
٧- الوقوف على مدى رفع درجة وعي الموظفين بكافة انواع المخاطر وخاصة فيما يتعلق بقرارات لجنة بازل

8- اية مهام اخرى تتعلق بادارة المخاطر في البنك.

ب- النواحي المتعلقة باالمتثال

1- مراجعة المالحظات الواردة في تقاريردائرة مراقبة االمتثال وتقارير البنك المركزي والمدقق الخارجي بشان مراقبة االمتثال 
في البنك ومتابعة االجراءات المتخذة بشانها وبما اليتعارض مع صالحيات لجنة التدقيق.

2- التوصية لمجلس االدارة باعتماد سياسة االمتثال وسياسة مكافحة غسل االموال وسياسة اعرف عميلك واية تعديالت 
تتم عليها.

3- االطالع على تقارير المراجعة الدورية)ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية( الصادرة عن دائرة مراقبة االمتثال حول امتثال 
كافة سياسات واجراءات وبرامج عمل البنك للقوانيين والتعليمات الرسمية ذات العالقة بعمل البنك.

4- االطالع على الخطة السنوية وبرنامج العمل السنوي لدائرة مراقبة االمتثال والتاكد من االلتزام بتطبيقها.
5- استالم تقارير بالعمليات المشبوهة التي يتم اعالم وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب عنها.

٦- االطالع على االجراءات والتدابير التصحيحية و /او التأديبية التي يتم اتخاذها من قبل االدارة التنفيذية في حال اكتشاف 
اية مخالفات ناجمة عن عدم االمتثال وخاصة في حالة المخالفات التي تعرض البنك لعقوبات قانونية او خسائر مالية او 

تؤثر على سمعة البنك.
٧- اية مهام اخرى تتعلق باالمتثال في البنك.

ب- تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

قرار  على  بناء  أو  ذلك  إلى  الحاجة  دعت  كلما  أو  األقل  على  مرتين  رئيسها  من  بدعوة  المخاطرواالمتثال  لجنة  تجتمع   •
مجلس - إدارة البنك أو بناء على طلب من عضويها اآلخرين، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على األقل، وتتخذ 

توصياتها باألغلبية.
• مدير إدارة  المخاطر مقررا للجنة.

• يدعى اي شخص قى البنك لحضور اجتماعات اللجنة لالستئناس برأيه بخصوص مسألة معينة.
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لجنة التخطيط االستراتيجي:

تم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة، وتتكون من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة يكون احدهم رئيسا لها بقرار من 
مجلس اإلدارة ويجب ان يتمتع االعضاء بالمقدرة والمعرفة باالمور المالية واالدارية والخبرة فى المجال المصرفى واالسواق   ، 
كما يكون لها مقرر يتم تعييه من مجلس اإلدارة. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك، وتتخذ قراراتها / 
توصياتها بأكثرية ثالثة من األعضاء وعلى األقل أن يكون بينهما رئيس اللجنة وتقدم تقاريرها وتوصياتها أوال بأول لمجلس 

اإلدارة، وال يجوز أن تقل اجتماعاتها عن اجتماعين سنويا. هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:-

االقتصادية  الظروف  البنك في ضوء  المناسبة في  التوجهات اإلستراتيجية  اإلدارة بمقترحاتها بشان  التوصية لمجلس   -1
ومناخ االستثمار وظروف التنافس المصرفي والعوامل المحيطة بتطوراته.

2- 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.

الالزمة بشأنها لمجلس  التوصيات  العمل لمناقشتها وتهيئة  العام بخصوص استراتيجيات  المدير  اقتراحات  3- مراجعة 
اإلدارة.

4- مناقشة الميزانيات التقديرية السنوية للبنك والبت فيها تمهيدا لعرضها على مجلس االدارة.
5- مراجعة أداء خطط العمل السنوية والميزانيات التقديرية بمقارنة االنجازات الفعلية باألهداف التقديرية وتقييم أسباب 

االنحراف  عن األهداف المرسومة.
٦- يدعى المدير العام لحضور اجتماعات اللجنة اضافة الى من تراه اللجنة مناسبا. ومن المناسب تحديد مواعيد اجتماعات 

اللجنة بالتنسيق مع رئيسها أو حين يطلب ذلك على أن يتم إخطار المدير العام بتلك المواعيد من خالل مقرر اللجنة.
تنفيذ  االجتماعات ومتابعة  أعمالها وإعداد محاضر  الدعوات الجتماعها وجداول  إعداد  اللجنة مسئوال عن  ٧- يكون مقرر 

توصياتها حسب موافقات مجلس اإلدارة عليها.
8- أية مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة.

9- مدير دائرة التخطيط هو مقرر اللجنة.

لجنة بيع العقارات:

تم تشكيل لجنة العقارات بقرار من مجلس اإلدارة وتتكون من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة ويعين المجلس رئيسها من 
بين األعضاء الثالثة وان تتوفر فيهم الخبرة العملية والمهنية فى المجال المصرفى ودراية بالقوانين والتشريعات ، وتجتمع 
اللجنة بصورة دورية على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين سنويا، وتتخذ قراراتها / توصياتها بأغلبية عضوين على 
األقل على أن يكون رئيس اللجنة بينهما. وتقدم اللجنة تقاريرها / توصياتها لمجلس اإلدارة أوال بأول وحين الحاجة. هذا 

وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

البنك بهدف تخفيض المحفظة  العقارات المستملكة من  المتعلقة بالتخلص من  التنفيذية  1- وضع السياسة والخطط 
المال وعدم تجميد سيولة  الرأسمالية، من جهة ولرفع معدل كفاية رأس  لألرباح  إلى أدنى حد ممكن تحقيقا  العقارية 

البنك، من جهة أخرى.
2- تحديد سقوف المزادات للعقارات المرهونة للبنك عند دخول البنك في هذه المزادات بالتنسيق مع دائرة التسهيالت  

لتقدير أية محددات تفرضها اعتبارات حجم القرض المتعلق بالرهن ومخصصاته وفوائده المعلقة.
3- متابعة تقديرات قيم جميع العقارات المملوكة من البنك والتأكد من تحديثها كل سنتين على األقل مع مراعاة متطلبات 

البنك المركزي ومدققي الحسابات بهذا الشأن.
4- دراسة توصيات اللجنة العقارية الفرعية بخصوص بيع العقارات واتخاذ القرار المناسب حول عروض الشراء ألي من هذه 

العقارات مع مراعاة تقديرات السوق واعتبارات البنك.
5- دراسة التوصيات المقدمة من الدائرة العقارية من خالل تجاربها العملية واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها وتعميمها على 

مختلف الدوائر ال سيما دائرة التسهيالت.
٦- االطالع على الكشف الشهري الصادر عن دائرة التسهيالت والذي يتضمن رهونات العقارات الجديدة المرهونة لصالح 

البنك وقيمتها التقديرية وكشف الدخول بالمزادات.
٧- أية مهام أخرى يسندها إليها مجلس اإلدارة وتتعلق باختصاصها.

8- مدير الدائرة العقارية هو مقرر اللجنة.
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لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء المجلس وتتكون من )4( أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوين 
مستقلين وتجتمع اللجنة بصورة دورية على ان اليقل عدد اجتماعاتها عن اجتماع واحد سنوياوتتخذ قراراتها/توصياتها 
باغلبية عضوين اثنين على االقل على ان يكون رئيس اللجنة بينهما وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصالحيات التالية:-

بأي جريمة مخلة  إدانته  أي شخص سبقت  اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح  والترشيح لعضوية مجلس  التوصية بتسمية   -
بالشرف واألمانة.

- تحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس االدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك وذلك باتباع اسس محددة 
ومعتمدة فى عملية تقييم فعالية المجلس وبحيث يكون معيار تقييم االداء موضوعى ويتضمن مقارنة بالبنوك االخرى 
بالمتطلبات  االلتزام  ومدى  للبنك  المالية  البيانات  وصحة  سالمة  معايير  الى  باالضافة  المشابهة  المالية  والمؤسسات 

الرقابية.
- المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات المطلوبة 

لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
- التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية 

مجلس إدارة في شركة أخرى.
- التأكد من وجود سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط باالداء في 
تحديد تلك المكافآت باإلضافة إلى أن تكون الرواتب كافية الستقطاب األشخاص المؤهلين للعمل في البنك واالحتفاظ 

بهم.
- الموافقة على نظام المكافآت وتحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية بما فيها راتب المدير العام والمزايا األخرى.

- الموافقة على جداول مكافآت الموظفين بناء على تنسيب من المدير العام.
- إقرار سياسة الزيادات السنوية للموظفين بناء على تنسيب من المدير العام.

- ترفع اللجنة قراراتها/توصياتها ونتائج اعمالها الى مجلس ادارة البنك.
- امين سر المجلس هو مقرر اللجنة.

 
تم تشكيل لجنة التحكم المؤسسي من بين اعضاء المجلس وتتكون من ثالثة اعضاء من بينهم رئيس المجلس باالضافة 
الى ذلك من اثنين من اعضاء المجلس غير التنفيذيين وتجتمع اللجنة بصورة دورية على ان اليقل عدد اجتماعاتها عن 
بينهما  اللجنة  رئيس  يكون  ان  على  االقل  على  اثنين  عضوين  باغلبية  قراراتها/توصياتها  سنوياوتتخذ  واحد  اجتماع 

وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

- التاكد من االلتزام بتطبيق ما ورد في دليل الحاكمية المؤسسية.
- مراجعة وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية كلما تطلب االمر ذلك.

- للجنة ان تقوم بدعوة أي شخص في البنك وعلى كافة المستويات االدارية لالستئناس برايه او مساءلته عن أي امر من 
االمور.

- ترفع اللجنة تقرير لمجلس ادارة البنك مرة كل عام على االقل يتضمن رايها بمدى التقيد ببنود دليل الحاكمية المؤسسية.
- مدير دائرة المخاطر هو مقرر اللجنة.

ان البنك التجاري األردني يؤكد التزامه بتطبيق االحكام والبنود الواردة في دليل الحاكمية المؤسسية بإستثناء فيما يتعلق 
بعدد األعضاء المستقلين حيث بلغ عدد االعضاء المستقلين في مجلس االدارة عضوين اثنين في حين وحسب دليل الحاكمية 
المؤسسية يجب ان ال يقل عدد االعضاء المستقلين عن )3( اعضاء ويتم تعويض ذلك بإيجاد نظام رقابي فعال يتمثل في 
ال  المعنيين  االعضاء  فإن  التعارض  حصول  احتمال  حال  وفي  اإلدارة  مجلس  العضاء  المصالح  تعارض  عدم  سياسة  تطبيق 
مواضيع  طرح  يتم  حين  وخصوصًا  بهم  المتعلقة  القرارات  على  التصويت  في  يشتركون  وال  المجلس  اجتماعات  يحضرون 
تتعلق بعمليات تخصهم ولها ارتباط بأعمال البنك مع اتباع مبدأ الشفافية وحسن اإلدارة وتوفر اجراءات تحد من استغالل 

اعضاء المجلس لمراكزهم وتمنع تعارض مصالحهم الخاصة مع واجباتهم المطلوبةمنهم كأعضاء في مجلس اإلدارة.
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الهيكل التنظيمي
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الفروع والمكاتب للبنك التجاري األردني

فروع األردن 
رقم الفرع الفاكس موقع الفرع اسم الفرع 

5203000-566411006البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانياإلدارة العامة
5203085-520308606البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانيالفرع الرئيسي

5203149 - 520314206الشميساني - شارع عصام العجلونيفرع شميساني
5203043- 562196806 جبل عمان شارع األمير محمدجبل عمان

5683716- 568365706شارع الملكة نورالمجمع التجاري
5203057 - 520319306جبل الحسين - شارع خالد بن الوليدجبل الحسيـن

5656496- 566148406العبدلي - شارع الملك حسينالعبدلي
5203147- 582181106ام السماق - شارع مكهشارع مكة
5203046- 520319706وسط البلد - شارع الملك حسينفرع عمان

4777953 - 477868506الوحدات - شارع اليرموكاليرموك
5203049 - 478469206 06عمان - شارع مادباالقويسمة

5203045- 488366506ماركا - شارع الملك عبداهلل االولماركا
5238828-523337906أبو نصير- الشارع الرئيسيأبو نصير

5348736- 535689006صويلح - شارع ياجوزصويلح
4720969 - 472052006الفحيص - دوار شاكر طعيمهالفحيص

5203137 - 552567606 شارع وصفي التلشارع وصفي التـل
5203047 - 582438206الصويفيه- شارع عبدالرحيم حاج محمدالصويفية

3610665 - 361459005 05ضاحيه االمير فيصل - شارع الملك حسينمكتب حطين
5203048- 399329005 05الزرقاء - شارع السعادهالزرقاء

5203191 - 324693105 05مادبا - شارع الملك عبداهلل الثانيمأدبا
5203044 - 238696703 03 الكرك - الشارع الرئيسي - الثنيهالكرك

5203076 - 201416603 03 الوحدات الشرقيه - شارع ابن رشدالعقبة
3550895- 355156105 05السلط - شارع البلديهالسلـط
3571761- 357176105 05دير عال- الشارع الرئيسيمعدي

5203148- 724303602 02 اربد- شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربد
7251783- 725178502 02اربد - شارع ايدونشارع أيدون / إربد

7240051- 724708702 02اربد - البلد - شارع السينمامكتب اربد
7380656- 738185702 02الرمثا- مبنى البلديه - شارع الوحده العربيهالرمثا

5203136-623667902 02 المفرق-الحي الشرقي - شارع خالد ابو سماقهالمفرق
5203135-375167705 05 الجبل الشمالي - شارع الملك عبداهلل الثانيياجوز

فروع فلسطين
2989231-2-9702298768200970رام اهلل - شارع برليناإلدارة اإلقليمية

2989231-2-9702298768200970رام اهلل - سيتي سنتر فرع  رام اهلل 
2767231-2-9702276723700970بيت لحم - شارع المهدبيت لحم

2382191-9-9709238195300970نابلس - الدوار- مجمع بلديه نابلسنابلس
2676583-9-9267659100970طولكرم - عماره سماره واالعرجطولكرم
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مواقع أجهزة الصراف اآللي في األردن وفلسطين 

الصرافات اآللية داخل فروع البنك في األردن 

موقع الصراف العنوان اسم الصراف

داخل الفرع البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانياإلدارة العامة 

خارج الفرع البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانياإلدارة العامة - المواقف

داخل الفرع البيادر - شارع الملك عبداهلل الثانيالفرع الرئيسي 

خارج الفرع الشميساني - شارع عصام العجلونيالشميساني

داخل الفرع جبل عمان - شارع األمير محمدجبـل عمـــان

داخل الفرع وسط البلد - شارع الملك حسينعمان 

داخل الفرع جبل الحسين - شارع خالد بن الوليدجبل الحسيـن

داخل الفرع العبدلي - شارع الملك حسينالعبدلـــــي

داخل الفرع ام السماق - شارع مكهشارع مكــــة

داخل الفرع الوحدات - شارع اليرموكاليرموك

داخل الفرع عمان - شارع مادباالقويسمـــــة

داخل الفرع ماركا - شارع الملك عبداهلل االولماركـــــــا

داخل الفرع ابونصير - شارع الرئيسيأبو نصيــر

داخل الفرع صويلح - شارع ياجوزصويلــــح

داخل الفرع الفحيص - دوار شاكر طعيمهالفحيـــص

داخل الفرع شارع وصفي التلشارع وصفي التـل

داخل الفرع الصويفيه- شارع عبدالرحيم حاج محمدالصويفيــــة

داخل الفرع ضاحيه االمير فيصل - شارع الملك حسينمكتب حطيـــن

داخل الفرع الزرقاء - شارع السعادهالزرقــــــاء

داخل الفرع مادبا - شارع الملك عبداهلل الثانيمـــأدبا

داخل الفرع الكرك - الشارع الرئيسي - الثنيهالكـــرك

داخل الفرع الوحدات الشرقيه - شارع ابن رشدالعقبــــة

داخل الفرع السلط - شارع البلديهالسلــــــط

داخل الفرع دير ّعال - الشارع الرئيسيمعــــدي

داخل الفرع اربد- شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربـــــد

داخل الفرع اربد - شارع ايدونشارع أيدون / إربــد

خارج الفرع اربد - البلد - شارع السينمامكتب اربد

داخل الفرع الرمثا- مبنى البلديه - شارع الوحده العربيهالرمثـــــــا

داخل الفرع المفرق-الحي الشرقي - شارع خالد ابو سماقهالمفرق

داخل الفرع الجبل الشمالي - شارع الملك عبداهلل الثانيياجوز
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الصرافات اآللية داخل فروع البنك في األردن 

موقع الصراف عنوان الصراف الخارجياسم الصراف 

خارج الفرع شارع االستقاللاالستقالل مول 

خارج الفرع شارع المدينه الطبيه - طابق الخدمات سيتي مول 

خارج الفرع شارع مكه - سوبرماركت مايلزمكه مول 

خارج الفرع الصويفيه - شارع الوكاالت جيتوي مول 

خارج الفرع جبل الحسين -دوار فراس - مكسيم مول مكسيم مول 

مدينه العقبه - سلطة العقبة اإلقتصادية الخاصة / مبنى العقبه 
خارج الفرع السلطة

صرافات  فلسطين 

موقع الصراف عناوين الصرافات اسم الصراف

داخل الفرع اإلدارة اإلقليمية - شارع برلين االداره االقليميه

داخل الفرع ميدان المناره - عماره ستي سنتررام اهلل 

داخل الفرع بيت لحم - شارع المهدبيت لحم

داخل الفرع طولكرم - عماره سماره واالعرج طولكرم 

خارج الفرع نابلس - الدوار- مجمع بلديه نابلسنابلس








