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ال�صادة امل�صاهمني الكرام،
ي�رصين بالنيابة عن اأع�صاء جمل�س الإدارة اأن اأقدم لكم التقرير ال�صن�ي لبنك القاهرة عمان الذي 

ن�صتعر�س من خالله اأبرز الإجنازات التي حققها البنك خالل العام املا�صي.
ا�صتمر تاأثري الظروف الإقليمية املتقلبة ب�صكل �صلبي على الأداء القت�صادي خالل عام ٢01٦، 
تاأثري �صلبي  بن�صبة ٢.٤%. فقد كان لهذه الظروف  الأردين من�اً مت�ا�صعاً  حيث حقق القت�صاد 
على ثقة امل�صتثمرين وقطاع ال�صياحة والتجارة، اإل اأن ال�صيا�صة النقدية املي�رصة التي اتبعها 
اإحياء الئتمان النقدي ودعم النم� القت�صادي نتيجة  اإيجابياً على  اأثرت  البنك املركزي الأردين 
م�ازنة  عجز  انخفا�س  من  الرغم  وعلى  هذا  متدنية.  م�صت�يات  اإلى  الف�ائد  اأ�صعار  انخفا�س 
ال�ص�ريني  الالجئني  اأزمة  تفاقم  اأن  اإل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %٤.٤ ن�صبته  ما  اإلى  الدولة 
وانخفا�س املنح اخلارجية اأدت اإلى التاأثري �صلباً على املالية العامة للدولة حيث اأنه من املت�قع اأن 
ي�صل الدين العام يف نهاية ٢01٦ اإلى ح�ايل 9٥% من الناجت املحلي الإجمايل. هذا ومن املت�قع اأن 
يتاأثر القت�صاد الأردين اإيجابياً خالل عام ٢017 بحزمة الإ�صالحات التي قامت احلك�مة باتخاذها 
الحتياطات من  تبقى  واأن  الدينار  الف�ائد على  اأ�صعار  ترتفع  اأن  يت�قع  املن�رصم، كما  العام  يف 

العمالت الأجنبية ق�ية وكافية لدعم ربط �صعر ال�رصف مقابل الدولر الأمريكي. 
هذا وعلى الرغم من الظروف القت�صادية ال�صعبة، اإل اأن البنك متكن من حتقيق معدلت من� يف حمفظته الئتمانية حيث ارتفعت بن�صبة 
اإلى 1٣٥٦،٣ ملي�ن دينار مع املحافظة على ج�دة املحفظة حيث بلغت ن�صبة �صايف الت�صهيالت غري العاملة ٣.٤7% من  1٨.٥% لت�صل 
اإجمايل الت�صهيالت وهي اأقل من املعدل العام للقطاع امل�رصيف يف الأردن مع احتفاظ البنك مبخ�ص�صات تغطي الت�صهيالت غري العاملة 
بن�صبة 9٥،٣%. هذا وقد انخف�س اإجمايل امل�ج�دات بن�صبة 1.٦% لتبلغ ٢٤91،٢ ملي�ن دينار، كما بلغ ر�صيد ودائع العمالء 1٥٤7،٤ ملي�ن 
دينار بانخفا�س 1.٤% عن نهاية عام ٢01٥. وقد كان لنخفا�س اأ�صعار الف�ائد على الدينار اأثر على نتائج البنك خالل العام، فعلى الرغم من 
من� الت�صهيالت الئتمانية اإل اأن �صايف اإيرادات الف�ائد انخف�س بن�صبة ٤.٨% ليبلغ 9٦،٦ ملي�ن دينار، وكان لنخفا�س اأرباح امل�ج�دات املالية 
من 1،9 ملي�ن دينار للعام ٢01٥ اإلى 0،7 ملي�ن دينار اأثر يف انخفا�س اإجمايل الدخل بن�صبة ٢.9% ليبلغ 1٢٨،1 ملي�ن دينار مقارنة مع 1٣1،9 
ملي�ن دينار يف عام ٢01٥. يف املقابل اأدى ارتفاع اإجمايل امل�صاريف الت�صغيلية مبا فيها خم�ص�صات التدين بن�صبة 9.٢% اإلى حتقيق البنك 
اأرباح بعد �رصيبة الدخل مببلغ ٣٥،1 ملي�ن دينار مقارنة مع ٤1،٢ ملي�ن دينار لعام ٢01٥ بانخفا�س ن�صبته 1٤.9%. علماً باأن البنك حقق 
�صايف اأرباح بقيمة ٣،٤ ملي�ن دينار نتجت عن بيع م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل قيدت ب�صكل مبا�رص 

حل�صاب الأرباح املدورة ومل تظهر �صمن قائمة الدخل.
وقد كان لهذه النتائج و�صيا�صة البنك يف ت�زيع الأرباح اأثر يف تعزيز قاعدة راأ�صمال البنك حيث بلغ جمم�ع حق�ق امل�صاهمني ٣٢٦،٥ ملي�ن 
دينار بارتفاع ٦.1% يف حني بلغت ن�صبة كفاية راأ�س املال وفقاً ملتطلبات بازل )III( 1٦،٤7% وهي اأعلى من الن�صب املقررة من البنك املركزي 
الأردين البالغة 1٢% وجلنة بازل البالغة ٨% ومبا ي�صع البنك �صمن الفئة الأولى )راأ�صمال جيد( وفقاً لدرجة املالءة وبالتايل ميكنه من الت��صع 
يف اأعماله امل�صتقبلية، مع الإ�صارة اإلى اأن التقييم الداخلي لراأ�س املال واختبارات الأو�صاع ال�صاغطة التي يجريها البنك ب�صكل دوري تظهر 

ق�ة قاعدة راأ�صمال البنك وقدرته على حتمل اأية خ�صائر حمتملة.
هذا وقد وا�صل البنك خالل العام القيام بدوره الريادي يف تقدمي خدماته امل�رصفية لالأفراد وتط�ير منتجاته وبراجمه بالإ�صافة اإلى تعزيز 
�صبكة منافذ تقدمي اخلدمة من فروع ومكاتب واأجهزة �رصاف اآيل يف كافة حمافظات اململكة وفل�صطني والتط�ير امل�صتمر ملنافذ اخلدمات 
امل�رصفية الإلكرتونية، وقد ت�ج ذلك بح�ص�ل البنك على جائزة اأف�صل ابتكارات طرق الدفع الإلكرتونية املتط�رة خالل امل�ؤمتر ال�صاد�س ع�رص 
ل�رصكة ما�صرتكارد العاملية، كما ح�صل البنك اأي�صاآ على جائزتي اأف�صل برنامج للبطاقات املدف�عة م�صبقاً عن م�رصوع حت�يل البطاقات 
اجلامعية اإلى بطاقات ذكية متعددة اال�ستخدامات وجائزة اأف�سل و�سيلة دفع اإلكرتونية با�ستخدام بطاقة االئتمان دون متريرها على نقاط 
البيع خالل م�ؤمتر الدفع الإلكرتوين الرابع والذي نظمته �رصكة اإميريجينغ ماركت�س بامينت�س الأردن )EMP(. كما زاد البنك من ن�صاطه يف 
قطاع ال�رصكات ب�صكل عام وال�رصكات ال�صغرية واملت��صطة وال�صتفادة من اتفاقياته مع عدة جهات تقدم التم�يل الالزم لهذا القطاع 

وفق اآجال مت��صطة وط�يلة باأ�صعار فائدة مناف�صة. 
ولتعزيز مركزه التناف�صي وانت�صاره خارج الأردن، فقد اأنهى البنك الإجراءات القان�نية والفنية لتاأ�صي�س م�رصف ال�صفا يف فل�صطني والذي 
با�رص ن�صاطه امل�رصيف خالل الربع الثالث من عام ٢01٦، ويق�م امل�رصف مبمار�صة اخلدمات امل�رصفية واملالية واأعمال ال�صتثمار وفقاً لأحكام 

ال�رصيعة الإ�صالمية وذلك من خالل املركز الرئي�صي يف مدينة رام الله.
بناءً على النتائج املالية، فقد قرر جمل�س الإدارة الت��صية للهيئة العامة امل�قرة بت�زيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني بن�صبة 1٢% من القيمة 
ال�صمية لل�صهم ومببلغ ٢1،٦ ملي�ن دينار. وتاأتي هذه الت��صية بهدف تدعيم قاعدة راأ�س املال مبا ميكن البنك من تعزيز قدرته على الت��صع 

يف اأعماله وزيادة حجم ن�صاطه وقدرته التناف�صية.
هذا و�صي�صتمر البنك خالل عام ٢017 يف تنفيذ �صيا�صاته وخطته الإ�صرتاتيجية ويف تط�ير اأعماله، حيث �صيتم الرتكيز على املحافظة 
م�صت�ى  وحت�صني  الأداء  كفاءة  زيادة  على  بالعمل  البنك  �صيق�م  كما  الئتمانية.  املحفظة  ج�دة  وعلى  املرتفعة  ال�صي�لة  ن�صب  على 
خدمة العمالء، وزيادة �صبكة املنافذ البيعية من فروع ومكاتب و�رصافات اآلية، بالإ�صافة اإلى امل�صاهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من 

م�ص�ؤولية البنك الجتماعية.
ويف اخلتام، ونيابة عن جمل�س الإدارة، اأعرب عن �صكري اخلال�س لكافة م�صاهمي البنك ل�لئهم ودعمهم امل�صتمر، ولعمالئنا الكرام على 
ثقتهم وم�صاندتهم املت�ا�صلة لنا. وتقديري الكبري لكافة م�ظفي البنك على اختالف م�اقعهم لعملهم اجلاد وتفانيهم واإخال�صهم 
الدائم، وكلنا ثقة  الأردين جله�ده املخل�صة وعلى دعمه  اأعرب عن �صكري وتقديري للبنك املركزي  اأن  اأود  التامة بعمالئنا. كما  وعنايتهم 

مب�ا�صلة اجله�د لتقدمي خدمات م�رصفية مميزة وحتقيق نتائج اأف�صل يف ال�صن�ات القادمة.
يزيد عدنان املفتيوال�صالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الدارة
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اأول: القت�صاد املحلي
 حقق القت�صاد الأردين من�ا مت�ا�صعا خالل العام ٢01٦ لي�صل الى ٢.٤% وذلك نتيجة لنخفا�س اأ�صعار النفط وال�صيا�صة النقدية املي�رصة. من جهة اأخرى 
ا�صتمر الأداء القت�صادي يف م�صت�يات اأقل من امل�صت�ى املرتقب حيث اثر تفاقم الظروف اجلي��صيا�صية القليمية املتقلبة �صلبا على ثقة امل�صتثمرين وقطاع 
اأدت هذه  ال�صياحة والتجارة، يف حني ت�صتمر ال�صغ�طات على القت�صاد ال�طني وم�ازنات احلك�مة الناجمة عن اعباء الالجئني ال�ص�ريني. نتيجة الى ذلك 

ال�صغ�طات الى ارتفاع معدل البطالة يف اململكة لي�صل الى 1٦% خالل العام ٢01٦.
يف حني حققت معدلت الت�صخم للمملكة ارتفاعا طفيفا خالل الأ�صهر الأخرية لعام ٢01٦ ولكن البيئة النكما�صية قد ا�صتمرت حيث بلغ النخفا�س يف 
اأخرى، ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك بعد ا�صتبعاد  “الت�صخم ال�صلبي”. من جهة  �صلة امل�صتهلك 0.٨% وذلك مع بقاء امل�صتهلك يف منطقة 

ال�صلع الأكرث تذبذبا باأ�صعارها لتنم� هذه الن�صبة الى ٣% يف �صهر كان�ن الأول من ٢01٦ مقارنة بنف�س ال�صهر من عام ٢01٥. 
من جهة اأخرى، واجه ميزان املدف�عات اخلارجي بع�س ال�صغ�طات ب�صبب التحديات القليمية القائمة يف املنطقة والتي بدورها اثرت على ال�صادرات ال�طنية 
والدخل ال�صياحي ومعن�يات امل�صتثمرين، يف حني ان ال�صغ�طات املالية لدول جمل�س التعاون اخلليجي اأدت الى التاأثري ال�صلبي على ح�الت العاملني واملنح 
اخلارجية املتدفقة الى اململكة. نتيجة لذلك، بقي احل�صاب اجلاري للمملكة يف عجز بن�صبة 9% من الناجت املحلي الإجمايل م�صاحبا بانخفا�س يف احتياطي 

العمالت الأجنبية بنح� 1.٣ مليار دولر يف عام ٢01٦.
مع ذلك، ل يزال ربط �صعر �رصف الدينار مع الدولر الأمريكي مر�صاة ق�ية لالقت�صاد ال�طني حمافظا على ا�صتقراريته مدع�ما بامل�صت�يات املرتفعة لحتياطات 

اململكة من العمالت الأجنبية حيث تغطي هذه الحتياطات ما قيمته 7 اأ�صهر من فات�رة م�صت�ردات اململكة.
اأما بالن�صبة للم�ازنات املالية للدولة، اأدى النخفا�س ال�صتثنائي امللم��س على اأ�صعار النفط العاملية واللج�ء الى ا�صتخدام الغاز الطبيعي امل�صال الى حت�صني 
الت�قعات املالية ل�رصكة الكهرباء ال�طنية ومن املت�قع انخفا�س عجزها ب�صكل ملح�ظ. وقد �صاعد ذلك على كبح ميزانية احلك�مة اذ انه من املت�قع ان 

ينخف�س اجمايل العجز املايل الى ما ن�صبته ٤.٤% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام ٢01٦ مقارنة ب ٦.7% بالعام الذي �صبقه.
من جهة اأخرى، اأدى تفاقم ازمة الالجئني ال�ص�ريني وانخفا�س املنح اخلارجية الى التاثري �صلبا على املالية العامة للدولة. حيث انه من املت�قع ان ي�صل الدين 
اأدى الى جل�ء احلك�مة الأردنية الى ال�صتعانة مب�صادر التم�يل اخلارجي عن طريق ا�صدار  العام يف نهاية ٢01٦ الى ح�ايل 9٥% من الناجت املحلي الإجمايل، مما 

�صندات دولية بقيمة مليار دولر امريكي.
على �صعيد اخر، وا�صل البنك املركزي �صيا�صته النقدية املي�رصة خالل العام حيث انخف�صت اأ�صعار الف�ائد الى م�صت�يات متدنية مما �صاعد على احياء الئتمان 
النقدي ودعم النم� القت�صادي. اما يف نهاية العام فقد قام البنك املركزي برفع اأ�صعار الفائدة الرئي�صية على عدد من اأدوات ال�صيا�صة النقدية يف �صهر كان�ن الأول 
بن�صبة 0.٢٥% متا�صيا مع قرار املجل�س الحتياطي الفيدرايل الأمريكي لرفع �صعر فائدة الدولر بن�صبة 0.٢٥%. مما يزيد من ت�قعات رفع اأ�صعار الفائدة يف عام ٢017. 

التوقعات املحلية للعام 2017
بالن�صبة للعام ٢017، فمن املت�قع اأن يتاأثر القت�صاد الأردين اإيجابيا بحزمة الإ�صالحات التي قامت احلك�مة باتخاذها يف العام املن�رصم. هذه الإ�صالحات حفزت 
بدء مت�يل وت�صغيل امل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة واأقرت برامج �صمان ال�صادرات الذي اأ�صهم يف جعل الق�انني التي حتكم ال�صادرات الأردنية الى اأوروبا اأكرث 

لي�نة، كما �صملت هذه احلزمة ت�قيع اتفاقية ال�صتثمار امل�صرتك مع اململكة العربية ال�صع�دية.
واأن  ال�طني  القت�صاد  ت�ؤثر �صلبا على  ان  املمكن  التعاون اخلليجي من  ال�صلبية لدول جمل�س  القت�صادية  والت�قعات  الإقليمي  ال�رصاع  فاإن تفاقم  مع ذلك، 

ت�صاعف املخاطر على القت�صاد املحلي.
تزامنا مع حزمة الإ�صالحات، من املت�قع ان ت�ا�صل احلك�مة جه�دها يف �صبط اأو�صاع املالية العامة تدريجيا حتت اإطار الربنامج اجلديد املنبثق عن �صندوق 
النقد الدويل والذي يت�صمن الإ�صالحات ال�رصيبية والت�صديد على تنفيذ قان�ن �رصيبة الدخل بحزم حيث من املت�قع ان ت�ؤدي هذه الإ�صالحات الى ال�صتقرار 

املايل وخف�س الدين العام. 
اأما فيما يخ�س ال�صيا�صة النقدية، فمن املت�قع ان ترتفع اأ�صعار الف�ائد على الدينار وان تبقى الحتياطات من العمالت الأجنبية ق�ية وكافية لدعم ربط �صعر 

ال�رصف مقابل الدولر الأمريكي.

ثانيا: القت�صاد العاملي
وا�صل النم� القت�صادي العاملي اأداءه الباهت يف عام ٢01٦ لأ�صباب عدة والتي تختلف بح�صب املنطقة وحميطها. حيث يقدر النم� القت�صادي العاملي ب 1.٣% 

للعام ٢01٦ و الذي انخف�س تدريجيا مقارنة مع  النم� القت�صادي العاملي الذي بلغ ٣.٢% للعام ٢01٥.
وت�صمل ال�صباب الرئي�صية تعديالت هيكلية يف العديد من البلدان، والأحداث اجلي��صيا�صية مثل خروج اململكة املتحدة من الإحتاد الأوروبي “Brexit”، وعدم 

اليقني فيما يتعلق بالنتخابات الرئا�صية الأمريكية، وكذلك التغريات ال�صيا�صية املحتملة يف ال�ليات املتحدة وعدد من القت�صادات الرئي�صية الأخرى.
نتيجة لذلك، حافظت العديد من البن�ك املركزية يف العامل املتقدم على ال�صيا�صة النقدية الت��صعية وذلك يف حماولة لدعم ال�صتهالك الفردي وال�صتثمار. 
كما وانه يف جميع هذه القت�صادات املتقدمة، ا�صتمرت اأ�صعار الفائدة بال�صتقرار بالقرب من م�صت�يات قيا�صية منخف�صة مع عدة جتارب ل�صيا�صات التخفيف 

الكمي اأمال يف حتفيز الطلب املحلي.
تزامنا مع ذلك، ل يزال �صيناري� ارتفاع اأ�صعار الفائدة يف ا�صتمرار ليكت�صب الق�ة يف ال�ليات املتحدة. حيث انه بعد اجتماع ال�صيا�صة النقدية الأخري لعام 
٢01٦، اأعلن البنك الفدرايل الأمريكي عن قراره برفع اأ�صعار الفائدة، يف حني ي�صار اإلى اأنه من املرجح اأن تزيد معدلت رفع اأ�صعار الفائدة لت�صل الى م�صت�يات 

اأعلى من التقديرات ال�صابقة خالل العام املقبل.
�سهد الن�ساط االقت�سادي انتعا�سا كبريا يف الواليات املتحدة بعد اأن كان الن�ساط االقت�سادي �سعيفا يف الن�سف االأول من عام ٢01٦. كما حت�صنت البيانات 
القت�صادية ب�صكل ملح�ظ ليت�صبب هذا التح�صن يف مكا�صب ثابتة يف �ص�ق العمل وانخفا�س يف معدل البطالة، م�صح�با بارتفاع ثقة امل�صتهلك. حيث انه 

من املت�قع اأن ي�صل من� الناجت املحلي الإجمايل اإلى 1.٦% يف عام ٢01٦. 

الأداء القت�صادي
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على ال�صعيد الخر يف اأوروبا، وعلى الرغم من حت�صن امل�ؤ�رصات القت�صادية التي دلت على ق�ة منطقة الي�رو، الى ان الثقة يف منطقة الي�رو تق��صت وذلك 
تخ�فا من املخاطر ال�صيا�صية و التي متثلت يف زيادة ال�صيا�صات الق�مية والرتباك يف التعامل مع قرار انف�صال بريطانيا عن الحتاد الوروبي )Brexit(.حيث 

�صهد النم� القت�صادي تباط�ؤا يف حركته لي�صل الى 1.7% يف عام ٢01٦.
اما فيما يخ�س اململكة املتحدة، فقد وا�صل القت�صاد الربيطاين ال�صم�د يف اأعقاب ا�صتفتاء النف�صال عن الحتاد الأوروبي )Brexit(، حيث اأكدت البيانات اأنه 
على الرغم من تباط�ؤ طفيف يف ن�صب من� الناجت املحلي الإجمايل، بقي النم� القت�صادي متما�صكا مقارنة مع امل�صت�يات التاريخية لي�صل الى ح�ايل 0.٢% 

لعام ٢01٦.
ثقة  على  حافظت  والتي  الربيطاين  املركزي  البنك  ميار�سها  التي  املي�رسة  ال�سيا�سات  ظل  يف  جيدا  جيدة  م�ستويات  يف  الربيطاين  االقت�سادي  الن�ساط  بقي 
امل�صتهلك �صمن امل�صت�يات املقب�لة. مع ذلك، فاإن انخفا�س قيمة اجلنيه ال�صرتليني وارتفاع ن�صب الت�صخم و بقاء م�صت�يات الدخل متدنية ن�صبيا قد ت�ؤدي 

الى انخفا�س م�صت�ى ال�صتهالك العام والق�ى ال�رصائية.
ذلك  من  بالرغم  احلك�مية.  والتدخالت  ال�ص�ق  يف  ال�صي�لة  ب�صخ  مدع�ما  املت�قع،  من  اأف�صل  كان  ال�صني  يف  القت�صادي  النم�  معدل  ان  اخرى،  جهة  من 
اأبطاأ معدل من�  اأبطاأ مقارنة مع العام املا�صي الذي كان  انخف�صت ن�صبة النم� القت�صادي ال�صن�ي لت�صل الى ٦.7%، لي�صل من� القت�صاد ال�صيني ل�ترية 

اقت�صادي لل�صني منذ ٢٥ عاما.
فيما بتعلق باأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية، فقد ارتفعت اأ�صعار النفط اخلام لت�صل ف�ق م�صت�ى ٥0 دولرا للربميل ال�احد يف ال�صهر الأخري من العام ٢01٦، وذلك بعد 
الت��صل لتفاق على خف�س م�صت�يات انتاج النفط بني الدول الأع�صاء وغري الأع�صاء يف منظمة اأوبك مبا فيهم رو�صيا. عالوة على ذلك، �صاهمت متانة البنية 

التحتية وال�صتثمار العقاري ال�صخم يف ال�صني بالإ�صافة الى ت�قعات الت�صهيل املايل يف ال�ليات املتحدة، على تعزيز األ�صعار العاملية للمعادن ال�صا�صية. 
بالنظر قدما للعام ٢017، �ص�ءا اأكانت املخاطر اجلي��صيا�صية او مفاو�صات Brexit او النتخابات يف عدة دول اأوروبية وتن�صيب دونالد ترامب رئي�صا لل�ليات 
املتحدة �ص�ف ت�صهم جميعها يف �صياق او نهج اقت�صادي عاملي غري م�ؤكد اإلى حد كبري خالل العام املقبل.  ومع ذلك يت�قع املحلل�ن اأن النم� القت�صادي 

العاملي �صيتح�صن ب�صكل معتدل يف عام ٢017 و�ص�ل اإلى ما ن�صبته ٣.٤%.

ثالثا: اقت�صاديات املنطقة
البلدان امل�ضدرة للنفط:

ا�صتمرت اأ�صعار النفط ببقائها املحرك الرئي�صي للت�قعات القت�صادية لدول جمل�س التعاون اخلليجي، نظرا لعتمادها الكبري على عائداتها من �صادرات النفط 
والغاز. كما انه من املتوقع اأن يتباطاأ الن�ساط االقت�سادي هذا العام لدول جمل�س التعاون اخلليجي، حيث ان منو الناجت املحلي االإجمايل توا�سل يف الهبوط الى 
ان بلغ 1.٨% يف عام ٢01٦ )من ٣.٣% يف عام ٢01٥(. حيث اأدى هذا االنخفا�س يف االأ�سعار الى هبوط وتباطوؤ النمو االقت�سادي م�ساحبا مع ارتفاع الديون وارتفاع 
حجم التم�يل احلك�مي غري املت�ازن. ونتيجة لذلك جلاءت عدد من دول اخلليج لالجتاه الى اأ�ص�اق راأ�س املال، حيث بلغت قيمة ال�صندات ال�صيادية اخلليجية ما 

مقداره ٣٣ مليار يف ٢01٦ اأي ان هذا املبلغ من الكتتاب ي�صاوي ع�رصة ا�صعاف ما مت اكتتابه يف العام املا�صي.
تاأثرت اململكة العربية ال�صع�دية والتي تعترب املنتج الأكرب عامليا للنفط ب�صكل �صلبي حيث عانت من اأكرب انهيار يف اأ�صعار املنتجات النفطية منذ العام ٢01٤، 
)حيث تعد ال�صع�دية اأكرب منتج للنفط يف العامل( وانعك�صت هذه النتكا�صة ب�صكل وا�صح على قرارات حك�مة اململكة العربية ال�صع�دية حيث انها قامت 
بتخفي�س الإنفاق احلك�مي، ورفعت قيمة الدي�ن �صمن م�ازنتها كما انها قامت ب��صع اخلطط الالزمة لأكرب طرح عام اأويل يف العامل لل�رصكة اململ�كة للدولة 

ال�صع�دية اأرامك� وذلك للم�صاعدة يف اإدارة هذا العجز.
وعلى الرغم من ا�صتقرار اأ�صعار النفط عند م�صت�يات عالية مقارنة مب�صت�يات الأ�صعار التي اآلت اليها من قبل، فمن املت�قع اأن التحديات القت�صادية، املالية 
واخلارجية �ص�ف ت�صتمر يف عام ٢017، مبا ان من� الناجت املحلي الإجمايل والإيرادات احلك�مية ذات ال�صلة بالطاقة �صتظل �صعيفة ن�صبة الى املقايي�س التاريخية 
تزامنا مع ال�صغ�طات الجتماعية  حيث بات من املرجح ان يبقى العجز املايل مرتفعا يف بع�س البلدان مما �صي�ؤدي اإلى مزيد من الرتفاع يف الدين احلك�مي، واإن 

كان مبعدلت اأبطاأ من امل�صت�يات التي و�صل اليها العام ال�صابق.

البلدان امل�ضتوردة للنفط:
اإيرادات ال�صياحة وتدفقات  اأدى النخفا�س باأ�صعار النفط والطاقة الى دعم واإعادة الت�ازن اخلارجي تدريجيا يف املنطقة حيث عملت علي تع�ي�س انخفا�س 
ال�صتثمار الجنبي والتجارة اخلارجية وانخفا�س احل�الت املالية من دول جمل�س التعاون اخلليجي. مع ذلك، فان التحديات الأمنية املحلية والإقليمية امل�صتمرة 

تعمل كعقبة يف طريق النم� القت�صادي.
�صاهمت اإ�صالحات الدعم احلك�مي لقطاع الطاقة على ا�صتقرار الدين العام واحلفاظ على ا�صتقرار القت�صاد الكلي للدول امل�صت�ردة للنفط. ومع ذلك، ل تزال 

هناك حاجة  الى املزيد من �صبط او�صاع املالية العامة ل��صع الدين العام على وترية م�صتقرة وم�صتدامة. 
من املت�قع ان يك�ن النم� ٣.٦% تقريبا يف عام ٢01٦، اما يف حال افرتا�س ا�صتمرار التقدم يف الإ�صالحات، �صيك�ن النم� ٤.٢% يف العام ٢017 )علما باأن ن�صبة 

النم� يف عام ٢01٥ و�صلت الى٣.٨%(.

الأداء القت�صادي
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اأهم امل�ؤ�رصات والن�صب املالية
التغري٢01٦٢01٥)األف دينار با�صتثناء ح�صة ال�صهم من الربح(

اأهم بن�د امليزانية العامة

)1.٦1%(٢.٥٣٢.0٦٢ ٢.٤91.1٨٣ جمم�ع امل�ج�دات
 1٨.٥٣% 1.1٤٤.٢٤0 1.٣٥٦.٢79 الت�صهيالت الئتمانية، بال�صايف

 )1.٤٤%(1.٥70.01٦ 1.٥٤7.٤٤٦ ودائع العمالء
 ٦.1٤% ٣07.٥7٨ ٣٢٦.٤7٢ اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

نتائج العمليات

)٤.1٤%(11٦.7٢٤1٢1.7٦٤ �صايف اإيرادات الف�ائد والعم�لت
)٢.01%(1٣0.٦٢01٣٣.٣0٥ الدخل من العمليات الت�صغيلية )با�صتثناء اأرباح بيع وتقييم م�ج�دات مالية(

)٢.٨9%(1٢٨.1٢91٣1.9٣9 اإجمايل الدخل
)17.19%(٤9.9٢٤٦0.٢٨7 الربح قبل ال�رصائب

)1٤.٨٥%(٣٥.0٥٦٤1.1٦٨ الربح بعد ال�رصائب )العائد مل�صاهمي البنك(
)1٤.٨٥%(0.19٥0.٢٢9 ح�صة ال�صهم من �صايف الربح

اأهم الن�صب املالية

1.٦9%1.٤0%العائد على معدل امل�ج�دات
1٣.7٤%11.0٦%العائد على معدل حق�ق امل�صاهمني

٤.9٨%٤.٦٥%�صايف اإيرادات الف�ائد والعم�لت اإلى معدل امل�ج�دات
1٥.79%1٦.٤7%كفاية راأ�س املال

7٢.9%٨7.٦٥%�صايف الت�صهيالت اإلى ودائع العمالء
٣.9٤%٣.٤7%�صايف الت�صهيالت غري العاملة اإلى الت�صهيالت

9٦.٥٥%9٥.٣0%تغطية املخ�ص�س ل�صايف الت�صهيالت غري العاملة

امل�ؤ�رصات املالية لل�صن�ات اخلم�س الأخرية
)بالآلف با�صتثناء �صعر ال�صهم(

  ٢011٢01٢٢01٣٢01٤٢01٥٢01٦

٣٦،٢٦7٣٥،٢٨٦٤0،79٦٤٤،٥٣٣٤1،1٦٨٣٥،0٥٦�صايف الربح

٢1،٦00*17،00017،00017،0001٦،٢٥01٦،000الأرباح امل�زعة

   -٢٥،000٣٥،000٢0،000    -    -الأ�صهم امل�زعة

٢٢٣،٢٤1٢٤1،٢٣7٢٦٤،17٨٢91،٨1٢٣07،٥7٨٣٢٦،٤7٢حق�ق امل�صاهمني

100،000100،000100،0001٢٥،0001٦0،0001٨0،000الأ�صهم امل�صدرة

٢.77٢.7٥٢.7٨٢.٨7٢.٥٥1.٨٥�صعر ال�صهم يف ال�ص�ق املايل

* ت��صية جمل�س الإدارة للهيئة العامة عن عام ٢01٦

املركز املايل ونتائج اأعمال البنك
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) األف دينار(

املركز املايل ونتائج اأعمال البنك
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املركز املايل للبنك
ال�صابق  العام  نهاية  عن  دينار  ملي�ن   ٤0،9 بانخفا�س  دينار  ملي�ن   ٢٤91،٢ امل�ج�دات  اإجمايل  بلغت 
مببلغ  ارتفاعا  الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  اإجمايل  �صهدت  حني  يف   .%1،٦ انخفا�س  وبن�صبة 
٢1٣،9 ملي�ن دينار لت�صل اإلى 1٤1٤،7 ملي�ن دينار وبن�صبة 17،٨%، هذا وقد حافظ البنك على ج�دة 
حمفظة الت�صهيالت الئتمانية حيث بلغت ن�صبة �صايف الت�صهيالت غري العاملة ٣.٤7% من اإجمايل 
الت�صهيالت مقابل ٣،9٤% للعام ال�صابق، وقد بلغت �صايف حمفظة الت�صهيالت الئتمانية 1٣٥٦،٣ 
البنك  يحتفظ  كما   ،%1٨،٥ ن�صبته  بارتفاع  ال�صابق  للعام  دينار  ملي�ن   11٤٤،٢ مقابل  دينار  ملي�ن 
املركزي  البنك  لتعليمات  وفقا  العاملة  الئتمانية غري  الت�صهيالت  تدين كافية مقابل  مبخ�ص�صات 
ل�صايف  املخ�ص�صات  ن�صبة تغطية  لتبلغ  دينار  ٤7،7 ملي�ن  وبر�صيد  املالية  التقارير  ومعايري  الأردين 

الت�صهيالت غري العاملة %9٥،٣.
بلغ ر�صيد ا�صتثمارات البنك يف الأ�صهم وال�صندات مبلغ ٤07 ملي�ن دينار مقابل ٤19،1 ملي�ن دينار 
للعام ال�صابق. ويهدف البنك من ا�صتثماراته يف امل�ج�دات املالية اإلى حتقيق الت�ازن يف ت�ظيف الأم�ال 
انخف�صت  وباملقابل  البنك.  �صي�لة  على  يحافظ  ومبا  اأعلى  وع�ائد  متدنية،  خماطر  ذات  اأدوات  يف 
الر�صدة واليداعات لدى البن�ك بن�صبة ٣٨،٨% لت�صل الى ٤07،٤ ملي�ن دينار مقارنة مع ٦٦٥،٦ ملي�ن 

دينار للعام ال�صابق.
هذا وقد بلغت ودائع العمالء 1٥٤7،٤ ملي�ن دينار مقابل 1٥70 ملي�ن دينار للعام ال�صابق بانخفا�س 
ن�صبته 1،٤%. ويحتفظ البنك بن�صب �صي�لة تن�صجم مع املعايري العاملية ومتطلبات اجلهات الرقابية 
ومتثل م�صدر اطمئنان جلميع الفئات التي تتعامل مع البنك حيث ت�صكل الت�صهيالت الئتمانية ما 
التم�يل  الأ�صا�صي من م�صادر  امل�صدر  العمالء  ودائع  وت�صكل  العمالء هذا  ودائع  ٨7،7% من  ن�صبته 

للبنك حيث متثل ما ن�صبته ٦٢% من اإجمايل م�صادر الأم�ال. 
بلغ اإجمايل حق�ق امل�صاهمني ٣٢٦،٥ ملي�ن دينار كما يف نهاية عام ٢01٦ مقابل ٣07،٦ ملي�ن دينار يف 
نهاية العام ال�صابق حمققا ارتفاع بن�صبة ٦،1%. وقد �صاهمت �صيا�صة البنك يف ت�زيع الأرباح من تعزيز 
كفاية راأ�س املال حيث بلغت وفقا ملتطلبات بازل )III( 1٦،٤7% لعام ٢01٦ مقابل 1٥،79% لعام ٢01٥ 
وفقا ملتطلبات بازل )II( وهي اأعلى من احلد الأدنى املقرر من قبل البنك املركزي الأردين البالغ 1٢%، كما 
بلغت ن�صبة راأ�س املال الأ�صا�صي للم�ج�دات املرجحة باملخاطر 1٥،٨٨% مقابل 1٥،٦1% للعام ال�صابق، 

وبلغت ن�صبة حق�ق امل�صاهمني املرجحة اإلى اإجمايل امل�ج�دات )Leverage Ratio( 10،٤%، الأمر الذي ي�صع البنك �صمن الفئة الأولى )راأ�صمال جيد( وفقا 
لدرجة املالءة.

نتائج اأعمال البنك
ا�صتطاع البنك اأن ي�صتمر يف حتقيق نتائج مالية جتاوزت ما كان مت�قعا �صمن امل�ازنة 
التقديرية لل�صنة، فقد بلغ الربح قبل ال�رصيبة    ٤9،9 ملي�ن دينار مقارنة مع ٣،٦0 
الربح بعد �رصيبة  ملي�ن دينار لعام ٢01٥ بانخفا�س ن�صبته 17،٢%، فيما بلغ �صايف 
الدخل ٣٥،1 ملي�ن دينار مقارنة مع ٤1،٢ ملي�ن دينار للعام ال�صابق وبانخفا�س ن�صبته 
1٤،9% لتبلغ ح�صة ال�صهم ال�احد من �صايف الربح 0.19٥ دينار مقابل 0.٢٢9 دينار 
حيث  ال�صفا  م�رصف  ب�صبب  �صلبا  البنك  اعمال  نتائج  تاأثرت  وقد  ال�صابق.  للعام 
متثلت  والتي  تقريبا  دينار  ملي�ن   1،٢ للعام  امل�رصف  خ�صارة  من  البنك  ح�صة  بلغت 
يف معظمها بامل�صاريف الت�صغيلية الناجة عن تاأ�صي�س امل�رصف حيث با�رص امل�رصف 

اأعماله خالل الربع الثالث من عام ٢01٦.
وبالإ�صافة اإلى ما �صبق، فقد حقق البنك �صايف اأرباح بقيمة ٣،٤ ملي�ن دينار نتجت 
قيدت  ال�صامل  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  م�ج�دات  بيع  عن 

ب�صكل مبا�رص حل�صاب الأرباح املدورة ومل تظهر �صمن قائمة الدخل. 

ت�صغيليا، انخف�س �صايف اإيرادات الف�ائد بن�صبة ٤،٨% ليبلغ 9٦،٦ ملي�ن دينار مقارنة 
مع 101،٤ ملي�ن دينار للعام ال�صابق، كما بلغ �صايف الإيرادات من العم�لت ٢0،1 ملي�ن دينار مقارنة مع ٢0،٣ ملي�ن دينار للعام ال�صابق وبانخفا�س ن�صبته 
1%، فيما بلغت اأرباح ا�صتثمارات البنك 0،7 ملي�ن دينار مقابل 1،9 ملي�ن دينار للعام ال�صابق وقد نتج هذا النخفا�س ب�صكل رئي�صي نتيجة ت�صجيل خ�صائر 
التقييم غري املحققة اخلا�صة بعدد من ا�صتثمارات البنك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمة ٢،٦ ملي�ن دينار للعام احلايل مقابل خ�صائر 
تقييم مببلغ  1،٢ ملي�ن دينار للعام ال�صابق ، فيما ارتفعت ايرادات البنك الأخرى بن�صبة ٣0،٦% لتبلغ 10،7 ملي�ن دينار. وبالنتيجة فقد بلغ اإجمايل الدخل 1،1٢٨ 
ملي�ن دينار مقابل 1٣1،9 ملي�ن دينار للعام ال�صابق اي بانخفا�س ن�صبته ٢،9% هذا ول تزال اإيرادات البنك الت�صغيلية من الف�ائد والعم�لت ت�صكل اجلزء الأكرب 

من اإجمايل الدخل بن�صبة 91،1% مقارنة مع ن�صبة 9٢،٣% للعام ال�صابق.
يف املقابل، ارتفع اإجمايل امل�رصوفات مبا يف ذلك خم�ص�س تدين الت�صهيالت الئتمانية واملخ�ص�صات الأخرى بن�صبة 9،٢% ليبلغ 7٨،٢ ملي�ن دينار. حيث ارتفعت 
نفقات امل�ظفني بن�صبة ٢،٢%. كما ارتفعت امل�صاريف الت�صغيلية الأخرى مببلغ ٢،٥ ملي�ن دينار وبن�صبة 10،٨% نتيجة الزيادة يف اأن�صطة البنك الت�صغيلية 
الت�صهيالت  تدين  لتعزيز خم�ص�س  العام  اقتطاعه خالل  مت  ما  والذي ميثل  دينار  ٣،٢ ملي�ن  الئتمانية  الت�صهيالت  تدين  بلغ خم�ص�س  وقد  عام، هذا  ب�صكل 

الئتمانية غري العاملة مقابل ٢،٨ ملي�ن دينار للعام ال�صابق.

ت�زيع الأرباح
قرر جمل�س الإدارة الت��صية للهيئة العامة للم�صاهمني بت�زيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني بن�صبة %1٢.

املركز املايل ونتائج اأعمال البنك
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2016

75.4% 15.7% 0.5% 8.4%

2015

�صايف اإيرادات الف�ائد �صايف العم�لت اأرباح م�ج�دات مالية اإيرادات اأخرى

اإجمايل الدخل

76.9% 15.4% 1.5% 6.2%
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خدمات الأفراد
حر�صا من البنك على القيام بدوره الريادي يف تقدمي اف�صل املنتجات واحلل�ل امل�رصفية لالأفراد واملحافظة على ح�صة متقدمة يف ال�ص�ق ولت��صيع قاعدة عمالئه، 
حيث ي�صكل ذلك املرتكز الأ�صا�صي لإ�صرتاتيجية البنك، قام البنك يف عام ٢01٦ بتط�ير عدد من منتجاته وخدماته امل�رصفية من خالل املراجعة امل�صتمرة 
ملنتجاته اخلا�صة بقرو�س الأفراد ومبا يتالءم مع ال��صع الإقت�صادي ويتنا�صب مع اإحتياجات عمالئه ويلبي متطلباتهم ويحقق اأهداف البنك الت�صغيلية، وقد اأدى 

ذلك اإلى حتقيق معدل من� بن�صبة 7.٤% يف حمفظة ت�صهيالت الأفراد. 
كما قام البنك مبراجعة الربامج اخلا�صة بقرو�س الإ�صكان جلعلها اأكرث تناف�صية وتخدم �رصيحة اأو�صع من عمالء البنك حيث متكن البنك من حتقيق معدلت 

من� يف هذه الت�صهيالت بن�صبة ٣.%7.
كما قام البنك خالل العام بالرتكيز على تنمية منتجات البطاقات باإختالف اأن�اعها من خالل ا�صتحداث برنامج اخل�ص�مات 
وبرنامج ال�لء، حيث يهدف الربنامج الى حتفيز العمالء على ا�صتخدام بطاقاتهم ب�صكل اأكرب خا�صة واأن هذا الربنامج ي�صمل 
كافة البطاقات امل�صدرة من البنك )البطاقات الئتمانية، بطاقات ال�رصاف الآيل والبطاقات املدف�عة م�صبقا( حيث يكافىء 
برنامج اخل�ص�مات العمالء على ا�صتخدامهم لبطاقاتهم مبنحهم خ�ص�مات بن�صب معينة من حمال ومتاجر حمددة تعد 
االأف�سل يف اململكة. اأما برنامج الوالء، فهو برنامج يكافىء عمالء البنك مبنحهم نقاط عن كل عملية �رساء بوا�سطة البطاقة 
�سواء كانت عملية حملية، دولية اأو �رساء عرب االنرتنت بحيث ميكن ا�ستبدال هذه النقاط عرب من�سة الكرتونية حتوي اأف�سل 
واأج�د املنتجات. بالإ�صافة لذلك، قام البنك بالتط�ير على �صيا�صة املنح اخلا�صة بالبطاقات الئتمانية، اذ اأ�صبحت  ت�صمل 

�رصائح اأكرب، ومت التعديل على العديد من حمددات البطاقة لتخدم العمالء احلاليني ول�صتقطاب عمالء جدد. 
بها يف عام  البدء  مت  التي  الإ�صتخدامات  ذكية متعددة  ببطاقات  اجلامعية  البطاقات  ا�صتبدال  البنك يف  وا�صتكمال مل�رصوع 
٢01٥، وا�صل البنك الدخ�ل يف اتفاقيات تعاون مع عدد من اجلامعات حيث مت الت�قيع مع كل من جامعة العل�م والتكن�ل�جيا 
الأردنية، جامعة اآل البيت، اجلامعة الها�صمية وجامعة احل�صني بن طالل، لي�صاف�ا اإلى اجلامعات التي مت الت�قيع معها �صابقا 
لي�صبح بذلك جمم�ع اجلامعات �صمن هذا امل�رصوع 7 جامعات. ان هذا امل�رصوع الريادي ه� حتقيق ملتطلبات واحتياجات ع�رصنا 
و�صيلة  اأ�صبحت  بل  اجلامعة،  من  واخلروج  الدخ�ل  للطالب  تتيح  بطاقة  جمرد  اجلامعية  البطاقة  تعد  مل  اذ  التكن�ل�جي، 
لت�سهييل العديد من اخلدمات الطالبية، منها دفع ر�سوم اجلامعة، ا�ستالم املنح واملكرمات، ال�رساء عرب نقاط البيع واالنرتنت، 
قاعدة  وت��صيع  املايل  الإ�صتمال  ا�صرتاتيجية  لتطبيق  البنك  مبادرات  �صمن  امل�رصوع  هذا  وياأتي  العديدة،  املزايا  من  وغريها 
املتعاملني مع امل�ؤ�ص�صات املالية وحت�صني م�صت�ى هذه اخلدمات. وعن هذا امل�رصوع، تقلد بنك القاهرة عمان خالل امل�ؤمتر ال�صاد�س 
ع�رص ل�رصكة ما�صرت كارد العاملية والذي اقيم يف ب�ادب�صت جائزة اأف�صل ابتكارات طرق الدفع اللكرتونية املتط�رة. كما ح�صل 

البنك اأي�صاآ على جائزتني خالل م�ؤمتر الدفع اللكرتوين الرابع الذي نظمته �رصكة اإميريجينغ ماركت�س بامينت�س الأردن )EMP( يف العا�صمة عمان حتت عن�ان متهيد 
الطريق نح� اأردن خايل من النقد. فقد ح�صل البنك على جائزة اأف�صل برنامج للبطاقات املدف�عة م�صبقا )Best Prepaid Card Program( عن م�رصوع 
حت�يل البطاقات اجلامعية الى بطاقات ذكية متعددة ال�صتخدامات، اأما اجلائزة الثانية فكانت لأف�صل و�صيلة دفع الكرتونية با�صتخدام بطاقة الئتمان دون 

)Best Contactless Payment Product(.متريرها على نقاط البيع

ن�صاطات واإجنازات البنك
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كما بادر البنك بتطبيق خدمة الدفع عرب الهاتف النقال )Jomopay(، التي تتيح للعمالء البنكيني وغري البنكيني القيام بعمليات التح�يل بني الأفراد وال�رصاء 
من خالل ربط رقم الهاتف النقال مبحافظ الكرتونية.

وا�صتمر البنك يف تطبيق وت�صجيع عمالئه على ا�صتخدام خدمة ت�صديد الف�اتري اإلكرتونيا “e-fawateercom”، فبالإ�صافة اإلى اإمكانية ا�صتخدامها من 
خالل فروع البنك والإنرتنت البنكي والهاتف املحم�ل )Mobile Banking( قام البنك خالل العام باإ�صافة هذه اخلدمة اإلى باقة خدماته امل�رصفية املتاحة 

من خالل اأجهزة ال�رصاف الآيل.
كما ا�صتمر البنك بالت�ا�صل وتقدمي اخلدمات امل�رصفية مع عدد من القطاعات القت�صادية وال�صتفادة من تط�ر البنك التقني وانت�صاره اجلغرايف، حيث ا�صتمر 
التعاون مع �صندوق الإئتمان الع�صكري لتقدمي خدمات البطاقات وال�رصاف الآيل وقام البنك خالل العام بامل�صاركة يف حملة ترويجية تهدف اإلى حتفيز منت�صبي 
ال�سندوق على ا�ستخدام بطاقاتهم على نقاط البيع، كما مت تطوير تعاون البنك مع املنظمات الدولية لتوزيع امل�ساعدات النقدية لالجئني با�ستخدام نظام 
ب�صمة العني بحيث ميكن للم�صتفيدين احل�ص�ل على املع�نات من خالل فروع البنك واأجهزة ال�رصاف الآيل املزودة بالكامريات اخلا�صة بب�صمة العني مما يح�صن 

من م�صت�ى اخلدمات والتاأكد من و�ص�ل امل�صاعدات اإلى م�صتحقيها بالإ�صافة اإلى ا�صتخدام بطاقات ال�رصاف الأيل لنف�س الغاية. 

اخلدمات واملنتجات امل�رصفيه لل�رصكات
على الرغم من التحديات التي واجهت عددا من القطاعات الإقت�صادية خالل العام، اإل اأن البنك وا�صل تلبية اإحتيجات عمالئه �صمن ال�صيا�صة الإئتمانية 
للبنك التي ت�ازن ما بني احلد من املخاطر الإئتمالنية وحتقيق الع�ائد املر�صية. وقد ن�صط البنك خالل العام يف ت��صيع قاعدة عمالئه �صمن قطاع ال�رصكات 
ال�صغرية واملت��صطة والإ�صتفادة من الإتفاقيات التي عقدها مع عدد من اجلهات ومبا ي�فر التم�يل الالزم وفق اآجال مت��صطة وط�يلة باأ�صعار فائدة منخف�صة. 

وقد اإقرتن ن�ساط البنك باملحافظة على االأداء اجليد ملحفظته من حيث تدين امل�ستحقات واحلد من ن�سب التعرث.
هذا وقد قام البنك بزيادة حجم العمل بربنامج ال�صلف املت��صطة الجل املمن�حة من البنك املركزي الأردين لقطاعات ال�صناعة والطاقة وال�صياحة والزراعة 
وتكن�ل�جيا املعل�مات، كما مت ا�صتغالل التفاقيات امل�قعه مع كل من البنك الدويل لالإن�صاء والتعمري وال�صندوق العربي لالإمناءالقت�صادي والإجتماعي والبنك 

الأوروبي لالإن�صاء والتعمري وذلك من خالل ال�صتمرار يف منح القرو�س �صمن �صلف الإتفاقيات اأعاله.
كما يق�م البنك بالإ�صتفادة من برامج واتفاقيات �صمان الت�صهيالت امل�قعة مع كل من ال�رصكه الردنيه ل�صمان القرو�س )JLGC( وم�رصوع �صمان الت�صهيالت 
)JLGF( من حيث زيادة عدد وحجم القرو�س املكف�لة ومبا ي�ؤدي اإلى اإمكانية الت�صهييل على العمالء يف احل�ص�ل على الت�صهيالت الإئتمانية ملن ل تت�فر لديهم 

ال�صمانات العينينه الكافية.
وقد ت�جت جه�د البنك يف هذا املجال بتحقيق من� يف حمفظة ت�صهيالت ال�رصكات بن�صبة ٣٦.٦%.

اآتفاقية كريف الأردن خلدمة ال�صتعالم الئتماين

ن�صاطات واإجنازات البنك
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اخلزينة وتنمية م�صادر الأم�ال
متكن البنك من اإدارة م�ج�داته مطل�باته بكفاءة وفاعلية ت�ازن بني املحافظة على ج�دة امل�ج�دات ون�عيتها و حت�صني العائد 
عليها وتن�يع م�صادر الم�ال. وكذلك املحافظة على ن�صب �صي�لة مالئمة ومبا ي�صاهم يف تعزيز ربحية البنك و املحافظة على 
ن�صب خماطر مقب�لة. وقد قام البنك خالل العام بالرتكيز على ا�صتقطاب ودائع الت�فري منخف�صة الكلفة ن�صبيا حيث مت 

اإطالق برنامج ج�ائز ت�فري ا�صتمل على تن�ع يف اجل�ائز حيث حقق البنك الهدف من هذا الربنامج.
وعلى م�صت�ى اخلدمات املقدمة للعمالء، ا�صتمر البنك بتط�ير منتجاته وتقدمي اخلدمات ال�صتثمارية املختلفة عرب النرتنت من 

 .E-Private Banking و من�صة ادارة املحافظ ال�صتثمارية CABFX خالل من�صة التداول
وقد عمل البنك خالل العام على تعزيز �صبكة عالقاته مع البن�ك املرا�صلة بكفاءة و فاعلية و العمل على اإن�صاء عالقات جديدة بالرغم من الظروف ال�صعبة 
التي ت�صهدها املنطقة و يف ظل التغيريات املتجددة التي تفر�صها اجلهات الرقابية، كما حافظ على ت�طيد واإدامة العالقات امل�رصفية مع البن�ك و امل�ؤ�ص�صات 

املالية يف الأردن و خارجه يف جمالت متعددة من حيث التم�يل التجاري و احل�الت امل�رصفية، الأمر الذي �صاهم يف حت�صني ج�دة اخلدمات املقدمة للعمالء.

التاأجري التم�يلي 
يقدم البنك من خالل �رسكة متَلَّك للتاأجري التمويلي جمموعة متكاملة من خدمات التاأجري التمويلي تتنا�سب وطبيعة ن�ساط امل�ستاأجر وتدفقاته النقدية، 
ولكافة القطاعات القت�صادية.كما وت�صعى ال�رصكة لرفع م�صت�ى الهتمام باخلدمات املقدمة لالأ�ص�اق امل�صتهدفة لتلبية احتياجاتها التم�يلية من خالل 
ن�رص مفه�م التاأجري التم�يلي ملا له من مزايا اقت�صادية ومالية للقطاعات امل�صتهدفة. وعلى الرغم من حداثة عمر ال�رصكة، اإل اأنها متكنت من حتقيق معدلت 

من� فاقت الت�قعات.

اخلدمات ال�صتثمارية
يق�م البنك ومن خالل اأذرعه ال�صتثمارية، �رصكة اأوراق لال�صتثمار يف الأردن وال�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية يف فل�صطني، بتقدمي خدمات ال��صاطة يف الأ�ص�اق 
املحلية، الإقليمية والدولية. بالإ�صافة اإلى خدمات اإدارة الأ�ص�ل كاإدارة حمافظ ا�صتثمارية للعمالء، تاأ�صي�س واإدارة �صناديق ال�صتثمار ذات الغايات املختلفة، 

وتقدمي امل�ص�رة املالية وال�صتثمارية واإعداد الدرا�صات والأبحاث.

�صبكة الفروع ومنافذ الت�زيع
حتقيقا لأهداف اله�ية امل�ؤ�ص�صية وخطط النت�صار اجلغرايف وال��ص�ل اإلى فئات جديدة من العمالء، قام البنك خالل العام بافتتاح فرع جديد يف منطقة اأم 
اأذينة يف عمان كما مت افتتاح مكتب يف جر�س ومكتب الطلبة يف جامعة العل�م والتكن�ل�جيا الأردنية، ومت نقل وحتديث فرع الزرقاء الرئي�صي اإلى م�قع اأن�صب 
على ال�صارع الرئي�صي مبا�رصة لي�صبح الفرع اأ�صهل لل��ص�ل من قبل العمالء ولي�صل اإجمايل عدد الفروع واملكاتب اإلى 10٨ فرعاً ومكتبا منها ٢1 فرعا يف 
فل�صطني وفرعا يف مملكة البحرين، وقد قام البنك خالل العام باإعادة تاأهيل ٣ فروع يف الأردن ومبا يت�افق مع اأهداف اله�ية امل�ؤ�ص�صية للبنك. كما ويق�م البنك 

بخدمة عمالئه من خالل �صبكة �رصافات الية يف الأردن وفل�صطني مك�نة من ٢٥٦ �رصافا بزيادة 10 �رصافات عن العام ال�صابق.
الناطق لالرتقاء مب�صت�ى اخلدمات امل�رصفية املقدمة لعمالئنا ولتلبية متطلباتهم  البنك  واأنظمة  البنك باطالق خدمات مركز خدمة العمالء  هذا وقد قام 
ولالإجابة على ا�صتف�صاراتهم ولت�صهيل و�ص�لهم اإلى اخلدمة ب�صكل اأف�صل و�رصعة وكفاءة عاليتني. كما اأطلق البنك خدماته امل�رصفية عرب الهاتف املحم�ل 

.Mobile Banking

ن�صاطات واإجنازات البنك
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الت��صع اخلارجي
ان�صجاما مع ت�جه البنك للت��صع اخلارجي والدخ�ل اإلى اأ�ص�اق ومنتجات جديدة، فقد مت ا�صتكمال كافة اإجراءات التاأ�صي�س القان�نية والفنية مل�رصف ال�صفا 
ال�رصيعة  لأحكام  وفقاً  ال�صتثمار  واأعمال  واملالية  امل�رصفية  اخلدمات  مبمار�صة   ٢01٦ عام  من  الثالث  الربع  يف  امل�رصيف  ن�صاطه  امل�رصف  وبا�رص  فل�صطني  يف 

الإ�صالمية وذلك من خالل املركز الرئي�صي يف مدينة رام الله. هذا ويبلغ راأ�صمال امل�رصف 7٥ ملي�ن دولر اأمريكي وميتلك البنك ما ن�صبته 79% من راأ�صماله. 
وي�صعى م�رصف ال�صفا الى تلبية احتياجات ال�ص�ق الفل�صطيني من اخلدمات واملنتجات امل�رصفية ال�صالمية كما يعمل على اكت�صاب ح�صة �ص�قية من 

القطاع امل�رصيف الفل�صطيني من خالل خطة تفرع وانت�صار وتقدمي برامج ومنتجات جديدة ومناف�صة.

تقنية املعل�مات 
ا�صتمر البنك يف تط�ير اأنظمته التقنية من خالل ال�صتثمار يف اأنظمة البنية التحتية واأنظمة ا�صتمرارية العمل واأمن وحماية املعل�مات والقن�ات الإلكرتونية 
واأنظمة اخلدمات امل�رصفية ال�صاملة بهدف ت�فري تكن�ل�جيا متط�رة وفاعلة ح�صب اأف�صل املمار�صات واملعايري وامل�ا�صفات العاملية ترفد ومتكن وحدات العمل 

املختلفة من تقدمي خدمات م�رصفية متط�رة ومناف�صة �صمن بيئة اإلكرتونية متط�رة واآمنة.  
ربطه مبركز  ومت  له  وم�صاند  الرئي�صي  املعل�مات  ملركز  اآين  يعمل كبديل  العاملية  امل�ا�صفات  اأعلى  بديل �صمن  تاأ�صي�س مركز معل�مات  النتهاء من  مت  فقد 
املعل�مات الرئي�صي ب�ا�صطة ك�ابل الألياف ال�ص�ئية وب�رصعة عالية ومب�صارين خمتلفني ممل�كني للبنك مت تاأ�صي�صهما خ�صي�صا لذلك الأمر ل�صمان ا�صتمرارية 
تقدمي اخلدمة واتاحتها واحلد من املخاطر التي قد تهدد مركز املعل�مات الرئي�صي. ولالرتقاء باأداء و�رصعة الأنظمة ب�صكل عام، فقد قام البنك برتكيب اأنظمة 
وحدات تخزين معل�مات عالية الأداء وب�صعة تخزينية عالية يف كل من مركز املعل�مات الرئي�س والبديل الذي وفر ن�صخة ثانية اآنية يف مركز املعل�مات البديل 

للبيانات التي يتم تخزينها على وحدات تخزين مركز املعل�مات الرئي�س.
ويف ذات ال�صياق ودعما خلطط ا�صتمرارية العمل وتقدمي اخلدمة على مدار ال�صاعة ودون انقطاع وتخفي�س النفقات املرتتبة على رخ�س ق�اعد البيانات والرتقاء 
باأدائها، فقد مت تركيب اأنظمة اأوراكل املهند�صة والتي تعمل بتقنية الن�صيج الداخلي يف كل من مركز املعل�مات الرئي�س والبديل وذلك لنقل كافة ق�اعد 

  .Oracle Database Consolidation وم�اءمتها مع بيئتها اجلديدة Exadata من بيئة خ�ادم تقليدية اإلى اأنظمة Oracle بيانات
كما انتهى البنك من تركيب وت�صغيل وجتهيز البيئة اخلا�صة بالنظام البنكي الرئي�صي على اأجهزة خ�ادم هي الأعلى �صمن فئتها والتي تتمتع بق�ة معاجلة 
عالية. وقد اأدى ذلك اإلى تقليل عدد �صاعات دورة نهاية الي�م والرتقاء باأداء و�رصعة النظام ب�صكل عام  بال�صافة الى انه مت حت�يل ق�اعد بيانات النظام البنكي 
الرئي�صي بنجاح اإلى ق�اعد بيانات متط�رة مت و�صعها على البيئة احلية. وقد اأدى ذلك اإلى اإتاحة النظام البنكي الرئي�صي يف مركز املعل�مات البديل ب�صكل 
اآيل بحيث يتم حتديث البيانات ب�صكل متزامن واآين يف كال امل�قعني الرئي�س والبديل بالإ�صافة اإلى �رصعة خلق ن�صخ احتياطية )online( عن النظام و�رصعة 

ا�صرتجاعها.
وعلى �صعيد امن املعل�مات، فقد مت منح البنك لل�صنة الثانية على الت�ايل ال�صهادة اخلا�صة مبعايري اأمن معل�مات البطاقات والتي تفيد باأن اأنظمة البنك ذات 
العالقة قد مت تقييمها ووجدت مطابقة لتلك املعايري.  وك�ن بنك القاهرة عمان اأول بنك يف الأردن �صمن حجمه الذي يحقق هذا الإجناز لل�صنة الثانية على 
الت�ايل، مما يدل عن حجم ال�صتثمار يف اأنظمة احلماية واأمن املعل�مات انطالقا من الأهمية التي ت�ليها اإدارة البنك لأمن و�رصية معل�مات عمالئها �ص�اء اأمام 
اجلهات الرقابية ذات العالقة كالبنك املركزي الأردين اأو �رصكائنا ال�صرتاتيجيني مقدمي اخلدمة )مثل ما�صرت كارد( الأمر الذي يزيد ثقة عمالء البنك يف ت�فر بيئة 

اإلكرتونية متط�رة واآمنة.
اما بالن�صبة لالأنظمة البنكية ومتا�صيا مع متطلبات البنك املركزي، فقد مت تطبيق املرحلة الأولى من نظام غرفة التقا�س الآيل بهدف ت�صهيل وت�رصيع اآلية 
تنفيذ التح�يالت املالية الدائنة واملدينة ذات املبالغ ال�صغرية وكثرية العدد بني اأع�صاء النظام وعمالئهم بطريقة اآمنة ومن خالل �صبكة �ص�يفت العاملية 
كمرحلة اأولى.  علما باأنه �صيتم وبالتن�صيق مع البنك املركزي جتهيز متطلبات فح�س املرحلة الثانية لتنفيذ تلك احل�الت من خالل �صبكة البن�ك املغلقة 

VPN بحيث ت�صبح �صبكة �ص�يفت �صبكة احتياطية يف امل�صتقبل.

وعلى ذات ال�صعيد، مت تطبيق املرحلة الثانية من نظام الت�ص�يات الإجمالية الف�رية بهدف ت�ص�ية اأوامر الدفع كبرية القيمة وعالية الأهمية بني اأع�صاء النظام 
وعمالئهم ب�صكل فردي وف�ري ونهائي م�صتمر وغري قابل للنق�س بطريقة اآمنة وبا�صتخدام �صبكة �ص�يفت. علما باأنه �صيتم لحقا وبالتن�صيق مع البنك 

 .VPN املركزي فح�س اآلية عمل النظام من خالل ال�صبكة الفرتا�صية اخلا�صة
كما مت اي�صا تطبيق نظام ال�صيكات املرجتعة لدى كافة فروع البنك ودائرة املقا�صة ال�اردة لت�صهيل اإدارة ال�صيكات املعادة ودقة و�رصعة التبليغ عن ال�صيكات 

املعادة وت�ص�يتها ما بني البنك والبنك املركزي الردين.
ال�ص�ق  وعمليات  احلك�مي  العام  الدين  باإدارة  اخلا�صة  املالية  الأوراق  لت�ص�ية  اإلكرتوين جديد  نظام  تطبيق  مت  فقد  الأردين،  املركزي  البنك  متطلبات  وح�صب 

املفت�حة يف دائرة اخلزينة كبديل للمرا�صالت ال�رقية وبطريقة فاعلة واآمنة.

امل�ارد الب�رصية والتدريب
�ضيا�ضة البنك يف التعيني

يحر�س بنك القاهرة عمان على ا�صتقطاب وتعيني ك�ادر ب�رصية م�ؤهلة تن�صجم مع قيم البنك وتطلعاته وقد كان ل�صيا�صة البنك يف منح الأول�ية يف اإ�صغال 
ال�ظائف ال�صاغرة للم�ظفني من داخل البنك اأثر كبري يف احلفاظ على امل�ظفني ورفع م�صت�ى الر�صى ال�ظيفي ملا تقدمه هذه ال�صيا�صة من فر�س للتط�ر 

ال�ظيفي. كما ي�صعى البنك ل�صتقطاب الكفاءات من خارج البنك لرفع م�صت�ى التناف�س مما ينعك�س اإيجابا على الأداء ال�ظيفي.
اأ�صا�صيات  التعيني ح�ل  النظري والعملي معا ب�اقع ٨0 �صاعة تدريبية للم�ظفني حديثي  التدريب  برنامج ت�جيه وتدريب يعتمد على  البنك بتط�ير  وقام 

عملهم والعمل امل�رصيف ب�صكل عام وثقافة وبيئة بنك القاهرة عمان ب�صكل خا�س.
كما �صارك البنك هذا العام يف العديد من معار�س الت�ظيف واحلمالت ال�طنية للت�ظيف واحلمالت اخلا�صة بذوي الحتياجات اخلا�صة مما زاد من فر�س ا�صتقطاب 

املر�صحني امل�ؤهلني بحيث ي�صمن ت�ظيف اأف�صل الكفاءات وبالتايل حت�صني م�صت�ى الأداء العام للم�ظفني وزيادة النتاجية.

ن�صاطات واإجنازات البنك
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�ضيا�ضة املكافاآت 
ان�صجاماً مع تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين مت و�صع �صيا�صة لت�زيع املكافاآت املالية على م�ظفي البنك مبنية على املبادئ 

الرئي�صية الأ�صا�صية التي تق�م عليها احلاكمية امل�ؤ�ص�صية يف تطبيق مبادئ العدالة وال�صفافية يف منح  املكافاآت املالية مل�ظفي البنك.
وتهدف �صيا�صة منح املكافاآت اإلى و�صع اأ�ص�س ومعايري م��ص�عية وعادلة و�صفافة ملنح مكافاآت مالية لالإدارة التنفيذية العليا وكافة م�ظفي البنك، متكن 
البنك من ا�صتقطاب وتط�ير واملحافظة على م�ظفي البنك ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات وحتفيزهم  والرتقاء باأدائهم، وت�صجيع وحتفيز امل�ظفني لتحقيق 

اأهداف البنك.
اأ�ص�س  ال�صيا�صة  الإ�صرتاتيجية، كما ت�صمنت  اأهدافه  البنك ب�صكل عام ومدى حتقيق  واأداء  ربحية  يربط ما بني  اعتماد نظام مكافاآت  ال�صيا�صة  وتت�صمن 

ومعايري لأداء الإدارات والدوائر املختلفة واأداء امل�ظف

يبلغ عدد م�ظفي البنك وال�رصكات التابعة ٢،1٨7 م�ظفا وفقا للم�ؤهالت التالية:

املجم�عمتلك لتاجري التم�يليال�طنية لالأوراق املاليةاأوراق لال�صتثمارم�رصف ال�صفاالبنك

1----1دكت�راه
7٦7٣٢٢90ماج�صتري

1.٤٢0٤1٢٤1٣٤1.٥0٢بكال�ري��س
1٢99-٢90٦٢دبل�م

٢79٦٣٤٣٢9٥ت�جيهي فما دون
٢.0٦٦٦0٣٢1910٢.1٨7املجم�ع

الدورات التدريبية 
مت خالل عام ٢01٦ عقد ٤9٥ دورة تدريبية وور�صة عمل �صارك فيها ٦،٥٨٥ م�صرتك، كما �صارك البنك يف حتمل نفقات الدرا�صة اجلامعية واجلامعية املت��صطة 
لـ 17 طالب من امل�ظفني واأبناء العاملني، وقام البنك خالل عام ٢01٦ من خالل اإدارة امل�ارد الب�رصية بتدريب ٢97 طالب من طالب اجلامعات تدريباً عملياً على 

اأعمال البنك.
هذا وقد ت�صمنت الربامج التدريبية التي قام بها البنك و�رصكاته التابعة املجالت التالية:

عدد امل�صاركنيعدد الدوراتجمال التدريب

٢9٨0تقنية املعل�مات
10٥0اخلدمات الإلكرتونية

٣٣٢٢0التم�يل التجاري والعمليات 
٥٨٤٦٣ال�صل�ك والإدارة
٣71٨٤املالية واحلا�صبة

٤7٣٣٤الت�صهيالت الئتمانية
٢٤التدقيق الداخلي

٣7٢00اإدارة املخاطر
٦9٦٥0الإمتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال

1٣٤٤اخلزينة وال�صتثمار
٢010٦القان�نية

٢1٤٦٨الت�ص�يق واملبيعات، وخدمة العمالء
٣11تدريب �صامل ودبل�مات تدريبية

٢1٢متيز م�ؤ�ص�صي
٨٢1م�ارد ب�رصية

٨٤٣.٤91ور�س عمل وت�عية متفرقة
٥٥0لغات اأجنبية

91٣٥ال�صالمة وال�صحة العامة
7٦1معل�مات بنكية اأ�صا�صية

11م�ا�صيع عقارية
٤9٥٦.٥٨٥املجم�ع

ن�صاطات واإجنازات البنك
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ال��صع التناف�صي للبنك
ا�صتطاع البنك تعزيز م�قعه �صمن البن�ك الأردنية من خالل ما حققه من اجنازات خالل العام احلايل و الأع�ام ال�صابقة، حيث تبلغ ح�صة البنك من اإجمايل 

ال�دائع والت�صهيالت يف الأردن ٣٫٣% و ٤٫٨% على الت�ايل، فيما تبلغ ٦٫٤% و ٥٫9% يف فل�صطني.
هذا وقد حافظ البنك على الت�صنيف الإئتماين له من قبل وكالت الت�صنيف الدولية، كما يلي:

العمالت الأجنبيةق�ة املركز املايل
النظرة امل�صتقبليةق�صرية/ط�يلة الأجل

م�صتقرb1B2/NPم�ديز
م�صتقرBBB-BB-/Bكابيتال انتلجن�س

ال�رصكات التابعة للبنك
فيما يلي نبذه عن ال�رصكات التابعة للبنك:

تاأ�ص�س م�رصف ال�صفا ك�رصكة م�صاهمة عامة يف فل�صطني يف العام ٢01٦ وبا�رص اأعماله بتاريخ ٢01٦/9/٢٢ كم�ؤ�ص�صة م�رصفية تعمل وفق احكام ال�رصيعة 
ال�صالمية من خالل فرعه يف مدينة رام الله. ميتلك البنك ما ن�صبته 79% من راأ�س مال امل�رصف البالغ 7٥ ملي�ن دولر اأمريكي.

وال�صتثمار  التم�يل  اعمال  ممار�صة  وكذلك  ال�صالمية  امل�رصفية  واملنتجات  اخلدمات  من  الفل�صطيني  ال�ص�ق  احتياجات  الى  تلبية  ال�صفا  ي�صعى م�رصف 
وتط�ير و�صائل اجتذاب الم�ال واملدخرات نح�امل�صاركة يف ال�صتثمار املنتج باأ�صاليب وو�صائل م�رصفية ل تتعار�س مع اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية.

تاأ�ص�صت ال�رصكة ال�طنية للخدمات املالية “اأوراق لال�صتثمار”، ك�رصكة حمدودة امل�ص�ؤولية يف اململكة الأردنية الها�صمية خالل عام 199٢. ميلك البنك ما 
ن�صبته 100% من راأ�صمال ال�رصكة املدف�ع والبالغ ٥ ملي�ن دينار. تق�م ال�رصكة بتقدمي خدمات ال��صاطة املحلية والإقليمية والدولية، بالإ�صافة اإلى خدمات 
اإدارة الأ�ص�ل وحمافظ العمالء ال�صتثمارية، كما تق�م بتاأ�صي�س واإدارة �صناديق ال�صتثمار وتقدمي امل�ص�رة املالية وال�صتثمارية. وقد اأوكل البنك لل�رصكة مهام 

اإدارة حمفظته ال�صتثمارية يف جمال ال�صندات بحيث ت�صبح ال�رصكة الذراع ال�صتثماري للبنك. 
رغم املناف�صة ال�صديدة، فقد متكنت ال�رصكة من حتقيق مركز متميز يف ال�ص�ق، �ص�اء يف حجم التداول اأو من حيث قاعدة العمالء، حيث حافظت ال�رصكة على 

مرتبة جيدة ما بني ال�رصكات العاملة يف ب�ر�صة عمان.

 
تاأ�ص�صت ال�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية ك�رصكة م�صاهمة خ�ص��صية حمدودة امل�ص�ؤولية يف رام الله يف فل�صطني يف عام 199٥. تعمل ال�رصكة ك��صيط 
يف �ص�ق فل�صطني لالأوراق املالية. وقد با�رصت ال�رصكة عملها مع بداية عمل ال�ص�ق، وافتتحت فروعا لها يف مدينتي غزة ونابل�س. ميلك البنك كامل راأ�صمال 

ال�رصكة املدف�ع البالغ 1.٥ ملي�ن دينار

تاأ�س�ست �رسكة متَلَّك للتاأجري التمويلي بتاريخ ٢01٣/11/1٢ و�صجلت ك�رصكة ذات م�ص�ؤولية حمدودة براأ�صمال مال وقدره ملي�ن دينار اأردين، وممل�كة بالكامل 
من بنك القاهرة عمان. لتك�ن مبثابة ذراع ا�صتثماري يف جمال تقدمي خدمة التاأجري التم�يلي.

تقدم ال�رسكة جمموعة متكاملة من خدمات التاأجري التمويلي تتنا�سب وطبيعة ن�ساط امل�ستاأجر وتدفقاته النقدية، ولكافة القطاعات االقت�سادية. كما 
وت�صعى ال�رصكة لرفع م�صت�ى الهتمام باخلدمات املقدمة لالأ�ص�اق امل�صتهدفة لتلبية احتياجاتها التم�يلية من خالل ن�رص مفه�م التاأجري التم�يلي ملا له من 

مزايا اقت�صادية ومالية للقطاعات امل�صتهدفة.

ن�صاطات واإجنازات البنك
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قام بنك القاهرة عمان بدعم برامج متن�عة مل�ا�صلة دوره يف اخلدمة املجتمعية، كما حر�س البنك على ت�طيد 
عالقاته مع م�ؤ�ص�صات املجتمع املحلي املختلفة لتمكينها من تقدمي خدماتها للم�اطن الردين على اأكمل 
العمل  امل�ؤ�ص�صية يف  الجتماعية  امل�ص�ؤولية  لرت�صيخ مفه�م  �صن�ات  منذ  ينفذ  برامج  اإطار  يف  وذلك  وجه 

والبناء ال�طني.
وبهذا فقد رفع البنك من وترية م�ص�ؤوليته الجتماعية حيث انه اأخذ على عاتقه تكثيف ن�صاطاته وفعالياته 
كاملجال  املجالت  من  العديد  ذلك  وي�صمل  والفن�ن  والثقافة  العمال  يف  واملبدعني  البداع  وتبني  وخدماته 
ال�صحي من خالل الدعم املادي الذي يقدمه البنك ملركز احل�صني لل�رصطان عن طريق فعاليات املخيم ال�صيفي 
الن�صاين وخدمة  العمل  العام جه�ده يف  القاهرة عمان خالل  بنك  وا�صل  الطفال، كما  العالج من  ملتلقي 
املجتمع املحلي من خالل دعمه امل�صتمر للعديد من اجلمعيات اخلريية العاملة يف اململكة والتي تهدف الى 
دعم �رصائح خمتلفة من اأبناء املجتمع كمبادرة بنك املالب�س اخلريي الذي اطلقته الهيئة اخلريية الها�صمية عام 

٢01٣ وم�رصوع رواد التنمية بالإ�صافة الى دعم العديد من اجلمعيات اخلريية .
وا�صتمر البنك يف تقدمي الدعم يف املجال التعليمي من خالل دعمه للجامعات الردنية واجلمعيات العلمية 
والثقافية وم�ؤ�ص�صة اجناز بالإ�صافة الى م�صاهمته يف دعم م�رصوع ن�رص الثقافة املالية املجتمعية الذي يق�ده 

البنك املركزي الردين.
هذا ويق�م البنك اأي�صا بتقدمي عدد من املنح الدرا�صية باجلامعات الردنية بالإ�صافة الى تخ�صي�س عدد من 
املنح ب�صكل �صن�ي للعاملني يف البنك واأبنائهم للدرا�صة اجلامعية واجلامعية املت��صطة كما يق�م البنك يف 

ت�فري فر�س التدريب العملي لطالب اجلامعات والكليات واملدار�س ل�صتكمال متطلبات التخرج.
وقدم البنك خالل العام دعمه لعدد من الفرق الريا�صية بالإ�صافة الى دعم الفرق الريا�صية بعدد من املدار�س 

ويندرج هذا الدعم يف اإطار م�صاعي البنك لبناء الجيال ال�صغرية و�صناعة قادة امل�صتقبل.
اإدارته  مبنى  غالريي يف  لديه  الذي  ال�حيد  البنك  والفن من ك�نه  للثقافة  القاهرة عمان  بنك  دعم  ويتجلى 
التي  ال�صغرية  للم�اهب  وم�ئال  الت�صكيليني  للفنانني  وعاملية  وعربية  وطنية  حا�صنة  يعترب  حيث  العامة 
تت�صابق للف�ز بجائزة البنك ال�صن�ية التي خ�ص�صها لأجمل ل�حات تعرب عن م��ص�عات ذات �صلة بالثقافة 
املجتمعية ففي عام ٢01٦ اأقام غالريي بنك القاهرة عمان عدد من املعار�س الفنية لنخبة من الفنانني الردنيني 
والعرب و اأقام بنك القاهرة عمان الدورة الثانية ل�صمب�زي�م بنك القاهرة عمان الدويل للفن�ن مب�صاركة ع�رصون 
�صم  فنياً  اأي�صا معر�صا  الغالريي  اقام  ، كما  والردنيني  والجانب  العرب  الت�صكيليني  الفنانني  اأبزر  من  فنانا 
اأعمال ثمانية وع�رصون طفالً من مر�صى ال�رصطان ومن ذوي الحتياجات اخلا�صة حتت عن�ان ))ل�نها بالأمل((. 
اأما املعر�س الأخري لهذا العام فقد مت عر�س جمم�عة من اأعمال �صمب�زي�م ايله الدويل للفن�ن �صمت ع�رصون 

فناناً عربياً واأجنبيا واردنيا.
اأ�صدقاء  كجمعية  والثقافية  الفنية  الفعاليات  من  للعديد  املادي  الدعم  بتقدمي  العام  خالل  البنك  وقام 

مهرجانات الردن بالإ�صافة الى عدد اآخر من الفعاليات الثقافية. 
ومتح�ر دعم بنك القاهرة عمان يف املجال الن�صاين مب�صاركته مب�ؤمتر القمة العاملي للعمل الن�صاين  بح�ص�ر 
عدد كبري من روؤ�صاء الدول واحلك�مات واملنظمات الدولية ملناق�صة خطط عمل املجتمع الدويل من اأجل منع 
امل�صاعدات  اي�صال  يف  جتربته  عر�س  خالل  من  لها  وال�صتجابة  لالأزمات  بال�صتعداد  وذلك  الإن�صانية  املعاناة 
املتحدة  لالأمم  ال�صامية  املف��صية  بالتعاون مع  اليل  ال�رصاف  اأجهزة  �صبكة  الردن عرب  النقدية لالجئني يف 
تكن�ل�جي   ابتكار  كاأحدث   Eye Cloud كالود  اآي  م�رصوع  البنك  واأطلق  كما   .UNHCR الالجئني  ل�ص�ؤون 

ي�صهل عملية اي�صال امل�صاعدات املالية الى الالجئني .
كما حر�س البنك على دعم وتبني �صيا�صة البنك املركزي الردين يف جمال ال�صتمال املايل وجعل اخلدمات املالية 
متاحة ملختلف �رصائح املجتمع ملا لهذا امل��ص�ع من اأثر على النم� ال�صامل وامل�صتدام وذلك من خالل تط�ير 
عدد من اخلدمات امل�رصفية التي ت�صاهم يف حتقيق هذه الهداف مثل اتفاقيات حت�يل البطاقات اجلامعية لعدد 

من اجلامعات الردنية الى بطاقات ذكية متعددة ال�صتخدام.
وبالإ�صافة الى دعم قطاع ال�صباب واملراأة وامل�صاريع احلديثة كان للبنك دور كبري بتقدمي عدد من الربامج والتفاقيات ل�صمان ومت�يل الت�صهيالت بهدف ت�صهيل 

القرا�س للمن�صئات ال�صغرية واملت��صطة كتم�يل قرو�س الطاقة املتجددة بدون ف�ائد.

التربعات والرعاية
بلغ اإجمايل ما قام به البنك من تربعات ورعاية فعاليات خمتلفة خالل العام 7٥9 األف دينار �صمن املجالت التالية: 

 )األف دينار(
٥٥املجال ال�صحي

1٥9جمال اخلدمات الجتماعية
٣٨٢املجال التعليمي

٣٦املجال الثقايف والفني
11٦م�ؤ�ص�صات وطنية

11اأخرى

اإفتتاح معر�س ل�نها بالأمل لذوي الإحتياجات اخلا�صة

م�صابقة بنك القاهرة عمان لر�ص�مات الطفال

دعم املخيم ال�صيفي ملركز احل�صني لل�رصطان

م�ؤمتر القمة العاملي الن�صاين

م�صاهمة البنك يف خدمة املجتمع املحلي 
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املت�قعة �ص�اء حمليا،  الإقت�صادية  الظروف  الإعتبار  الأخذ بعني  ال�صابقة مع  والع�ام  العام  التي حققها خالل  الإجنازات  للمحافظة على  البنك  �صي�صعى 
اإقليميا ودوليا.  هذا و�صيق�م البنك وب�صكل م�صتمر مبتابعة تط�رات الأداء الإقت�صادي لقيا�س اأثره على اأعمال البنك واإتخاذ الإجراءات الالزمة للحفاظ على 
اأم�ال امل�دعني وامل�صاهمني. كما �صيعمل البنك على رفع كفاءة اخلدمات امل�رصفية وت��صيع قاعدة عمالء البنك مع املحافظة على ج�دة حمفظة الت�صهيالت 

الئتمانية، بالإ�صافة اإلى امل�صاهمة ب�صكل رئي�صي يف حتقيق اأهداف الإ�صتمال املايل.
فيما يلي اأهم بن�د خطة البنك لعام ٢017:

1- املحافظة على ن�صبة مريحة لكفاية را�س املال وعلى ت�صنيف “راأ�صمال جيد” وفقا ملتطلبات البنك املركزي الأردين ومبا ميكن البنك من الإ�صتمرار يف ت��صيع 
اأعماله.

٢- املحافظة على ن�صب �صي�لة منا�صبة لدعم اأعمال البنك من خالل العمل على زيادة ودائع العمالء مبختلف اأن�اعها مع الرتكيز على ودائع الت�فري من خالل 
ال�صتمرار يف تقدمي برامج اجل�ائز النقدية والعينية.

٣- تعزيز مكانة البنك �صمن البن�ك الرائدة يف تقدمي اخلدمات امل�رصفية لالأفراد من خالل الت��صع يف البيع املتقاطع وجتهيز برامج حمددة تلبي حاجات خمتلف 
�رصائح العمالء مع الرتكيز على خدمات البطاقات بكافة اأن�اعها مبا يف ذلك البطاقات الذكية للجامعات الأردنية.

٤- املحافظة على ج�دة املحفظة الإئتمانية من خالل الت��صع املدرو�س يف الت�صهيالت الإئتمانية مبا يف ذلك الإ�صتفادة من م�صادر التم�يل متدنية الكلفة 
املتحة من البنك املركزي الأردين واجلهات الدولية املختلفة، وم�ا�صلة اجله�د لت�ص�ية وحت�صيل الت�صهيالت غري العاملة مبا يخف�س ن�صبة الت�صهيالت غري 

العاملة، مع العمل على زيادة ن�صبة تغطية املخ�ص�صات.
٥- ال�صتمرار يف تطبيق اخلطة الإ�صرتاتيجية لتط�ير اأنظمة تقنية املعل�مات مبا ي�صهم يف تط�ير عمليات البنك.

٦- العمل على زيادة كفاءة الأداء و�صبط النفقات مع العمل على حت�صني م�صت�ى اخلدمات املقدمة للعمالء.
7- زيادة �صبكة املنافذ البيعية من خالل افتتاح ٣ فروع جديدة يف عدد من املناطق امل�صتهدفة يف الأردن، مع العمل على تط�ير اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية 

من خالل الت�زيع الأمثل لأجهزة ال�رصاف الآيل وزيادة عددها.
٨- ال�صتمرار يف حتديث فروع البنك �صمن متطلبات اله�ية امل�ؤ�ص�صية من خالل حتديث ٨ فروع يف الأردن وفل�صطني.

9- تط�ير كفاءات ومهارات م�ظفي البنك من خالل تطبيق خطة التدريب ال�صن�ية، مع العمل على تط�ير نظام متكامل لالأداء امل�ؤ�ص�صي.
10- ال�صتمرار يف م�صاهمة البنك يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�ص�ؤولية البنك الجتماعية.

اخلطة امل�صتقبلية
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التي  املعنية  الأطراف  بكل  اخلا�صة  الأدوار  يتم من خاللها حتديد  املخاطر  لإدارة  �صاملة  �صيا�صات   املختلفة من خالل  امل�رصفية  باإدارة خماطره  البنك  يق�م 
تعنى بتطبيق هذه ال�صيا�صات وهي جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه مثل جلنة ادارة املخاطر، جلنة ال�صتثمارات والعقارات ، جلنة التدقيق ، جلنة احلاكمية 
امل�ؤ�ص�صية و المتثال  بالإ�صافة اإلى الإدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة امل�ج�دات واملطل�بات، جلنة تط�ير اإجراءات العمل، جلنة التاأمني ، جلنة 
اإدارة المتثال  اإدارة املخاطر،  اأخرى متخ�ص�صة مثل  اإلى دوائر  ال�صالمة العامة ، جلنة تط�ير انظمة ال�صبط والرقابة الداخلية،  جلان الت�صهيالت بالإ�صافة 

ومكافحة غ�صل الأم�ال واإدارة التدقيق الداخلي.
وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�ص�ؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رصفية واللتزام بال�ص�ابط الرقابية املنا�صبة ومراقبة ا�صتمرارية فعاليتها 

مبا يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.
وت�صتمل عملية اإدارة املخاطر لدى البنك على اأن�صطة التعرف ، قيا�س، تقييم واإدارة املخاطر �ص�اء كانت املخاطر املالية اأو غري املالية التي ميكن اأن ت�ؤثر ب�صكل 

�صلبي على اأداء البنك و�صمعته اأو على اأهدافه ومبا ي�صمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر املقب�لة. 
وي�صري الإطار العام لإدارة املخاطر لدى البنك وفق منهجية واأ�ص�س رئي�صية من�صجمة مع حجم ن�صاطاته وتركزها وطبيعة عملياته وتعليمات ال�صلطات 

الرقابية بالإ�صافة اإلى مراعاة اأف�صل املمار�صات الدولية بهذا اخل�ص��س، وتتمثل جمم�عة املبادئ مبا يلي:
م�ص�ؤولية جمل�س الإدارة:

• اعتماد ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات والطار العام لإدارة املخاطر والتي من �صمنها حدود درجة املخاطر املقب�لة 
• �صمان وج�د اطار فعال لختبارات الو�صاع ال�صاغطة بال�صافة الى اعتماد الفر�صيات اخلا�صة بها. 

• اعتماد �صيا�صات البنك . 
• م�ص�ؤولية جلنة ادارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة: 

- مراجعة دورية لل�صيا�صات وا�صرتاتيجيات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى البنك ومن �صمنها حدود درجة املخاطر املقب�لة. 
والأهداف  البنك  خماطر  هيكل  مع  يتنا�صب  ومبا  املال  لراأ�س  وامل�صتقبلية  احلالية  املتطلبات  حتليل  و  املال  راأ�س  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  تط�ير   -

ال�صرتاتيجية واتخاذ الجراءات املتعلقة باخل�ص��س.
- �صمان وج�د انظمة جيدة لتقييم اأن�اع املخاطر التى ي�اجهها البنك وتط�ير النظمة لربط هذه املخاطر مب�صت�ى راأ�س املال املطل�ب لتغطيتها. 

م�ص�ؤولية اإدارة املخاطر: 
- رفع التقارير ومنظ�مة املخاطر اإلى جلنة ادارة املخاطر.

  Risk Appetite, Risk Tolerance مراقبة التزام خمتلف دوائر البنك حلدود املخاطر املقب�لة للتاأكد من اأن هذه املخاطر �صمن احلدود املقب�لة -
- حتليل جميع ان�اع املخاطر بالإ�صافة اإلى تط�ير منهجيات القيا�س وال�صبط لكل ن�ع من اأن�اع هذه املخاطر 

- تطبيق النظمة املرتبطة بتقييم اأن�اع املخاطر التى ي�اجهها البنك وتط�ير اجراءات العمل ذات العالقة .
- اإدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س  املال ICAAP لدى البنك بطريقة كافية و�صاملة تتنا�صب وهيكل املخاطر التي ي�اجهها البنك.

- تنفيذ اختبارات الو�صاع ال�صاغطة �صمن املنهجية املعتمدة من قبل جمل�س الدارة .

هذا ويتعر�س البنك ملجم�عة من املخاطر الرئي�صية التالية:

خماطر الئتمان
هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام اأو عجز الطرف الآخر عن ال�فاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي اإلى حدوث خ�صائر. 

ويعمل البنك على اإدارة خماطر الئتمان من خالل تطبيق وحتديث ال�صيا�صات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة ج�انب منح و�صيانة الئتمان بالإ�صافة اإلى 
حتديد �صق�ف ملبالغ الت�صهيالت الئتمانية املمن�حة للعمالء وجمم�ع الت�صهيالت الئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. 

ويتبع البنك عدة اأ�ساليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�سمانات املقبولة و�رسوطها، كما يتم مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�سمان ون�ساط العميل، 
كذلك يق�م البنك باإتباع �صيا�صة التاأمني على بع�س املحافظ وبناء املخ�ص�صات الإ�صافية و ذلك كاأحد اأ�صاليب تخفيف املخاطر.

وقد خ�ص�س البنك عدة دوائر رقابية تق�م مبراقبة ومتابعة الئتمان ورفع التقارير باأية م�ؤ�رصات اإنذار مبكر بهدف املتابعة والت�ص�يب.
ويعمل البنك حاليا على تطبيق نظام ت�صنيف العمالء يهدف الى تط�ير عملية قيا�س خماطر العمالء واحت�صاب املخ�ص�صات الئتمانية �صمن معيارالتقارير 

.IFRS9 املالية

خماطر ال�ص�ق 
وهي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لالأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�صعار ال�ص�ق مثل اأ�صعار الف�ائد واأ�صعار �رصف العمالت 

واأ�صعار الأ�صهم. ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ل�صيا�صات واإجراءات حمددة ومن خالل جلان ودوائر متخ�ص�صة.
كما يتم قيا�س خماطر ال�ص�ق والرقابة عليها بعدة اأ�صاليب منها حتليل احل�صا�صية واختبار الأو�صاع ال�صاغطة Stress Testing اإ�صافة اإلى حدود وقف 

 . Stop loss Limits صقف اخل�صائر�
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خماطر ال�صي�لة
تتمثل خماطر ال�صي�لة يف عدم قدرة البنك على ت�فري التم�يل الالزم لتاأدية التزاماته يف ت�اريخ ا�صتحقاقها اأو مت�يل ن�صاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة اأو 

حدوث خ�صائر. 
اإدارة امل�ج�دات و املطل�بات باإدارة خماطر ال�صي�لة عن طريق تن�يع م�صادر التم�يل وعدم ح�ص�ل تركز يف  اإدارة البنك وجلنة  لل�قاية من هذه املخاطر تق�م 

.Liquidity Contingency Plan  م�صادر التم�يل. كما يتم و�صع اخلطط لت�فري �صي�لة يف احلالت الطارئة

خماطر الت�صغيل
وهي خماطر اخل�صارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية، امل�ظفني، الأنظمة الداخلية اأو تلك التي قد تن�صاأ نتيجة اأحداث خارجية.

والرقابة الداخلية هي من اأهم الأدوات امل�صتخدمة يف اإدارة هذا الن�ع من املخاطر، وقد اولت اإدارة البنك اهتماما كبريا يف التط�ير امل�صتمر للبيئة الرقابية على 
كافة اأن�صطة وعمليات البنك حيث مت اعتماد �صيا�صة خماطر الت�صغيل لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه الداخلية واخلارجية و�رصكاته التابعة.

العمالء يف حالت  البنك يف خدمة م�صالح  اأعمال  ا�صتمرار  العمل  ب�صكل م�صتمر ل�صمان  ا�صتمرارية  البنك على حتديث وتط�ير وفح�س خطط  ويعمل 
الط�ارئ.

خماطر المتثال
هي املخاطر التي تتمثل يف العق�بات القان�نية اأو اخل�صائر املادية اأو خماطر ال�صمعة التي قد يتعر�س لها البنك جراء عدم امتثال البنك و�صيا�صاته الداخلية 

جلميع الق�انني والأنظمة والتعليمات وق�اعد ال�صل�ك واملعايري واملمار�صات امل�رصفية ال�صليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
ويدرك البنك اأهمية الرقابة على المتثال حيث اأ�صدر �صيا�صة امتثال و�صيا�صة مكافحة غ�صل الأم�ال معتمدة من جمل�س الإدارة لتعنى مبراقبة امتثال البنك 
للق�انني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية واأف�صل املمار�صات واملعايري امل�رصفية من خالل برامج واإجراءات عمل تعتمد مبداأ الرقابة امل�صتند 

 .Risk Based Approach الى املخاطر
وف�صال عن ذلك فقد قام البنك ب�رصاء نظام اآيل ملراقبة المتثال للبنك وفروعه اخلارجية والذي يت�صمن قاعدة بيانات �صاملة للق�انني والتعليمات التي حتكم 
وتنظم اعمال وان�صطة البنك والتي يتم حتديثها با�صتمرار ووفق اخر امل�صتجدات الرقابية والر�صمية. كما انه جاري العمل على  تفعيل النظام على مراحل  

وذلك بهدف رفع كفاءة وفاعلية الدائرة يف ادارة خماطر عدم المتثال التي قد يتعر�س لها البنك. 
وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�صل الأم�ال، فاإن البنك يتبع �صيا�صات واإجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�س الإدارة تت�افق وقان�ن مكافحة غ�صل الأم�ال 
ومت�يل الإرهاب رقم ٤٦ ل�صنة ٢007 وتعديالته وتعليمات مكافحة غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب رقم ٥1 ل�صنة ٢010 ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين واأف�صل 
املمار�صات الدولية بهذا اخل�ص��س  وذلك للحد من خماطر هذه العمليات بهدف حتديد اإجراءات التعامل مع العمليات املالية واتخاذ اإجراءات العناية ال�اجبة 
ملعرفة العمالء املتعامل اأو املزمع التعامل معهم والتاأكد من �صفتهم ال�صخ�صية والقان�نية وو�صعهم القان�ين وامل�صتفيد احلقيقي وال�صتمرار يف الإحاطة 

والعلم بعمليات العمالء امل�رصفية ط�ال فرتة تعاملهم مع البنك.
وقد قام البنك خالل عام ٢01٦ يف جمال المتثال ومكافحة غ�صل الم�ال مبا يلي:

1- حتديث �صيا�صة مكافحة غ�صل الم�ال ومت�يل الرهاب متا�صيا مع اهم امل�صتجدات املحلية والدولية التي طراأت على م�ا�صيع وجمالت مكافحة غ�صل 
عن  ال�صادرة  الربعني  الت��صيات  مع  ال�صيا�صة  ت�افق  �صمنها  من  والتي  باخل�ص��س  ال�صادرة  امل�رصفية  املمار�صات  واأف�صل  لتتالءم  الرهاب  ومت�يل  الم�ال 

.FATF جمم�عة العمل املايل
٢- حتديث واعتماد �صيا�صة رقابة المتثال متا�صيا مع اهم امل�صتجدات الرقابية والر�صمية التي طرات على بيئة العمل امل�رصيف واف�صل املمار�صات الدولية يف 

هذا املجال
٣- درا�صة وت�صمني التقارير ال�صادرة عن جلنة العمل املايل FATF واخلا�صة مبكافحة غ�صل الم�ال ومت�يل الإرهاب وتقيم املخاطر والإجراءات الرقابية �صمن 

�صيا�صات واإجراءات عمل مكافحة غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب واإعداد اأنظمة ال�صبط والرقابة اخلا�صة للحد من املخاطر املرتبطة بها .
٤- البدء بتجهيز واعداد النظمة البنكية لتت�افق مع متطلبات ت�صغيل نظام الخطار اللكرتوين والتحليل املايل goAML لدى بنك القاهرة عمان وفقا خلطة 

العمل املعتمدة لهذا اخل�ص��س من قبل وحدة مكافحة غ�صل الم�ال ومت�يل الرهاب.
٥- ا�صتحداث اإجراءات ال�صبط والرقابة اخلا�صة بكافة املنتجات واخلدمات البنكية اجلديدة وخ�ص��صا اخلدمات اللكرتونية  اأو التي ل تتم وجها ل�جه، وخدمة 

�صناديق المانات والبطاقات املدف�عة م�صبقا حر�صا على منع ا�صتخدام هذه اخلدمات واملنتجات يف عمليات غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب .
٦- تدريب كافة م�ظفي البنك اجلدد من خالل عقد ور�صات عمل خا�صة ملكافحة عمليات غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب باجلانبني العملي والنظري والهتمام 
بالتدريب املتخ�ص�س لتلك الفئات وذلك ح�صب امل�صمى ال�ظيفي واملهام وامل�ص�ؤوليات املناطة بكل م�ظف ومدى ارتباطها مبهمة مكافحة غ�صل الأم�ال 

ومت�يل الإرهاب على م�صت�ى البنك ككل.
7- تدريب م�ظفي البنك على متطلبات المتثال من خالل عقد ور�صات عمل ت�صمل اجلانب النظري والعملي لالمتثال بهدف رفع كفاءة وخربات م�ظفي البنك 

يف جمال المتثال
٨- مت تعيني �سباط اربتاط االمتثال يف كافة ادارات ودوائر البنك كحلقة و�سل بني ادارة االمتثال وبني تلك االدارات والدوائر ومت تكليفهم ر�سميا و�سمن و�سف 

وظيفي وا�صح بهدف تنفيذ متطلبات المتثال يف تلك الدوائر والدارات 
9- مت تنفيذ عدة زيارات ميدانية مل�ص�ؤويل ومدراء المتثال يف ال�رصكات التابعة والفروع اخلارجية وذلك بهدف رفع كفاءة ادارة المتثال يف تلك ال�رصكات والفروع

10- بلغ اجمايل عدد ال�صكاوى ال�اردة الى وحدة �صكاوى العمالء والتي مت رفعها لالإدارة العليا خالل العام ٣٦٤ �صك�ى ومت ت�صنيفها ح�صب متطلبات البنك 
املركزي الردين وقد مت معاجلتها ا�ص�لياً مبا يت�افق مع الجراءات والق�انني والتعليمات ذات ال�صلة والت�ا�صل مع العمالء مقدمي ال�صكاوي واعالمهم بنتائج 

املعاجلة.
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امل�دعني  ثقة  تدعيم  بهدف  وامل�ص�ؤولية  .ال�صفافية.امل�صائلة  العدالة  مبادىء  على  املرتكزة  امل�ؤ�ص�صية  احلاكمية  وتط�ير  تعزيز  على  بالعمل  البنك  يعنى 
وامل�صاهمني واجلهات الخرى ذات العالقة بالبنك ومبا ي�صمن مراقبة م�صتمرة لتقييد البنك بال�صيا�صات واحلدود املقرة وت�افقها مع اأهدافه املر�ص�مة ب�صكل 
عام كما يلتزم البنك بتطبيق اأعلى معايري الأداء املهنية على كافة ن�صاطاته والتي تتما�صى مع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�صلطات الرقابية يف البلدان 

التي يت�اجد فيها البنك واأف�صل املمار�صات الدولية .وعليه فقد قرر جمل�س الردارة تبني دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية .
ووج�د جمل�س ادارة فعال مهني وم�صتقل من اأهم متطلبات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية الفعالة تقع على جمل�س الدارة م�ص�ؤولية ال�رصاف ومراقبة كافة اعمال 
واأن�صطة البنك واإدارته التنفيذية والتاأكد من م�ائمة الن�صطة مع متطلبات البنك املركزي الردين وكافة اجلهات الرقابية الخرى وذلك حر�صاآ على م�صلحة 

امل�صاهمني.امل�دعني وكافة اجلهات ذات العالقة.
ويتاألف جمل�س اإدارة البنك من 1٢ ع�ص�اآ مت انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ ٢01٤/٤/٢٢ وملدة اأربع �صن�ات .ويتمتع اأع�صاء 

املجل�س بخربات ومهارات خمتلفة ومتن�عة تزيد من فعالية وكفاءة املجل�س .اإن جميع اأع�صاء جمل�س الدارة هم اأع�صاء غري تنفيذيني.
ينبثق عن جمل�س الدارة عدة جلان متخ�ص�صة.لكل منها اأهدافها و�صالحياتها اخلا�صة والتي تعمل ب�صكل متكامل مع جمل�س الإدارة لتحقيق اأهداف البنك 

.وهذه اللجان هي:

جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية والمتثال
تتك�ن جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية والمتثال من ثالث اع�صاء غالبيتهم مبا فيهم رئي�س اللجنة من الأع�صاء امل�صتقلني، هم:

ال�صيد طارق مفلح حممد عقل، رئي�س اللجنة
ال�صيد ح�صن علي ح�صني اب� الراغب، نائب الرئي�س

ال�صيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي، ع�ص�ا
تت�صمن م�ص�ؤوليات اللجنة املهام الرئي�صية التالية:

- الت�جيه وال�رصاف على عملية اإعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية يف البنك ومتابعة تطبيقه.
- مراجعة دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية كل ٣ �صن�ات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع الت��صيات املنا�صبة ملجل�س الإدارة لعتماد التعديالت اإذا لزم الأمر.

- مراجعة �صيا�صة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال واأية �صيا�صات اأخرى �صمن نطاق عمل اللجنة �صن�ياً و/اأو كلما دعت احلاجة والتن�صيب ملجل�س الإدارة 
باعتماد التعديالت اإذا لزم الأمر.

- مناق�صة ومراجعة تقارير اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال واإ�صدار الت��صيات الالزمة ح�صب مقت�صيات احلال اإلى جمل�س الإدارة اإذا لزم الأمر.
- الطالع على واعتماد اخلطط والربامج والآليات املتعلقة بنطاق عمل الإدارة.

- الطالع على واعتماد دليل تعليمات عمل مكافحة عمليات غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب والعق�بات الدولية.
- مراقبة ومتابعة تطبيق وفعالية وظيفة مراقبة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال.

- مناق�صة الإدارة التنفيذية للحالت التي مت فيها تعار�س مع ت��صيات اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال واأية اأم�ر اأخرى ويف ا�صتمرار التعار�س، يتم رفع 
احلالة ملجل�س الإدارة بالت��صيات املنا�صبة لتخاذ القرار املنا�صب.

- التاأكد من ت�فر اخلربات وامل�ارد املنا�صبة لدى اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال مبا ميكنها من اإجناز مهامها وم�ص�ؤولياتها على اأكمل وجه.
- مراجعة ميثاق اللجنة كل ٣ �صن�ات و/اأو كلما دعت احلاجة ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة لعتمادها.

- رفع تقرير ن�صف �صن�ي اإلى جمل�س الإدارة يبني فعالية اأعمال واأن�صطة اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب.
- تقييم رئي�س اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب ومناق�صة واعتماد نتائج تقييم م�ظفي الإدارة.

- اأي اأم�ر اأخرى يقررها جمل�س الإدارة.
جتتمع اللجنة ثالث اجتماعات �صن�ية بحد اأدنى،  ويت�صمن ميثاقها حقها يف احل�ص�ل على اأي معل�مات اأو تقارير اأو بيانات من الإدارة التنفيذية بالإ�صافة اإلى 

حقها يف دع�ة اأي من اإداري البنك حل�ص�ر اجتماعاتها.

جلنة التدقيق
تتك�ن جلنة التدقيق من ثالثة اأع�صاء غالبيتهم مبا فيهم رئي�س اللجنة من الأع�صاء امل�صتقلني، هم:

ال�صيد عرفان خليل كامل ايا�س، رئي�س اللجنة
ال�صيدة �صهى با�صيل اندراو�س عناب، نائب رئي�س

ال�صيد غ�صان ابراهيم فار�س عقيل، ع�ص�ا

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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تت�صمن م�ص�ؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�صية التالية:
- مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك والق�صايا املحا�صبية ذات الأثر اجل�هري على البيانات املالية.

الداخلي  املدقق  قيام  من  والتحقق  �صن�ياً،  ومراجعتها  الإدارة  املعتمدة من جمل�س  الداخلية  والرقابة  ال�صبط  اأنظمة  وفعالية  مدى كفاية  من  التحقق   -
واخلارجي مبراجعتها مرة واحدة �صن�يا على الأقل.

- مراجعة البيانات املالية قبل عر�صها على جمل�س الإدارة مع الإدارة التنفيذية واملدقق اخلارجي وتقدمي الت��صيات ب�صاأنها الى املجل�س وذلك ل�صمان �صحة 
و�صفافية البيانات املالية والمتثال ملعايري البالغ املايل وتعليمات ال�صلطات الرقابية.

- التو�سية ملجل�س االإدارة بخ�سو�س تعيني و/اأو اإنهاء عمل ومكافاآت املدقق اخلارجي واأي �رسوط تعاقدية اأخرى تتعلق به، ليتم عر�س ذلك يف اجتماع الهيئة 
العامة العادي،  وامل�افقة امل�صبقة على اأية اأعمال يكلف بها املدقق اخلارجي خارج نطاق عملية التدقيق وتقييم مدى تاأثريها على ا�صتقاللية املدقق.

- التاأكد من الدوران املنتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق وفق تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صادرة عن البنك املركزي.
اأعمال تنفيذية، وان لإدارة التدقيق حق ال��ص�ل جلميع ال�صجالت واملعل�مات  - التاأكد من ا�صتقاللية وم��ص�عية التدقيق الداخلي ومن عدم تكليفه باأي 

والت�صال باأي م�ظف، الأمر الذي ميكنها من اأداء عملها واجناز التقارير دون تدخل خارجي.
- الت��صية ملجل�س الإدارة بتعيني وقب�ل ا�صتقالة رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي، وتقييم اأداءه.

- الت��صية ملجل�س الإدارة باأية اأم�ر مرتبطة باإجراءات التدقيق الداخلي عند احلاجة، ومراجعة ميثاق التدقيق الداخلي ليتم امل�افقة عليه واعتماده من قبل 
جمل�س الإدارة.

- مراجعة اخلطة ال�صن�ية لإدارة التدقيق الداخلي املعدة على اأ�صا�س املخاطر واأي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اجل اعتمادها بعد التاأكد من 
مدى �صم�ليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها، وكذلك التاأكد من عدم وج�د اأي حمددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.

- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والإجراءات املتخذة لت�ص�يبها من قبل الإدارة التنفيذية واإعالم جمل�س الإدارة باأي مالحظات ج�هرية.
- مراجعة تقارير التفتي�س ال�اردة من البنك املركزي الأردين و�صلطة النقد الفل�صطينية واملدقق اخلارجي واجلهات الرقابية الأخرى وردود الإدارة عليها والإجراءات 

املتخذة ب�صاأنها.
امل�صالح  تعار�س  وفعالة ملعاجلة  واجراءات كافية  �صيا�صات  اعتماد  والتحقق من  املجل�س عليها،  واطالع  ومراقبتها  العالقة  ذوي  تعامالت  - مراجعة جميع 

والف�صاح عن هذا التعار�س مبا ي�صمل التاأكد من اأن العمليات املالية والتعاقدات ملختلف امل�صاريع متت ح�صب ال�صيا�صات املعتمدة.
جتتمع اللجنة بدع�ة من رئي�صها مرة كل ثالثة اأ�صهر على الأقل اأو اأربعة اجتماعات �صن�يا على الأقل اأو كلما دعت احلاجة لذلك اأو بناءً على قرار من جمل�س 
الإدارة اأو على طلب من اأكرثية الأع�صاء، وكذلك جتتمع اللجنة بناء على طلب من املدقق اخلارجي اأو رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي اإذا كان هناك �رصورة لذلك، 

ويح�رص رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة.
تق�م اللجنة بالجتماع مع املدقق اخلارجي و رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي و رئي�س اإدارة الإمتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال مرة واحدة على الأقل يف ال�صنة وبدون 

ح�ص�ر اأي من اأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا .

جلنة اإدارة املخاطر
تتك�ن جلنة اإدارة املخاطر من خم�صة اأع�صاء منهم ع�ص�ين من الع�صاء امل�صتقلني هم:

ال�صيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي، رئي�س اللجنة
ال�صيد حممد حمم�د التربي ، نائب الرئي�س

ال�صيد طارق مفلح حممد عقل ، ع�ص�ا
ال�صيدة �صهى با�صيل اندراو�س عناب، ع�ص�ا

ال�صيدة رانية م��صى فهد الأعرج، ع�ص�ا
تت�صمن م�ص�ؤوليات جلنة اإدارة املخاطر املهام الرئي�صية التالية:

- مراجعة نطاق تطبيق اإدارة املخاطر �صن�ياً والتاأكد من �صم�له ال�رصكات التابعة وال�صقيقة والفروع اخلارجية ولكافة املخاطر التي قد يتعر�س لها البنك.
- الإ�رصاف على اعداد ا�صرتاتيجية اإدارة املخاطر والتن�صيب ملجل�س الإدارة باعتمادها، ومراجعتها ب�صكل دوري.

املخاطر  التي جتاوزت حدود  املخاطر  وبيان  البنك  اإدارة خماطر  ت�ؤثر على  التي  والتط�رات  اجل�هرية  املعل�مات  تت�صمن  للمجل�س  تقارير ن�صف �صن�ية  رفع   -
املقب�لة املعتمدة.

- اعتماد منهجيات اإدارة املخاطر التي ت�صمن التعرف على املخاطر وتغطي كافة اأن�صطة البنك ودوائره ورفع التقارير بنتائج تطبيق هذه املنهجيات ملجل�س 
الإدارة.

- ال�رصاف على اعداد �صيا�صات اإدارة املخاطر والتاأكد من �صم�لها ومراجعتها �صن�ياً.
- الت��صية ملجل�س الإدارة بتعيني رئي�س اإدارة املخاطر وقب�ل ا�صتقالته اأو اإنهاء خدماته.

- التاأكد من ت�فر اخلربات وامل�ارد املنا�صبة لدى اإدارة املخاطر مبا ميكنها من اإجناز كافة امل�ص�ؤوليات.
- مراجعة ميثاق اللجنة كل ٣ �صن�ات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة لعتمادها.

- اأي اأم�ر اأخرى يقررها جمل�س الإدارة.
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جتتمع اللجنة دورياً بدع�ة من رئي�صها اأو نائب الرئي�س يف حال غياب الرئي�س وبحد اأدنى اأربعة اجتماعات �صن�ياً اأو كلما دعت احلاجة ويحق لكل من املدير العام، 
اإدارة  ورئي�س  الإقليمي لفروع فل�صطني،  العام/املدير  املدير  نائب  واملنتجات امل�رصفية،  العام للخدمات  املدير  نائب  الئتمان واخلزينة،  العام خلدمات  املدير  نائب 

املخاطر ح�ص�ر اجتماعات اللجنة.

جلنة ال�صتثمارات والعقارات 
تتك�ن جلنة ال�صتثمارات والعقارات من اأربعة هم:

الدكت�ر فاروق احمد ح�صن زعيرت ، رئي�س اللجنة
ال�صيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي، نائب الرئي�س

ال�صيد يا�صني خليل حممد يا�صني التله�ين، ع�ص�ا
ال�صيد �رصيف مهدي ح�صني ال�صيفي، ع�ص�ا

تت�صمن مهام جلنة ال�صتثمارات والعقارات املهام الرئي�صية التالية: 
- ال�رصاف على اعداد ومراجعة ال�صيا�صات ال�صتثمارية والعقارية يف البنك، والتن�صيب ملجل�س الإدارة باعتمادها.
- درا�صة الت��صيات بالفر�س ال�صتثمارية اجلديدة والتن�صيب باتخاذ القرار املنا�صب بح�صب ال�صيا�صات املعتمدة.

- الإ�رصاف على اإدارة املحافظ ال�صتثمارية والتن�صيب باتخاذ القرارات املنا�صبة بحيث حتقق تعظيم الأرباح اأو حتجيم اخل�صائر.
- تعيني املقدرين العقاريني املعتمدين بناءً على ت��صية من الإدارة التنفيذية.

- الدرا�صة وامل�افقة على ت��صيات بيع العقارات امل�صتملكة لقاء دي�ن.
- درا�صة الت��صيات املقدمة املتعلقة بالت�رصف بالعقارات امل�صتملكة لغايات اإدارة اأعمال البنك ورفع الت��صيات ملجل�س الإدارة لعتمادها.

- رفع تقرير ن�صف �صن�ي اإلى جمل�س الإدارة عن اأعمال واأن�صطة اللجنة.
- مراجعة ميثاق اللجنة كل ٣ �صن�ات و/اأو لكما دعت احلاجة ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة لعتمادها.

- درا�صة اأي م��ص�ع يعر�س على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة اأو ترى اللجنة �رصورة بحثه واإبداء الراأي والت��صية ب�صاأنه اإلى جمل�س الإدارة.

جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة بدع�ة من رئي�صها اأو نائب الرئي�س يف حال غياب الرئي�س.

جلنة الرت�صيحات واملكافات
تتك�ن جلنة الرت�صيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�صاء غالبيتهم مبا فيهم رئي�س اللجنة من الأع�صاء امل�صتقلني، هم:

ال�صيدة �صهى با�صيل اندراو�س عناب، رئي�س اللجنة
ال�صيد ح�صن علي ح�صني اأب� الراغب، نائب الرئي�س

ال�صيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي، ع�ص�ا
تت�صمن مهام جلنة الرت�صيحات واملكافاآت املهام الرئي�صية التالية:

اإلى الهيئة العامة مع الأخذ بالعتبار قدرات وم�ؤهالت  اإلى جمل�س الإدارة لرفعها  اإلى ع�ص�ية املجل�س وتر�صيحهم  - حتديد الأ�صخا�س امل�ؤهلني لالن�صمام 
الأ�صخا�س املر�صحني.

- اإعداد �صيا�صة واإجراءات الرت�صيحات واملالءمة للمجل�س واملدير العام والإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني تتطابق مع متطلبات تعليمات 
احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صارية املفع�ل.

- حتديد فيما اإذا كان الع�سو يحقق �سفة الع�سو امل�ستقل اخذين بعني االعتبار احلد االدنى لل�رسوط الواردة يف �سيا�سة الرت�سيحات واملالءمة املعتمدة والتاأكد 
من ا�ستمرار مطابقة هذه ال�رسوط.

- ت�فري معل�مات وملخ�صات ح�ل خلفية بع�س امل�ا�صيع الهامة عن البنك لأع�صاء املجل�س عند الطلب، والتاأكد من اطالعهم امل�صتمر ح�ل اأحدث امل�ا�صيع 
ذات العالقة بالعمل امل�رصيف.

- اإعداد �صيا�صة / نظام لتقييم اأداء املجل�س واأع�صائه وجلانه والتن�صيب للمجل�س لعتمادها.
- متابعة تعبئة مناذج التقييم املعتمدة لتقييم املجل�س واأع�صائه وجلانه، ومراجعتها وحتديد التقييم النهائي واخلطط الت�ص�يبية لتط�ير الأداء ورفع تقارير 

بالنتائج اإلى املجل�س والبنك املركزي.
- اإعداد �صيا�صة لتقييم اأداء املدير العام والإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني وم�ظفي البنك والت�صيب للمجل�س لغايات اعتمادها.

- اإعداد �صيا�صة منح املكافاآت لأع�صاء املجل�س و مل�ظفي البنك والت��صية بها ملجل�س الإدارة.
- التن�صيب للمجل�س بتحديد رواتب املدير العام واأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني ومكافاآتهم وامتيازاتهم الخرى.

جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة بدع�ة من رئي�صها اأو نائب الرئي�س يف حال غياب الرئي�س.
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جلنة ال�صرتاتيجيات
تتك�ن جلنة ال�صرتاتيجيات من اأربعة اأع�صاء هم:

ال�صيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي، رئي�س اللجنة
ال�صيد غ�صان ابراهيم عقيل، نائب رئي�س

ال�صيدة �صهى با�صيل اندراو�س عناب، ع�ص�ا
ال�صيد طارق مفلح حممد عقل، ع�ص�ا

تت�صمن مهام جلنة ال�صرتاتيجيات املهام الرئي�صية التالية:
- حتديد الأهداف ال�صرتاتيجية بالتن�صيق مع الإدارة التنفيذية والتن�صيب ملجل�س الإدارة لعتمادها.

- �صمان اإعداد اخلطط ال�صرتاتيجية والت�صغيلية والتاأكد من �صم�ل الأهداف ال�صرتاتيجية �صمنها.
- متابعة حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية من خالل م�ؤ�رصات الأداء الرئي�صية.

- رفع تقرير ن�صف �صن�ي اإلى جمل�س الإدارة عن اأعمال واأن�صطة اللجنة.
- مراجعة ميثاق اللجنة كل ٣ �صن�ات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة لعتمادها.

- درا�صة اأي م��ص�ع يعر�س على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة اأو ترى اللجنة �رصورة بحثه واإبداء الراأي والت��صية ب�صاأنه اإلى جمل�س الإدارة.

جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة بدع�ة من رئي�صها اأو نائب الرئي�س يف حال غياب الرئي�س.

جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات:
تتك�ن جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات من ثالثة اأع�صاء  هم:

ال�صيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي، رئي�س اللجنة
ال�صيد طارق مفلح حممد عقل، نائب رئي�س

ال�صيدة رانية م��صى فهد الأعرج، ع�ص�ا

تت�صمن مهام جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات املهام الرئي�صية التالية:
- اعتماد الأهداف ال�صرتاتيجية لتكن�ل�جيا املعل�مات والهياكل التنظيمية املنا�صبة ومبا ي�صمن حتقيق وتلبية الأهداف ال�صرتاتيجية للبنك وحتقيق اأف�صل 

قيمة م�صافة من م�صاريع وا�صتثمارات م�ارد تكن�ل�جيا املعل�مات، وا�صتخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والتاأكد من مدى حتقق ذلك.
- اعتماد الإطار العام لإدارة و�صبط ومراقبة م�ارد وم�صاريع تكن�ل�جيا املعل�مات يحاكي اأف�صل املمار�صات الدولية املقب�لة بهذا اخل�ص��س

- التاأكد من وج�د اإطار عام لإدارة خماطر تكن�ل�جيا املعل�مات يت�افق ويتكامل مع الإطار العام الكلي لإدارة املخاطر يف البنك وبحيث ياأخذ بعني العتبار ويلبي 
كافة عمليات حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات.

- اعتماد م�ازنة م�ارد وم�صاريع تكن�ل�جيا املعل�مات مبا يت�افق والهداف ال�صرتاتيجية للبنك.
- ال�رصاف العام والطالع على �صري عمليات وم�ارد م�صاريع تكن�ل�جيا املعل�مات للتاأكد من كفايتها وم�صاهمها الفاعلة يف حتقيق متطلبات واأعمال البنك.

- الطالع على تقارير التدقيق لتكن�ل�جيا املعل�مات واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ملعاجلة النحرافات.

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح



٣٣

ي��صح اجلدول التايل عدد اجتماعات جمل�س الدارة واللجان املنبثقة عنه ، بالإ�صافة الى عدد الجتماعات التي ح�رصها كل ع�ص� خالل العام: 

 جلنة
ال�صرتاتيجيات

 جلنة
 ال�صتثمارات
والعقارات

 جلنة اإدارة
 املخاطر

 جلنة
 الرت�صيحات
واملكافاآت

 جلنة احلاكمية
 امل�ؤ�ص�صية
والمتثال

جلنة التدقيق جمل�س الإدارة               اجمايل عدد الجتماعات املنعقدة
خالل العام ٢01٦

٢ ٢ ٤ 7 ٢ 7 ٦

)٢)٢ )٤)٤ )٢)٢ )٦)٦ ال�صيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي

)٢)٢ )٥)٥ )٦)٦ الدكت�ر فاروق اأحمد ح�صن زعيرت

)٢)٢ )7(٦ )٦)٦  ال�صيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

)٣)٤ )٥)٦  ال�صيد حممد حمم�د اأحمد الأتربي

)٣)٥ )٢)٦  ال�صيد يا�صني خليل حممد التله�ين

)7(7 )٦)٦ ال�صيد عرفان خليل كامل ايا�س

)٢)٢ )7(٦ )٥)٦ ال�صيد غ�صان اإبراهيم فار�س عقيل

)٤)٤ )٢(1 )٥)٦  ال�صيد ح�صن علي ح�صني اأب� الراغب

)٢)٢ )٣)٣ ال�صيد رانية م��صى فهد الأعرج

)٢)٢ )٣)٣ )1(1 )٦)٦  ال�صيد �رصيف مهدي ح�صني ال�صيفي

)٢)٢ )٣)٤ )7(7 )7(7 )٦)٦  ال�صيدة �صهى با�صيل اندراو�س عناب

)٢(1 )٤)٤ )٢)٢ )٦)٦  ال�صيد طارق مفلح حممد عقل

)1(1 )٣)٣ ال�صيد ن�صال فائق حممد القبج

الأرقام بني اأق�ا�س متثل عدد اأجتماعات املجل�س / اللجنة التي عقدت خالل فرتة متثيل الع�ص�

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح



٣٤

جمل�س الإدارة كما يف 1٢/٣1/٢01٦
يزيد عدنان م�صطفى املفتي

رئي�س جمل�س الإدارة
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي / غري م�صتقل 

1990/09/٣0تاريخ الع�ص�ية:

19٥٣/0٣/٢7تاريخ امليالد:

بكال�ري��س اإدارة اأعمالامل�ؤهالت العلمية:

رئي�س جمل�س اإدارة البنك منذ 7 ت�رصين الأول ٢01٢اخلربات العملية:
مدير عام بنك القاهرة عمان من 19٨9 وحتى ت�رصين الأول ٢00٤

خربة م�رصفية من خالل عمله يف �صيتي بنك.

رئي�س جمل�س اإدارة م�رصف ال�صفا، وع�ص� جمل�س الإدارة يف �رصكة زارة لال�صتثمار القاب�صة، �رصكة فل�صطني الع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
للتنمية وال�صتثمار )باديك�(، �رصكة ال�رصق الأو�صط للتاأمني، �رصكة الإقبال لال�صتثمار

د. فاروق اأحمد ح�صن زعيرت
طبيعة الع�ص�ية : غري تنفيذي / غري م�صتقل 

٢00٢/0٦/٢9تاريخ الع�ص�ية:
19٣٦/0٥/٢9تاريخ امليالد:

دكت�راه يف املحا�صبة والقت�صاد والإح�صاءامل�ؤهالت العلمية:
ماج�صتري اإدارة اأعمال

بكال�ري��س حما�صبة وجتارة

الرئي�س التنفيذي �رصكة فل�صطني للتنمية وال�صتثمار �صابقااخلربات العملية:
خربة مالية واإدارية من خالل عمله كنائب الرئي�س التنفيذي يف �رصكة الثقة لال�صتثمار )الأردن( و نائب املدير العام 

ومدير امل�صاريع يف �رصكة ال�صاحل للتنمية وال�صتثمار )الك�يت(
خبري اقت�صادي يف ال�صندوق الك�يتي للتنمية، وخبري مايل يف ال�صندوق العربي للتنمية الإقت�صادية )الك�يت(

اأ�صتاذ م�صاعد يف جامعة ديب�ل وجامعة �صيكاغ� �صابقا
نائب رئي�س جمل�س اأمناء جامعة النجاح - نابل�س

رئي�س جمل�س اإدارة كلية ه�صام احلجاوي التكن�ل�جية - نابل�س

رئي�س جمل�س اإدارة ب�ر�صة فل�صطنيالع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
ع�ص� جمل�س اإدارة يف �رصكة الت�صالت الفل�صطينية، �رصكة م�صانع الزي�ت النباتية الأردنية، �رصكة فيتل القاب�صة

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح



٣٥

خالد �صبيح طاهر امل�رصي
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي / غري م�صتقل  

199٥تاريخ الع�ص�ية:

19٦٦/0٢/19تاريخ امليالد:

ماج�صتري اإدارة اأعمالامل�ؤهالت العلمية:
بكال�ري��س هند�صة الكمبي�تر

رئي�س جمم�عة اأ�صرتااخلربات العملية:
رئي�س جمل�س اإدارة بنك القاهرة عمان منذ مت�ز 1999 وحتى 7 ت�رصين الأول ٢01٢

الرئي�س التنفيذي لبنك القاهرة عمان من ت�رصين الأول ٢00٤ وحتى ٢007/1٢/٣1

رئي�س جمل�س ادارة �رصكة واحة ايلة للتط�ير ورئي�س جمل�س اإدارة �رصكة احلمة املعدنية الأردنية الع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
ع�ص� جمل�س الإدارة يف �رصكة زارة لال�صتثمار القاب�صة، �رصكة الفنادق وال�صياحة الأردنية

ال�صيد حممد حمم�د التربي 
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي / غري م�صتقل  

٢01٥/0٤/٢٢تاريخ الع�ص�ية:

19٥٥/01/01تاريخ امليالد:

بكال�ري��س حما�صبةامل�ؤهالت العلمية:

اخلربات العملية:

الع�ص�ية يف جمال�س ادارات ال�رصكات:      

رئي�س جمل�س اإدارة بنك م�رص منذ بداية ٢01٥
خربة م�رصفية متتد لأكرث من ٣0 عاما �صغل خاللها ال�ظائف التالية:

- الع�ص� املنتدب والرئي�س التنفيذي للبنك امل�رصي اخلليجي من كان�ن الثاين ٢01٣ وحتى كان�ن الأول ٢01٤.
- رئي�س جمل�س اإدارة البنك العقاري امل�رصي من ٢011 وحتى ٢01٣
- الرئي�س التنفيذي لبنك الإ�صتثمار العربي من ٢009 وحتى ٢011

- �صغل العديد من املنا�صب القيادية يف بنك م�رص الدويل
- عمل يف كل من البنك العربي الفريقي الدويل وبنك الت�صامن وبنك الئتمان الدويل

رئي�س جمل�س اإدارة بنك م�رص لبنان
ع�ص� جمل�س اإدارة احتاد بن�ك م�رص، ال�رصمة امل�رصية لإعادة التم�يل العقاري، وال�رصكة امل�رصية العامة 

لل�صياحة والفنادق 

يا�صني خليل حممد يا�صني التله�ين
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي /غري م�صتقل 

199٨تاريخ الع�ص�ية:

197٣/0٥/0٨تاريخ امليالد:

بكال�ري��س اقت�صادامل�ؤهالت العلمية:

رجل اأعمالاخلربات العملية:

ع�ص� جمل�س اإدارة يف �رصكة زارة لال�صتثمار القاب�صة، �رصكة الفنادق وال�صياحة الأردنية، �رصكة الكهرباء الأردنية، الع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
�رصكة الأردن لتط�ير امل�صاريع ال�صياحية

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح



٣٦

عرفان خليل كامل اأيا�س
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي / م�صتقل 

٢011/11/0٣تاريخ الع�ص�ية:

19٤٢/11/٢٣تاريخ امليالد:

ماج�صتري حما�صبةامل�ؤهالت العلمية:
بكال�ري��س حما�صبة

CPA حما�صب قان�ين معتمد

رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام ل�رصكة بليري / لبناناخلربات العملية:
مدر�س جامعي يف جامعة احلريري الكندية

خربة تزيد عن ٣0 عاما يف جمال التدقيق يف لبنان وال�صع�دية كان اآخرها ك�رصيك يف ارن�صت وي�نغ

ع�ص� جمل�س اإدارة يف فر�صت نا�ص�نال بنك / لبنانالع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
 )IMF( ع�ص� جلنة التدقيق ل�صندوق النقد الدويل

غ�صان اإبراهيم فار�س عقيل
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي /غري م�صتقل 

٢00٢/0٦/٢9تاريخ الع�ص�ية:

19٦٨/0٥/0٢تاريخ امليالد:

ماج�صتري اإدارة امل�ؤهالت العلمية:
بكال�ري��س حما�صبة 

CPA حما�صب قان�ين معتمد

املدير التنفيذي ملجم�عة ا�صرتا – ال�صع�ديةاخلربات العملية:
خربة يف جمال تدقيق احل�صابات من خالل عمله كمدير تدقيق يف احد �رصكات التدقيق الكربى

الع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
ع�ص� جمل�س اإدارة يف �رصكة جمم�عة اأ�صرتا ال�صناعية، �رصكة فيتل القاب�صة، �رصكة التاأمني العربية التعاونية، 

ال�رصكة ال�طنية للم�صاندة الأر�صية للطريان

ح�صن علي ح�صني اب� الراغب 
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي /غري م�صتقل 

٢01٤/0٦/1٢تاريخ الع�ص�ية:

197٣/0٥/٢٤تاريخ امليالد:

بكال�ري��س اقت�صاد و ادارة اعمالامل�ؤهالت العلمية:
رجل اأعمالاخلربات العملية:

مدير عام �رصكة الريم�ك للتامني �صابقا 

رئي�س جمل�س اإدارة �رصكة الأطياف العاملية لالإ�صتثماراتالع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
ع�ص� جمل�س يف ال�رصكة الأولى للتاأمني و�رصكة الإ�رصاق لالإ�صتثمارات والتط�ير 

نائب رئي�س الإحتاد الأردين ل�رصكات التاأمني

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح



٣7

�رصيف مهدي ح�صني ال�صيفي
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي/ غري م�صتقل 

٢010/0٣/٢٨تاريخ الع�ص�ية:

197٢/0٦/0٦تاريخ امليالد:

ماج�صتري حماية البيئة البحريةامل�ؤهالت العلمية:
بكال�ري��س العالقات اخلارجية

�رصيك و نائب املدير العام ل�رصكة امل�صار املتحدة للمقاولتاخلربات العملية:
الرئي�س التنفيذي لل�رصكة امل�حدة ل�صناعة الألب�صة اجلاهزة �صابقا

مدير م�رصوع منتزه العقبة البحري �صابقا
مدير العمليات يف �رصكة امل�صار للمقاولت �صابقا

ع�ص� جمل�س اإدارة يف �رصكة امل�صار املتحدة للمقاولت، �رصكة فيتل القاب�صة، و�رصكة ال�صاحل اجلن�بي للفنادق الع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:

�صهى با�صيل اندراو�س عناب 
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي / م�صتقل  

٢01٥/0٢/1٢ تاريخ الع�ص�ية:

19٦0/0٢/0٤تاريخ امليالد:

بكال�ري��س ادارة اعمالامل�ؤهالت العلمية:

م�صت�صار مايل واإداري -ال�رصكة املثالية لال�صت�صارات منذ ٢007/9اخلربات العملية:
خربة يف العمل امل�رصيف اأكرث من ٢٦ عاماً حيث �صغلت عدة منا�صب اأهمها :
- نائب املدير العام لبنك �ص��صيتيه جرنال-الأردن من ٢00٣/9 وحتى ٥/٢007

- م�صاعد مدير عام لبنك القاهرة عمان من 199٢/9 وحتى ٢00٣/٨
- نائب رئي�س مقيم يف �صيتي بنك الأردن من 19٨1/٤ وحتى 199٢/٨.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة “تنمية”- �صبكة التم�يل امليكروي وع�ص� جمل�س اإدارة �رصكة املجم�عة العربية الأوروبية الع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:
للتاأمني، �رصكة ال�رصق الأو�صط لتم�يل امل�صاريع ال�صغرية، �رصكة ال�رصكاء للتم�يل

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح



٣٨

طارق مفلح حممد عقل
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي / م�صتقل  

٢01٥/٤0/1٢تاريخ الع�ص�ية:

1971/0٥/٣0تاريخ امليالد:

درجة ماج�صتري اإدارة الأعمال يف العل�م املالية وامل�رصفيةامل�ؤهالت العلمية:
درجة املاج�صتري يف القت�صاد

درجة البكال�ري��س يف القت�صاد الدويل

م�ؤ�ص�س ورئي�س تنفيذي ل�رصكة AZ Investment املتخ�ص�صة يف جمال ال�صتثمار وال�صت�صارات املالية.  اخلربات العملية:
�صغل من�صب الرئي�س التنفيذي وامل�ؤ�ص�س مل�رصف الراجحي يف الأردن. 

عمل يف امل�ؤ�ص�صة العربية امل�رصفية يف الإدارة يف البحرين بني عامي ٢000 و ٢00٦  
يف عام ٢00٦ �صغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي  لبنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�رصفية )الأردن( .

عمل يف عدد من امل�ؤ�ص�صات املالية: 
- م�صت�صار مايل يف مرييل لين�س يف دولة البحرين 

- حملل ا�صتثمار يف م�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية )جمم�عة البنك الدويل(  

ع�ص� جمل�س اإدارة يف م�رصف ال�صفاالع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:

رانيه م��صى فهد الأعرج 
طبيعة الع�ص�ية: غري تنفيذي /غري م�صتقل 

٢01٦/0٥/٢٢تاريخ الع�ص�ية:

197٨/11/٣0تاريخ امليالد:

ماج�صتري مالية وم�رصفيةامل�ؤهالت العلمية:
بكال�ري��س مالية وم�رصفية

رئي�س ق�صم اخلزينة / �صندوق ا�صتثمار اأم�ال ال�صمان الجتماعي اخلربات العملية:
متداول ومدير حمافظ ا�صتثمارية / دائرة ال�صتثمارات اخلارجية والعمليات -البنك املركزي الأردين 

حملل مايل / دائرة ال�صتثمارات والعمليات اخلارجية البنك املركزي الأردين

ل ي�جدالع�ص�ية يف جمال�س اإدارات ال�رصكات:

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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الإدارة العليا كما يف 1٢/٣1/٢01٦
كمال غريب عبد الرحيم البكري

املدير العام 
 ٢00٣/01/0٤ تاريخ التعيني:   
19٦9/0٦/07 تاريخ امليالد:   

بكال�ري��س حق�ق امل�ؤهالت العلمية:   
مدير عام البنك منذ 01/٢00٨ اخلربات العملية:   

خربة يف املجال امل�رصيف حيث كان ي�صغل من�صب نائب املدير العام منذ ٢00٥/1٢ وقبل ذلك مدير الدائرة القان�نية       
وامل�صت�صار القان�ين لبنك القاهرة عمان  وم�ص�ؤول عن تعديل الإئتمان، ت�ثيق العق�د والرقابة على الإئتمان        

والهند�صية. والعقارية       
م�صت�صارا قان�نيا للعديد من ال�رصكات قبل ت�صلمه من�صب نائب املدير العام     

رئي�س جمل�س اإدارة �رصكة النقليات ال�صياحية الأردنية )جت(، ورئي�س هيئة مديري �رصكة حل�ل للدفع بالهاتف       
النقال     

نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البن�ك يف الأردن     
ع�ص� جمل�س الإدارة لعدد من ال�رصكات منها �رصكة التاأمني الأردنية، �رصكة النقليات ال�صياحية الأردنية )جت(، و       

�رصكة زارا لال�صتثمار القاب�صة. وم�رصف ال�صفا.     
ع�ص� جمل�س املدف�عات ال�طني وجمل�س اإدارة معهد الدرا�صات امل�رصفية     

خالد حمم�د عبد الله قا�صم
نائب املدير العام للعمليات واخلدمات امل�صاندة

 ٢00٨/10/0٥ تاريخ التعيني:   
19٦٣/0٢/٢٢ تاريخ امليالد:   

ماج�صتري اإدارة اأعمال – جتارة دولية امل�ؤهالت العلمية:   
بكال�ري��س مت�يل     

حا�صل على �صهادة CIB من املعهد الربيطاين للم�رصفيني     
خربة يف العمل امل�رصيف من خالل عمله يف بنك اجلزيرة، البنك العربي، بنك القاهرة عمان، البنك الأهلي الأردين،   اخلربات العملية:   

بنك الأردن وبنك الك�يت ال�طني.     
ع�ص� جمل�س اإدارة م�رصف ال�صفا     

رنا �صامي جاد الله ال�صناع
نائب املدير العام خلدمات الئتمان واخلزينة

 199٥/0٨/1٥ تاريخ التعيني:   
19٦٦/0٨/1٢ تاريخ امليالد:   

ماج�صتري اإدارة اأعمال  امل�ؤهالت العلمية:   
بكال�ري��س حما�صبة     

نائب املدير العام خلدمات الئتمان واخلزينة اعتبارا من 10/٢01٤ اخلربات العملية:   
نائب املدير العام لالعمال امل�رصفية اعتبارا من ٢009/1٢     

خربة م�رصفية يف جمال املخاطر من خالل العمل كرئي�س اإدارة املخاطر منذ وكمدير لدائرة املخاطر يف بنك القاهرة       
عمان منذ عام 199٨.     

رئي�س لق�صم الت�صهيالت املحلية يف البنك املركزي الأردين     
ع�ص� جمل�س اإدارة ال�رصكة الأردنية لإعادة مت�يل الرهن العقاري و�رصكة الفنادق وال�صياحة الردنية.     

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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نزار تي�صري �صالح حممد
نائب املدير العام للخدمات واملنتجات امل�رصفية

 ٢00٤/0٤/11 تاريخ التعيني:   
197٢/0٨/11 تاريخ امليالد:   

بكال�ري��س حما�صبة امل�ؤهالت العلمية:   
CFA حملل مايل معتمد     

CPA، JCPA حما�صب قان�ين معتمد     
نائب املدير العام للخدمات واملنتجات امل�رصفية اعتبارا من 10/٢01٤ اخلربات العملية:   

رئي�س الدارة املالية منذ ٢00٤/٤ ، ورئي�س ادارة املخاطر من ٢01٢/٢ ولغاية 1٢/٢01٢     
خربة يف تدقيق احل�صابات من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رصكة تدقيق كربى     

ع�ص� جمل�س اإدارة �رصكة ال�صمان لال�صتثمار و �رصكة م�صانع الزي�ت النباتية الأردنية     

رمي ي�ن�س حممد الع�صع�س
رئي�س اإدارة اخلزينة وال�صتثمارات

 1990/0٣/01 تاريخ التعيني:   
19٦٤/0٥/1٨ تاريخ امليالد:   

ماج�صتري اقت�صاد امل�ؤهالت العلمية:   
بكال�ري��س اقت�صاد     

رئي�س اإدارة اخلزينة منذ 10/٢00٨ اخلربات العملية:   
خربة م�رصفية يف جمال اخلزينة من خالل العمل يف و كمدير لدائرة اخلزينة يف بنك القاهرة عمان منذ عام 1990.     

باحثة اقت�صادية يف اجلمعية العلمية امللكية منذ عام 1997.     
ع�ص� جمل�س اإدارة م�رصف ال�صفا     

جان �ص�كت حمم�د يدج زكريا
رئي�س اإدارة العمليات

 1990/10/٢0 تاريخ التعيني:   
19٦٨/٢/٢0 تاريخ امليالد:   

بكال�ري��س اأدب اجنليزي امل�ؤهالت العلمية:   
رئي�س اإدارة العمليات منذ 1٢/٢01٣ اخلربات العملية:   

رئي�س اإدارة تط�ير ودعم العمليات واإجراءات العمل منذ ٢009/09     
خربة م�رصفية منذ عام 1990 يف جمال العمليات، الفروع ودعم اإجراءات العمل     

ي��صف عبد الفتاح �صليمان اأب� الهيجاء 
رئي�س اإدارة املخاطر

 ٢00٥/0٨/01 تاريخ التعيني:   
197٦/01/01 تاريخ امليالد:   

بكال�ري��س ادارة عامة امل�ؤهالت العلمية:   
رئي�س اإدارة املخاطر منذ 1٢/٢01٢.  اخلربات العملية:   

مدير دائرة خماطر الت�صغيل منذ 0٣/٢00٨     
خربة يف العمل امل�رصيف يف البنك يف جمال العمليات واإدارة املخاطر     

خربة يف العمل املايل من خالل عمله كمدير مايل ملدة �صنتني.     

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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اأنط�ن فكت�ر اأنط�ن �صابيال
رئي�س اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال 

  ٢00٥/10/1٦ تاريخ التعيني:   
1977/0٢/1٢ تاريخ امليالد:   

بكال�ري��س حما�صبة امل�ؤهالت العلمية:   
)CAMS, CCO, .Dip.)Fin.Crime حا�صل على ال�صهادات املهنية     

رئي�س اإدارة الإمتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال اعتبارا من 10/٢01٣ اخلربات العملية:   
مدير دائرة مكافحة غ�صل الأم�ال منذ ٢009 ولغاية ٢01٣/7، وقبل ذلك مدير دائرة المتثال منذ ٢00٥     

خربة يف جمال التدقيق من خالل عمله يف �رصكة تدقيق ح�صابات كربى     

مرغريت مهيب عي�صى خمامرة
رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي

 ٢00٤/07/٢7 تاريخ التعيني:   
1977/09/0٤ تاريخ امليالد:   

بكال�ري��س اإدارة اأعمال امل�ؤهالت العلمية:   
رئي�س اإدارة التدقيق منذ 1/٢01٤ اخلربات العملية:   
مدير دائرة التدقيق منذ ٢01٢/٥     

خربة يف املجال امل�رصيف من خالل عملها يف الت�جيه واإدارة امل�صاريع يف البنك ويف بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�رصفية/الأردن     

ف�ؤاد ي�ن�س عبد الطيف �صالح
رئي�س الدارة املالية و�ص�ؤون امل�صاهمني

199٢/٤/11 تاريخ التعيني:   
19٦0/1/٨ تاريخ امليالد:   

بكال�ري��س حما�صبة امل�ؤهالت العلمية:   
رئي�س الدارة املالية منذ ٢01٥/٤ اخلربات العملية:   

مدير دائرة املحا�صبة منذ 199٢/٤     
خربة يف جمال املحا�صبة يف دائرة �رصيبة الدخل من 19٨٥ الى 199٢.     

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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م�صاهمات اأع�صاء جمل�س الإدارة واأقاربهم

٢01٦٢01٥اجلن�صية

٢،0٤٤1،٨17اأردنيةال�ضيد يزيد عدنان املفتي 

---م�صاهمة القارب 

1٦٨،7991٨1،٢٢٢اأردنيةالدكتور فاروق اأحمد ح�ضن زعيرت

1٨٢،7٦٣1٦٦،901اأردنيةنهاد قمر اليا�س عكاوي )زوجة(

9،000٨،000اأردنيةال�ضيد خالد �ضبيح طاهر امل�رصي 

---م�صاهمة القارب 

19،٣99،٦٤٤17،٢٤٤،1٢٨م�رصية بنك م�رص 

---م�صاهمة ال�صيد حممد حمم�د الأتربي

---م�صاهمة القارب 

7،٢0٨،9٥٤7،9٣٥،٦79اأردنيةال�ضيد يا�ضني خليل حممد يا�ضني التلهوين

-   -- م�صاهمة الأقارب

1،٤٤01،٢٨0لبنانيةال�ضيد عرفان خليل كامل اأيا�س

---م�صاهمة القارب 

٣،٦71،0٣٥٣،٢٦٣،1٤٣اأردنيةال�رصكة العربية للتموين والتجارة 

٣٨،700٣٤،٤00اأردنية م�صاهمة ال�صيد غ�صان ابراهيم عقيل 

٦،٣٢٥٥،٦٢٣اردنيةدمية جمال زهدي حميد )زوجة(

٦،٣٥7٥،٦٥1اردنيةابراهيم غ�صان ابراهيم عقيل )ابن(

٦،٣٥7٥،٦٥1اأردنيةعمر غ�صان ابراهيم عقيل )ابن(

٤٨،٣7٥٣7،٨00اأردنيةال�ضيد ح�ضن علي ح�ضني ابو الراغب 

---م�صاهمة القارب 

1٢،٨7٥،9٣٤9،9٦٥،٣٤7اأردنيةاملوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي

--اأردنيةم�صاهمة ال�صيدة رانية م��صى فهد الأعرج

٤01،٤٨٣٣٥٦،٨7٤اأردنيةال�ضيد  �رصيف مهدي ح�ضني ال�ضيفي

10٥،٤٨٢9٣،7٦٢اأردنيةتيم�ر �رصيف مهدي ال�صيفي )ابن(

10٨،٣٦٣9٦،٣٢٣اأردنيةكيان �رصيف مهدي ال�صيفي)ابن(

1،٤٤01،٢٨0اأردنيةال�ضيدة �ضهى با�ضيل اندراو�س عناب 

---م�صاهمة القارب 

1،٤٤01،٢٨0اأردنيةال�ضيد طارق مفلح حممد عقل

---م�صاهمة القارب 

ل ي�جد م�صاهمات لل�رصكات امل�صيطر عليها من قبل اع�صاء جمل�س الدارة.
ع�ص�ية جمل�س الإدارة ٤ �صن�ات تنتهي �صهر ني�صان ٢01٨

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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م�صاهمات اأع�صاء الإدارة العليا واملطلعني واأقاربهم

اجلن�صيةامل�صمى ال�ظيفيال�صم
٢01٦٢01٥

الأقارب�صخ�صيالأقارب�صخ�صي

----اأردنيةاملدير العامال�صيد كمال غريب عبد الرحيم البكري

نائب املدير العام للعمليات واخلدمات ال�صيد خالد حمم�د عبد الله قا�صم
----اأردنيةامل�صاندة

-٦٤00-7٢00اأردنيةنائب املدير العام الئتمان واخلزينة ال�صيدة رنا �صامي جاد الله ال�صناع

نائب املدير العام  للخدمات واملنتجات ال�صيد نزار تي�صري �صالح حممد
----اأردنيةامل�رصفية 

----اأردنيةرئي�س اإدارة اخلزينةال�صيدة رمي ي�ن�س حممد الع�صع�س

----اأردنيةرئي�س اإدارة العملياتالآن�صة جان �ص�كت حمم�د يدج 

ال�صيد ي��صف عبد الفتاح �صليمان اأب� 
----اأردنيةرئي�س اإدارة املخاطرالهيجاء

رئي�س ادارة المتثال ومكافحة غ�صل ال�صيد انط�ن فيكت�ر اأنط�ن �صابيال
----اأردنيةالأم�ال

----اأردنيةرئي�س ادارة التدقيقال�صيدة مرغريت مهيب عي�صى خمامرة

----اأردنيةرئي�س الدارة املالية و�ص�ؤون امل�صاهمني ال�صيد ف�ؤاد ي�ن�س عبد الطيف �صالح

ل ت�جد م�صاهمات لل�رصكات امل�صيطر عليها من قبل اأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا.

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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امل�صاهم�ن الذين ميلك�ن 1% من راأ�صمال البنك

امل�صتفيد النهائي املره�ن الر�صيد املره�ن الر�صيدا�صم العميل

-                     1٨،٢٢0،٤٨٣     -                      ٢0،٤9٨،0٤٣     �رصكة امل�صرية لال�صتثمار
�صبيح طاهر دروي�س امل�رصي

خالد �صبيح طاهر امل�رصي

--                     17،٢٤٤،1٢٨     -                      19،٣99،٦٤٤     بنك م�رص

-                     -                        -                      1٨،٨10،000     �رصكة امل�صريه الدولية
�صبيح طاهر دروي�س امل�رصي

خالد �صبيح طاهر امل�رصي

نف�صه-                     1٦،7٢0،000     -                      -                       املرح�مة جن�ى حممد عبد الرحمن ما�صي

--                     9،9٦٥،٣٤7       -                      1٢،٨7٥،9٣٤     امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي

--                     9،٤0٣،٨0٥       -                      10،٥79،٢٨0     �رصكة الت�صالت الفل�صطينيه

نف�صه-                     ٨،٣٤1،91٣       -                      9،٣٨٤،٦٥٢       �صبيح طاهر دروي�س امل�رصي

-                     ٦،٨٥0،71٦       -                      7،707،0٥٥       �رصكة الظافر لال�صتثمار

ه�صام ظافر طاهر امل�رصي

هناء ظافر طاهر امل�رصي

مها ظافر طاهر امل�رصي

رغدة ابراهيم منر النابل�صي

نف�صه٢،٣٣٣،٨٣٦     7،9٣٥،٦79       ٢،٣97،٥٦٤     7،٢0٨،9٥٤       يا�صني خليل حممد يا�صني التله�ين
THE CONGRESS FOUNDATION       7،٢0٦،٤       -                      ٣،٨٦٦0٣،٤٣7                     --

نف�صه1،٥00،000     7،٦00،000       ٣،٨٢٥،000     ٦،9٥0،000       حمزه خليل حممد يا�صني التله�ين
نف�صه-                     ٣،٣٢7،٢9٣       -                      ٣،7٤٣،٢0٤       رلى خليل حممد يا�صني التله�ين

�صبيح طاهر دروي�س امل�رصي-                     ٣،٢٦٣،1٤٣       -                      ٣،٦71،0٣٥       ال�رصكة العربية للتم�ين و التجارة
PROUDSTAR TRADING LIMITED       ٢،99٨،٥1٢،٦٦٥،٣٤٤       -                      ٢                     --

نف�صه٢،11٣،٨90     ٢،٢٦٥،90٥       ٢،٣7٨،10٣     ٢،٥٤9،1٤٣       لناجني منيب عبد الرحمن ما�صي
--                     1،٨0٤،٨79       -                      ٢،0٣0،٤٨٨       �رصكة ال�رصق الو�صط للتامني

نف�صه-                     1،777،77٤       -                      1،999،99٥       جن�ى بنت نافذ بن �صالح م�صطفى
نف�صه-                     1،777،77٤       -                      1،999،99٥       عبري بنت نافذ بن �صالح م�صطفى
نف�صه-                     1،777،77٤       -                      1،999،99٥       زينه بنت نافذ بن �صالح م�صطفى
نف�صه-                     1،777،77٤       -                      1،999،99٥       رول بنت نافذ بن �صالح م�صطفى

نف�صه-                     1،٦٨٨،٨٨٤       -                      1،٨99،99٤       مارى عي�صى اليا�س الل��صي
 ٥،9٤7،7٢٦     1٣0،٨1٢،0٥٢   ٨،٦00،٦٦7     1٤٥،٥09،7٨٤   املجم�ع

تبلغ م�صاهمة جمم�عة ال�صيد �صبيح طاهر امل�رصي ٢9.٥% من را�صمال البنك 
تبلغ م�صاهمة جمم�عة ال�صيد يا�صني خليل التله�ين  1٢% من را�صمال البنك 

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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مزايا ومكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل عام ٢01٦

مكافاآترواتب وعالواتبدل ح�ص�رجلانبدل �صفرالتنقالتا�صم الع�ص�

اأع�ضاء املجل�س
٣٣٥،000---1٨،000ال�صيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي 

٥،000-1٥،7٣٨  -1٨،000الدكت�ر فاروق احمد ح�صن زعيرت

٥،000-11،٤٦٢  -1٨،000ال�صيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

٣،٦1٦-٥،000  ٢1،٣٨9      -ال�صيد حممد حمم�د التربي 

٥،000-٥،000  -1٨،000ال�صيد يا�صني خليل حممد التله�ين

٥،000-1٥،000  ٢0،٦70      -ال�صيد عرفان خليل كامل اأيا�س

٥،000-10،000  ٢٤،991      -ال�صيد غ�صان اإبراهيم فار�س عقيل

٥،000-٨،٥٣٨  -1٨،000ال�صيد ح�صن علي ح�صني اب� الراغب 

٥،000-٥،000  -1٨،000ال�صادة امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي

٥،000-11،٥٨٥  -1٨،000ال�صيد �رصيف مهدي ح�صني ال�صيفي

٤،٤٢٥-٢7،077  -1٨،000ال�صيدة �صهى با�صيل اندراو�س عناب 

٣،٦1٦-17،٦7٨  -1٨،000ال�صيد طارق مفلح حممد عقل 

1،٣٨٤---    -ال�صيدة �صهري �صيد حمم�د اإبراهيم

1،٣٨٤---    -ال�صيد احمد حمي الدين اب� العز 

٥7٥---    -ال�صيد ن�صاأت طاهر ن�صاأت امل�رصي 

الإدارة التنفيذية
٣٣0،0٢٤  ٤79.1٥٤---ال�صيد كمال غريب عبد الرحيم البكري

17٥،000  ٢٣7.٥7٦---ال�صيد خالد حمم�د عبد الله قا�صم

٦٥،000  191.7٦0---ال�صيدة رنا �صامي جاد الله ال�صناع

٤٥،000  1٨٦.01٦---ال�صيد نزار تي�صري �صالح حممد

٤0،000  11٨.٢٤0---ال�صيدة رمي ي�ن�س حممد الع�صع�س

٢٨،000  1٢7.٥٣٦---الآن�صة جان �ص�كت حمم�د يدج 

٢0،٥00  ٦1.19٢---ال�صيد ي��صف عبد الفتاح �صليمان اأب� الهيجاء

1٨،٥00  ٦٨.7٥0---ال�صيد انط�ن فيكت�ر اأنط�ن �صابيال

1٨،٥00  ٦٥.٨٨٨---ال�صيدة مرغريت مهيب عي�صى خمامرة

17،٥00  7٣.٦7٣---ال�صيد ف�ؤاد ي�ن�س عبد اللطيف �صالح

1٤٤،000٦7،0٥01٣٢،07٨1،٦1٦،7٨٥1،1٤٨،0٢٤املجم�ع

يتم �رصف �صيارة و�صائق لكل من رئي�س جمل�س الدارة واملدير العام     
يقر ال�صادة اع�صاء جمل�س الدارة والدارة التنفيذية بعدم ح�ص�لهم �صخ�صيا او اي من ذوي العالقة بهم على مزايا او مكافاآت مادية او عينية اأخرى غري تلك 

. املذك�رة يف اجلدول اأعاله     

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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- مل يتعامل البنك خالل عام ٢01٦ مع م�ردين حمددين و/اأو عمالء رئي�صيني )حمليا اأو خارجيا( مبا ي�صكل 10% فاأكرث من اإجمايل امل�صرتيات و/اأو الإيرادات.
- ل ي�جد اأي حماية حك�مية اأو امتيازات يتمتع بها البنك اأو اأي من منتجاته مب�جب الق�انني والأنظمة اأو غريها.

- ل ي�جد اأي براءات اخرتاع اأو حق�ق امتياز ح�صل البنك عليها.
- ل ي�جد اأي قرارات �صادرة عن احلك�مة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته التناف�صية.

- يطبق البنك معايري اجل�دة واأف�صل املمار�صات العاملية لكافة اأن�صطته امل�رصفية.
- مل يقم البنك بعمليات ذات طبيعة غري متكررة لي�صت من �صمن ن�صاطه الرئي�صي.

- بلغ ال�صتثمار الراأ�صمايل للبنك خالل عام ٢01٦ مبلغ 19،7٢٢،17٣ دينار.
- بلغت اأتعاب مدققي ح�صابات البنك وال�رصكات التابعة لعام ٢01٦ مبلغ ٢٢0.٣٤٤ دينار بالإ�صافة اإلى �رصيبة املبيعات م�زعة على النح� التايل:

دينار

19٦.0٢0بنك القاهرة عمان

٥.٦7٢م�رصف ال�صفا

7.700ال�رصكة ال�طنية للخدمات املالية “اأوراق لال�صتثمار”

٥.٤٥٢   ال�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية

٥.٥00   �رصكة متلك للتاأجري التم�يلي

٢٢0.٣٤٤

كما بلغت اأتعاب ال�صت�صارات الأخرى املدف�عة ملدققي احل�صابات ٢0،٥٦٢ دينار بالإ�صافة اإلى �رصيبة املبيعات.

- تق�م �رصكة اأوراق لال�صتثمار، اإحدى ال�رصكات التابعة للبنك، باإدارة حمفظة البنك ال�صتثمارية يف ال�صندات والأدوات ال�صتثمارية الأخرى مقابل اأتعاب اإدارة 
�صن�ية. ول ت�جد اأي عق�د اأخرى مت اإبرامها مع ال�رصكات التابعة اأو رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�صاء املجل�س اأو املدير العام با�صتثناء املعامالت امل�رصفية العتيادية 

والتي مت الإف�صاح عنها يف الإي�صاح )٣9( ح�ل البيانات املالية، وتخ�صع هذه املعامالت لتعليمات البنك املركزي الأردين ذات العالقة.

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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يقر رئي�س جمل�س الإدارة، املدير العام ورئي�س الإدارة املالية ب�صحة ودقة واكتمال املعل�مات والبيانات ال�اردة يف هذا التقرير.

رئي�س الإدارة املاليةاملدير العامرئي�س جمل�س الإدارة

ف�ؤاد ي�ن�س عبداللطيف �صالحكمال غريب عبد الرحيم البكرييزيد عدنان م�صطفى املفتي

اإقرار جمل�س الإدارة
يقر املجل�س مب�ص�ؤوليته عن اإعداد ودقة وكفاية البيانات املالية واملعل�مات ال�اردة يف التقرير، وعن ت�فري وكفاية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية يف البنك.

يقر جمل�س الإدارة وح�صب علمه واعتقاده بعدم وج�د اأي اأم�ر ج�هرية قد ت�ؤثر على ا�صتمرارية البنك خالل العام ٢017.
يقر كل من اأع�صاء جمل�س الإدارة باأنه مل يح�صل خالل عام ٢01٦ على اأية منافع من خالل عمله بالبنك ومل يف�صح عنها، �ص�اء كانت تلك املنافع مادية اأو 

عينية، و�ص�اء كانت له �صخ�صيا اأو لأي من ذوي العالقة به.

رئي�س جمل�س الإدارة
يزيد عدنان م�صطفى املفتي 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
خالد �صبيح طاهر امل�رصيد. فاروق اأحمد ح�صن زعيرت

عرفان خليل كامل اأيا�سيا�صني خليل حممد التله�ينحممد حمم�د الأتربي

  

�رصيف مهدي ح�صني ال�صيفيح�صن علي ح�صني اأب� الراغب*غ�صان اإبراهيم فار�س عقيل

رانية م��صى فهد الأعرجطارق مفلح حممد عقل�صهى با�صيل اندراو�س عناب

*مل يظهر ت�قيع ع�ص� املجل�س يف التقرير ال�صن�ي وذلك ب�صبب الت�اجد خارج الردن عند اعداد الإقرارت

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح



٤٨

الهيكل التنظيمي لبنك القاهرة عمان

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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الهيكل التنظيمي لل�رصكة ال�طنية للخدمات املالية )اأوراق لال�صتثمار( 

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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الهيكل التنظيمي لل�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية 

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الف�صاح
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الق�ائم املالية امل�حدة



٥٦

الق�ائم املالية امل�حدة
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الق�ائم املالية امل�حدة
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الق�ائم املالية امل�حدة
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الق�ائم املالية امل�حدة
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بنك القاهرة عمان
قائمة املركز املايل امل�حدة كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦

٢01٦اإي�صاحات
دينــــــــــــــار

٢01٥
دينــــــــــــــار

املوجودات
٤٢٢٥.٤10.٦٦7٢1٢.٣٤7.٢٨9نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية

٥٣٣٣.٨٥٤.٢٥٢٥٥٢.٣٥٦.0٣7اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
٦7٣.٥٤٣.0٦٨11٣.199.9٨٤اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

7٢٥.٨٢٢.٥٨٤٢٨.171.٨٨٦م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٨٣1.٥0٢.٢9٣٣7.٣0٢.0٣1م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

91.٣٥٦.٢79.1٤٨1.1٤٤.٢٤0.1٨1ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة، بال�صايف
10٣٣٦.٢٢٣.٢9٥٢7٥.9٨٥.٦٨7م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة، بال�صايف

111٣.٤7٦.00077.٦1٨.9٥7م�ج�دات مالية مره�نة
1٢٤٢.٣٣٥.٣٥٦٣0.٤٨9.9٨٤ممتلكات ومعدات بال�صايف 

1٣10.0٤٦.٨9110.1٨9.7٥0م�ج�دات غري ملم��صة بال�صايف
٢0٦.٢70.٣٥9٤.٢٦٥.7٦٢م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة

1٤٣٦.٤19.٣٢0٤٥.٨9٤.٥٥٦م�ج�دات اأخرى

٢.٤91.1٨٣.٢٣٣٢.٥٣٢.0٦٢.10٤جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات -

1٥٣٥٨.9٥7.09٤٣٨٢.9٣٢.٨٣1ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
1٦1.٥٤7.٤٤٦.٢٤٨1.٥70.01٦.1٢٤ودائع عمالء

17٨1.٤7٦.٨٤7٨٦.٤٦٤.٦٤0تاأمينات نقدية
1٨9٢.1٦٥.097107.٢٣٨.٣٤0اأم�ال مقرت�صة 

191٥.000.٥7٣1٣.٥٦9.9٦٤خم�ص�صات متن�عة
٢0٢0.٨9٢.٨9٨٢٣.٥99.٢٦٦خم�ص�س �رصيبة الدخل

٢0٢.0٤9.7٨٢٢.1٤9.٢9٣مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة
٢1٣٥.٨٨٤.٦٨٢٣٨.٥1٣.٦٦7مطل�بات اأخرى

٢.1٥٣.٨7٣.٢٢1٢.٢٢٤.٤٨٤.1٢٥جمموع املطلوبات

حقوق امللكيــة-
حقوق م�ضاهمي البنك

٢٢1٨0.000.0001٦0.000.000راأ�س املال املكتتب به واملدف�ع
٢٣٦٥.٨٣٦.07٥٦0.9٨٨.٢٢٢الحتياطي القان�ين

٢٣1٣.9٨٢.00٢1٢.٦70.000احتياطي خماطر م�رصفية عامة
٢٣٦.٨1٦.91٦٥.90٢.0٤9احتياطي التقلبات دورية

)٦.917.10٥()10.٣٤7.٤٨٤(٢٤احتياطي القيمة العادلة بال�صايف
٢٥70.1٨٤.٥٣07٤.9٣٤.٨1٣اأرباح مدورة

٣٢٦.٤7٢.0٣9٣07.٥77.979جمموع حقوق امللكية مل�ضاهمي البنك
       -       10.٨٣7.97٣حق�ق غري امل�صيطرين

٣٣7.٣10.01٢٣07.٥77.979جمموع حقوق امللكية

٢.٤91.1٨٣.٢٣٣٢.٥٣٢.0٦٢.10٤جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اإن الي�صاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم ٥0 ت�صكل جزءاً من هذة الق�ائم املالية و تقراأ معها

الق�ائم املالية امل�حدة
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بنك القاهرة عمان
قائمة الدخـل امل�حدة لل�صنة املنتهية يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦

٢01٥
دينــــــــــــــار

٢01٦
دينــــــــــــــار اإي�صاحات

1٤٢.٦09.1٥٤ 1٢9.٢٦٤.٣٦٤ ٢7 الف�ائد الدائنة 
٤1.170.٣0٤ ٣٢.٦70.٤٢9 ٢٨ الف�ائد املدينة 

101.٤٣٨.٨٥0 9٦.٥9٣.9٣٥ �صايف ايرادات الف�ائد
٢0.٣٢٤.7٦9 ٢0.1٣0.٤10 ٢9 �صايف ايرادات العم�لت 

1٢1.7٦٣.٦19 11٦.7٢٤.٣٤٥ �صايف ايرادات الف�ائد والعم�لت

اليرادات من غري الف�ائد والعم�لت
٢.٦٦٨.٥7٨ ٣.٢77.٢٨1 ٣0 اأرباح عمالت اجنبية

٦٤٣.7٢٣ )7٣7.9٤1( ٣1 )خ�صائر( اأرباح م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
1.٣01.٢٨0 1.117.٢17 ٨ و٣٢ ت�زيعات اأرباح م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

- ٢7٥.٨0٨ اأرباح بيع م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة
٥.٥٦1.7٨7 7.٤7٢.٦٦٤ ٣٣ ايرادات اأخرى

1٣1.9٣٨.9٨7 1٢٨.1٢9.٣7٤ اجمايل الدخل 

٣٨.0٣1.909 ٣٨.٨٥٤.91٣ ٣٤ نفقات امل�ظفني 
٦.٤1٢.٥7٦ ٨.009.٥9٨ 1٢ و1٣ اإ�صتهالكات واطفاءات

٢٣.٣٨٣.7٣7 ٢٥.907.777 ٣٥ م�صاريف اأخرى
٢.7٥٦.٤٤٤ ٣.٢1٣.٤٨0 9 خم�ص�س تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة

1٦.7٥7 - تدين م�ج�دات م�صتملكة
1.0٥0.1٦٥ ٢.٢٢0.0٤9 19 خم�ص�صات متن�عة 

71.٦٥1.٥٨٨ 7٨.٢0٥.٨17 اإجمايل امل�رصوفات
٦0.٢٨7.٣99 ٤9.9٢٣.٥٥7 الربح قبل ال�رصائب 
19.119.1٤٥ 1٥.1٨9.٦7٨ ٢0 �رصيبة الدخل 
٤1.1٦٨.٢٥٤ ٣٤.7٣٣.٨79 الربح لل�ضنة

ويع�د الى : 
٤1.1٦٨.٢٥٤ ٣٥.0٥٦.00٣ م�صاهمي البنك

       -       )٣٢٢.1٢٤( حق�ق غري امل�صيطرين
٤1.1٦٨.٢٥٤ ٣٤.7٣٣.٨79 الربح لل�صنة

فل�س/ دينــار فل�س/ دينــار
        0/٢٢9         0/19٥ ٣٦ احل�صة ال�صا�صية واملخف�صة لل�صهم من ربح ال�صنة )م�صاهمي البنك(

اإن الي�صاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم ٥0 ت�صكل جزءاً من هذة الق�ائم املالية و تقراأ معها

الق�ائم املالية امل�حدة



٦٢

بنك القاهرة عمان 
قائمة الدخل ال�صامل امل�حدة لل�صنة املنتهية يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦

٢01٥
دينــــــــــــــار

٢01٦
دينــــــــــــــار

٤1.1٦٨.٢٥٤ ٣٤.7٣٣.٨79 الربح لل�صنة

ي�صاف: بن�د الدخل ال�صامل الآخر بعد ال�رصيبة والتي لن يتم حت�يلها الى الأرباح واخل�صائر يف الفرتات 
الالحقة

)٨.9٢7.٢٦٣( )11.797( التغري يف احتياطي القيمة العادلة، بال�صايف 

٣٢.٢٤0.991 ٣٤.7٢٢.0٨٢ جمم�ع الدخل ال�صامل لل�صنة

الدخل ال�صامل لل�صنة العائد الى:

٣٢.٢٤0.991 ٣٥.0٤٤.٢0٦ م�صاهمي البنك

       -       )٣٢٢.1٢٤( حق�ق غري امل�صيطرين

٣٢.٢٤0.991 ٣٤.7٢٢.0٨٢ جمم�ع الدخل ال�صامل لل�صنة

اإن الي�صاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم ٥0 ت�صكل جزءاً من هذة الق�ائم املالية و تقراأ معها

الق�ائم املالية امل�حدة



٦٣

بنك القاهرة عمان
قائمة التغريات يف حق�ق امللكية امل�حدة لل�صنة املنتهية يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ 

الحتيـــــــــــاطيــــــــــــــــات

اجمايل حق�ق
امللكية

حق�ق غري 
امل�صيطرين

جمم�ع حق�ق 
م�صاهمي 

البنك
الأرباح املدورة 

اإحتياطي 
القيمة 
العادلة

التقلبات 
دورية

خماطر 
م�رصفية 

عامة
قان�ين

راأ�س املال 
املكتتب به 

واملدف�ع

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار - ٢01٦

٣07.٥77.979 - ٣07.٥77.979 7٤.9٣٤.٨1٣ )٦.917.10٥( ٥.90٢.0٤9 1٢.٦70.000 ٦0.9٨٨.٢٢٢ 1٦0.000.000 الر�صيد يف اأول كان�ن 
الثاين ٢01٦

٣٤.7٢٢.0٨٢ )٣٢٢.1٢٤( ٣٥.0٤٤.٢0٦ ٣٥.0٥٦.00٣ )11.797( - - - - جمم�ع الدخل ال�صامل 
لل�صنة

)1٦.000.000( - )1٦.000.000( )1٦.000.000( - - - - - الأرباح امل�زعة

- - - ٣.٤1٨.٥٨٢ )٣.٤1٨.٥٨٢( - - - -

الربح الناجت من بيع 
م�ج�دات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

ال�صامل الآخر
- - - )٢0.000.000( - - - - ٢0.000.000 الزيادة يف را�س املال

)1٥0.1٤٦( - )1٥0.1٤٦( )1٥0.1٤٦( - - - - - م�صاريف زيادة را�س املال

- - - )7.07٤.7٢٢( - 91٤.٨٦7 1.٣1٢.00٢ ٤.٨٤7.٨٥٣ - املح�ل اإلى الحتياطيات

11.1٦0.097 11.1٦0.097 ح�صة غري امل�صيطرين      -           -           -           -           -           -           -      
من تا�صي�س �رصكة تابعة

٣٣7.٣10.01٢ 10.٨٣7.97٣ ٣٢٦.٤7٢.0٣9 70.1٨٤.٥٣0 )10.٣٤7.٤٨٤( ٦.٨1٦.91٦ 1٣.9٨٢.00٢ ٦٥.٨٣٦.07٥ 1٨0.000.000 الر�صيد يف نهاية ال�صنة

- ٢01٥

٢91.٨11.9٨٨ - ٢91.٨11.9٨٨ 9٢.٥99.77٨ ٢.٣٢٣.0٣٣ ٥.079.99٨ 1٢.٢70.000 ٥٤.٥٣9.179 1٢٥.000.000 الر�صيد يف اأول كان�ن 
الثاين ٢01٥

٣٢.٢٤0.991 - ٣٢.٢٤0.991 ٤1.1٦٨.٢٥٤ )٨.9٢7.٢٦٣( - - - - جمم�ع الدخل ال�صامل 
لل�صنة

)1٦.٢٥0.000( - )1٦.٢٥0.000( )1٦.٢٥0.000( - - - - - الأرباح امل�زعة

- - - ٣1٢.٨7٥ )٣1٢.٨7٥( - - - -

الربح الناجت من بيع 
م�ج�دات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

ال�صامل الآخر
- - - )٣٥.000.000( - - - - ٣٥.000.000 الزيادة يف را�س املال

)٢٢٥.000( - )٢٢٥.000( )٢٢٥.000( - - - - - م�صاريف زيادة را�س املال

      -           -           -     )7.٦71.09٤(       -     ٨٢٢.0٥1 ٤00.000 ٦.٤٤9.0٤٣ املح�ل اإلى الحتياطيات     -      

٣07.٥77.979       -      ٣07.٥77.979 7٤.9٣٤.٨1٣ )٦.917.10٥( ٥.90٢.0٤9 1٢.٦70.000 ٦0.9٨٨.٢٢٢ 1٦0.000.000 الر�صيد يف نهاية ال�صنة

يحظر الت�رصف باحتياطي املخاطر امل�رصفية العامة اإل مب�افقة م�صبقة من البنك املركزي الأردين.
بلغ ر�صيد الرباح املدورة غري املتحققة والناجتة عن التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( مبلغ 1٤.٤٢7.91٢ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ 

وه� غري قابل للت�زيع.
تت�صمن الرباح املدورة مبلغ ٦.٢70.٣٥9 دينار ر�صيد امل�ج�دات ال�رصيبية امل�ؤجلة وبناءً على تعليمات البنك املركزي الردين يحظر الت�رصف بها.

ل ميكن الت�رصف مببلغ 10.٣٤7.٤٨٤ دينار وميثل التغري ال�صالب للم�ج�دات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين 
وهيئة الأوراق املالية.

اإن الي�صاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم ٥0 ت�صكل جزءاً من هذة الق�ائم املالية و تقراأ معها

الق�ائم املالية امل�حدة



٦٤

بنك القاهرة عمان
قائمة التدفقات النقدية امل�حدة لل�صنة املنتهية يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦

٢01٦اإي�صاحات
دينــــــــــــــار

٢01٥
دينــــــــــــــار

الن�ضطة الت�ضغيلية 
٤9،9٢٣،٥٥7٦0،٢٨7،٣99الربح قبل ال�رصائب

تعديـالت لبن�د غري نقدية
1٢٨.009.٥9٨٦،٤1٢،٥7٦ و1٣اإ�صتهالكات واطفاءات

9٣،٢1٣،٤٨0٢،7٥٦،٤٤٤خم�ص�س تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة
19٢،٢٢0،0٤91،0٥0،1٦٥خم�ص�صات متن�عة

٣1٢،٦٢٤،7٨01،197،00٨خ�صائر تقييم امل�ج�دات املالية يف القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)1٤،٣90()٢.٤77(٣٣)اأرباح( بيع ممتلكات ومعدات

)٣٣٣،٦٦9()1٥0.0٤٤()ارباح( بيع م�ج�دات اآلت ملكيتها للبنك وفاءاً لدي�ن م�صتحقة
1٦،7٥7-خ�صائر تدين م�ج�دات م�صتملكة

)٢،٤1٨،٢0٢()٣،0٦7،٨9٥(تاثري تغري ا�صعار ال�رصف على النقد و ما يف حكمه
٦٢.771.0٤٨٦٨،9٥٤،0٨٨الربح قبل التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات

التغري يف امل�ج�دات واملطل�بات
-)779.900(اأر�صدة مقيدة ال�صحب لدى البن�ك املركزية 

)٥،٨00،000(٣9،٦٥٦،91٦اليداعات لدى البن�ك و امل�ؤ�ص�صات امل�رصفية )التي تزيد ا�صتحقاقاتها عن ثالثة اأ�صهر(
)79٣،1٦0()٢7٥،٤7٨(م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)1٢٦،٤٤0،٢٥0()٢1٥.٢٥٢.٤٤7(ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة
)٢،19٢،171(9.٦٢٥.٢٨0امل�ج�دات الخرى

1٢،٤1٨،1٨0٢،٨٣٦،000ودائع البن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية )ت�صتحق بعد اكرث من ثالثة ا�صهر(
)17،٣٨٦،9٥9()٢٢.٥٦9.٨7٦(ودائع العمالء

)٦٦٣،710()٤،9٨7،79٣(التامينات نقدية
)٥٦٦،٣0٤()7٨9،٤٤0(خم�ص�صات متن�عة مدف�عة

)٢،0٤٥،٣٨0()٢.٦٢٨.9٨٥(املطل�بات الأخرى
)٨٤،097،٨٤٦()1٢٢.٨1٢.٤9٥(�صايف التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( الن�صطة الت�صغيلية قبل ال�رصيبة

)19،7٢7،٦٨9()٢0،10٤،07٥(٢0�رصيبة الدخل املدف�عة
)10٣،٨٢٥،٥٣٥()1٤٢.91٦.٥70(�صايف التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( الن�صطة الت�صغيلية

الن�ضطة ال�ضتثمارية
)٤،1٨٣،7٥٢()1،99٤،٢٢٦(�رصاء م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
7،٨٨٦،0٨٨1،٣٨٨،٣٢٥بيع م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

1٢.٥٣9٢9،110بيع ممتلكات ومعدات
)1٤٥،0٤9،19٢()197،٨07،1٨٣(�رصاء م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة

٢01،71٢،٥٣٢٢0٤،1٦1،70٨ا�صتحقاق وبيع م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة
)٦،1٣0،٣٦٦()17.100.٢٢0()�رصاء( ممتلكات و معدات

)٢،9٤٦،٣٢1()٢،٦٢1،9٥٣()�رصاء( م�ج�دات غري ملم��صة
٤7،٢٦9،٥1٢)9.91٢.٤٢٣(�صايف التدفق النقدي )امل�صتخدم يف( من عمليات ال�صتثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل 
)1٦،٢٥0،000()1٦،000،000(ارباح نقدية م�زعة على امل�صاهمني

)٢٢٥،000()1٥0،1٤٦(م�صاريف زيادة را�س ملال
٥٣،٤٨9،٦٢٣7٦،٤9٨،٣٦٦الأم�ال املقرت�صة

)19.٦٦1.٥1٤()٦٨.٥٦٢.٨٦٦(الأم�ال املقرت�صة املدف�عة
       -       11،1٦0،097اكتتاب غري امل�صيطرين يف �رصكات تابعة

٤0،٣٦1،٨٥٢)٢0،0٦٣،٢9٢(�صايف التدفقات النقدية )امل�صتخدم يف( من عمليات التم�يل
٣،0٦7،٨9٥٢،٤1٨،٢0٢تاأثري تغري اأ�صعار ال�رصف على النقد وما يف حكمه

)1٣،77٥،9٦9()1٦9.٨٢٤.٣90(�صايف )النق�س( يف النقد وما يف حكمه
٣97،79٦،99٥٤11،٥7٢،9٦٤النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة 

٣7٢٢7.97٢.٦0٥٣97،79٦،99٥النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة 

اإن الي�صاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم ٥0 ت�صكل جزءاً من هذة الق�ائم املالية و تقراأ معها

الق�ائم املالية امل�حدة



٦٥

بنك القاهرة عمان
اي�صاحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة لل�صنة املنتهية٣1 كان�ن الأول ٢01٦

)1( معل�مات عامة
ان بنك القاهرة عمان �رصكة م�صاهمة عامة اأردنية، تاأ�ص�س خالل عام 19٦0 وذلك مب�جب القان�ن والأ�ص�ل ال�صادرة عن وزارة العدلية ومت ت�فيق اأو�صاعه 

مع قان�ن ال�رصكات رقم )1٢( ل�صنة 19٦٤ ومركزه الرئي�صي مدينة عمــان.

الأردنية  اململكة  يف   ٨٨ وعددها  اململكة  داخل  وفروعه  مركزه  خالل  من  بن�صاطه  املتعلقة  واملالية  امل�رصفية  الأعمال  جميع  بتقدمي  البنك  يق�م 
الها�صمية، وفل�صطني وعددها ٢1 وال�رصكات التابعة له، وفرع واحد يف البحرين. 

اإن اأ�صهم البنك مدرجة ويتم التداول بها يف ب�ر�صة عمان.

مت اإقرار الق�ائم املالية امل�حدة يف جل�صة رقم ٢017/1 بتاريخ 9 �سباط ٢017 من قبل جمل�س اإدارة البنك وهي خا�صعة مل�افقة الهيئة 
العامة للم�صاهمني.

)٢( اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية
اأ�ض�س اإعداد القوائم املالية

مت اعداد الق�ائم املالية امل�حدة  للبنك و�رصكاته التابعة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�صبة الدولية والتف�صريات ال�صادرة 
عن جلنة تف�صريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�صبة الدولية ووفقاً للق�انني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الردين.

مت اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وامل�ج�دات املالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ الق�ائم املالية، كما تظهر بالقيمة العادلة امل�ج�دات واملطل�بات املالية التي مت 

التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
اإن الدينار الأردين ه� عملة اظهار الق�ائم املالية امل�حدة والذي ميثل العملة الرئي�صية للبنك.

التغريات يف ال�ضيا�ضات املحا�ضبية
ان ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اعداد الق�ائم املالية امل�حدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف اعداد الق�ائم املالية لل�صنة املنتهية يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥، 

با�صتثناء اأن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية بداأً من 1 كان�ن الثاين ٢01٦:

طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�ضلة )تعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 27 ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 1(

قام جمل�س معايري املحا�صبة الدولية خالل �صهر اآب ٢01٤ بتعديل معيار املحا�صبة الدويل رقم ٢7 )الق�ائم املالية املنف�صلة( والذي اأتاح للمن�صاآت خيار اتباع 
طريقة حق�ق امللكية يف حما�صبة ال�صتثمارات يف ال�رصكات التابعة واحلليفة وال�رصكات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة كما ه� م��صح يف معيار املحا�صبة الدويل 
رقم ٢٨. كما مت اجراء تعديل اآخر على معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 والذي ي�صمح للمن�صاآت التي تتبع طريقة حق�ق امللكية من تطبيق ال�صتثناء ال�ارد 

يف معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 واخلا�س بعمليات الندماج قبل تاريخ التملك.

الق�ائم املالية امل�حدة
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معيار املحا�ضبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية -)تعديالت(

ت�صمل هذه التعديالت حت�صينات حمدودة ترتكز على الأم�ر التالية:
- اجل�هرية

- الت�صنيفات والتجميع 
- هيكل الي�صاحات

- الف�صاح عن ال�صيا�صات املحا�صبية 
- عر�س بن�د الدخل ال�صامل الآخر الناجتة عن ال�صتثمارات التي تتبع طريقة حق�ق امللكية.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )28( - املن�ضاآت ال�ضتثمارية

تعالج هذه التعديالت الأم�ر التي نتجت من اأثر تطبيق الإ�صتثناء من متطلبات الت�حيد للمن�صاآت التي ينطبق عليها تعريف املن�صاأة ال�صتثمارية وت��صح 
الم�ر التالية:

ينطبق الإ�صتثناء من متطلبات الت�حيد على ال�رصكة الم التابعة ملن�صاأة ا�صتثمارية، عندما تق�م املن�صاأة ال�صتثمارية بقيا�س جميع ا�صتثماراتها يف ال�رصكات 
التابعة على اأ�صا�س القيمة العادلة.

يتم ت�حيد الق�ائم املالية لل�رصكة التابعة التي ل ينطبق عليها تعريف املن�صاأة ال�صتثمارية وتق�م بتقدمي خدمات للمن�صاأة ال�صتثمارية. ويتم قيا�س جميع 
ال�صتثمارات يف ال�رصكات التابعة الأخرى على اأ�صا�س القيمة العادلة. 

تطبيق طريقة حق�ق امللكية من قبل املن�صاآت التي ل ينطبق عليها تعريف املن�صاأة ال�صتثمارية والتي متلك ح�صة يف �رصكة حليفة اأو م�صاريع م�صرتكة والتي 
ينطبق عليها تعريف املن�صاأة ال�صتثمارية: ت�صمح التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم )٢٨( ال�صتثمارات يف ال�رصكات احلليفة وامل�صاريع امل�صرتكة 
- للم�صتثمر عند اتباع طريقة حق�ق امللكية بالإبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املن�صاآت ال�صتثمارية احلليفة اأو امل�صاريع امل�صرتكة عند قيامها بقيا�س 

ا�صتثماراتها يف ال�رصكات التابعة على اأ�صا�س القيمة العادلة.

تعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )16( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )38(: تو�ضيح ال�ضاليب املقبولة لحت�ضاب ال�ضتهالكات 
والإطفاءات

ت�صغيل  املتح�صلة من  القت�صادية  املنفعة  اليرادات تعك�س  ان   )٣٨( رقم  الدويل  املحا�صبة  )1٦( ومعيار  رقم  الدويل  املحا�صبة  التعديالت يف معيار  ت��صح 
العمال )التي يك�ن ال�صل جزء منها( ولي�س من املنافع القت�صادية التي ا�صتخدم فيها هذا ال�صل. وبالنتيجة ل يج�ز ا�صتخدام هذا ال�صل�ب ل�صتهالك 

املمتلكات والآلت واملعدات، وميكن ا�صتخدامه فقط يف ظروف حمدودة لإطفاء امل�ج�دات غري امللم��صة.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )11(  الرتتيبات امل�ضرتكة - احل�ض�س يف امل�ضاريع امل�ضرتكة 

تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدويل رقم )11( من امل�صغل تطبيق معيار التقارير الدويل رقم )٣( »اندماج العمال« عند معاجلة ال�صتح�اذ على احل�ص�س 
يف العمليات امل�سرتكة بحيث ميثل الن�ساط يف العملية امل�سرتكة اأعمال جتارية. تو�سح هذه التعديالت كذلك ان احل�س�س ال�سابقة يف امل�ساريع امل�سرتكة ال يتم 
اعادة قيا�صها عند ال�صتح�اذ على ح�ص�س ا�صافية يف نف�س امل�رصوع امل�صرتك مع الحتفاظ بال�صيطرة امل�صرتكة. بالإ�صافة الى ذلك ي�صمل نطاق هذا املعيار 

على ال�صتثناءات لهذه التعديالت بحيث ل يتم تطبيقها عندما تك�ن الطراف التي تتقا�صم ال�صيطرة امل�صرتكة ممل�كة من نف�س ال�رصكة الأم. 

تطبق هذه التعديالت لهما لكل من الإ�صتح�اذ عند بداية امل�رصوع امل�صرتك اأو يف حال احل�ص�ل على ح�ص�س اإ�صافية يف نف�س امل�رصوع امل�صرتك.

مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت اأي اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك.

الق�ائم املالية امل�حدة
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اأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة:
اأ�ض�س توحيد القوائم املالية-

ادارة  على  قادراً  البنك  يك�ن  عندما  ال�صيطرة  وتتحقق  ل�صيطرته  واخلا�صعة  له  التابعة  وال�رصكات  للبنك  املالية  الق�ائم  امل�حدة  املالية  الق�ائم  تت�صمن 
الن�صطة الرئي�صية لل�رصكات التابعة وعندما يك�ن معر�صاً للع�ائد املتغرية الناجتة من ا�صتثماره يف ال�رصكات التابعة او يك�ن له حق�ق يف هذه الع�ائد، 
ويك�ن قادراً على التاأثري يف هذه الع�ائد من خالل �صيطرته على ال�رصكات التابعة، ويتم ا�صتبعاد املعامالت والأر�صدة واليرادات وامل�رصوفات فيما بني البنك 

وال�رصكات التابعة: 

ال�رصكات التابعة التي ي�صيطر عليها البنك كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦:

ا�صم ال�رصكة
راأ�س املال املدف�ع 

)دينــــار(
ن�صبة امللكية 

%
طبيعة عمل 

تاريخ التملكمكان عملهاال�رصكة

و�صاطة مالية ٥.000.000100ال�رصكة ال�طنية للخدمات املالية
199٢الردنوادارة ا�صتثمارات

199٥فل�صطنيو�صاطة مالية1.٦00.000100ال�رصكة ال�طنية لالوراق املالية
٢01٣الردنتاجري مت�يلي1.000.000100�رصكة متلك للتاجري التم�يلي

٢01٦فل�صطنيبنك ا�صالمي٥٣.17٥.00079م�رصف ال�صفا

٢01٦فل�صطنيا�صتثمارات 70.900100�رصكة ثمار للخدمات الإ�صتثمارية*

* اإن �رصكة ثمار للخدمات الإ�صتثمارية ممل�كة بالكامل من قبل ال�رصكة التابعة ال�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية.

- مل يتم ت�حيد الق�ائم املالية ل�رصكة القاهرة لال�صتثمارات العقارية حمدودة امل�ص�ؤولية وتبلغ ملكية البنك ما ن�صبته 100% من راأ�صمالها املدف�ع البالغ 
٥0.000 دينار وذلك لأنه مت بتاريخ ٣1 مت�ز ٢00٢ نقل م�ج�دات ومطل�بات ال�رصكة اإلى البنك، وي�صعى البنك اإلى ا�صتكمال الإجراءات القان�نية لت�صفية ال�رصكة.

يتم اإعداد الق�ائم املالية لل�رصكات التابعة لنف�س ال�صنة املالية للبنك وبا�صتخدام نف�س ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف البنك، اإذا كانت ال�رصكة التابعة 
ال�صيا�صات  التابعة لتتطابق مع  املالية لل�رصكات  الق�ائم  الالزمة على  التعديالت  اإجراء  البنك فيتم  املتبعة يف  تتبع �صيا�صات حما�صبية تختلف عن تلك 

املحا�صبية املتبعة يف البنك.

يتم ت�حيد نتائج عمليات ال�رصكات التابعة يف قائمة الدخل امل�حد من تاريخ متلكها وه� التاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال �صيطرة البنك على ال�رصكات 
التابعة، ويتم ت�حيد نتائج عمليات ال�رصكات التابعة التي مت التخل�س منها يف قائمة الدخل امل�حدة حتى تاريخ التخل�س منها وه� التاريخ الذي يفقد البنك 

فيه ال�صيطرة على ال�رصكات التابعة.

يف حال اإعداد ق�ائم مالية منف�صلة للبنك كمن�صاأة م�صتقلة يتم اإظهار ال�صتثمارات يف ال�رصكات التابعة بالتكلفة.

معلومات القطاعات-
اأو خدمات خا�صعة ملخاطر وع�ائد تختلف عن تلك املتعلقة  - قطاع الأعمال ميثل جمم�عة من امل�ج�دات والعمليات التي ت�صرتك معاً يف تقدمي منتجات 

بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتم قيا�صها وفقاً للتقارير التي يتم ا�صتعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�صي لدى البنك.

- القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�صعة ملخاطر وع�ائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات 
اقت�صادية اأخرى.

الق�ائم املالية امل�حدة
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موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة -

تتمثل  والتي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتح�صيل  بها  الحتفاظ  اأعمالها  لنم�ذج  وفقاً  البنك  اإدارة  تهدف  التي  املالية  امل�ج�دات  هي   -
اأ�صل الدين والفائدة على ر�صيد الدين القائم. بالدفعات من 

- يتـم اثبات هذه امل�ج�دات عند ال�رصاء بالكلفة م�صافاً اليها م�صاريف القتناء، وتطفاأ العالوة/ اخل�صم با�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة، قيداً على اأو 
حل�صـاب الفائدة، وينزل اأية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي الى عدم امكانية ا�صرتداد ال�صل او جزء منه، ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف قائمة 

الدخل. يتم قيا�س هذه امل�ج�دات بالكلفة املطفاأة بتاريخ البيانات املالية.

- ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه امل�ج�دات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�صجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املت�قعة املخ�ص�مة ب�صعر الفائدة 
الفعلي الأ�صلي.

- ليج�ز اعادة ت�صنيف اي م�ج�دات مالية من/ الى هذا البند ال يف احلالت املحددة يف معيار التقارير املالية الدولية رقم )9(.

- يف حال بيع اي من هذه امل�ج�دات قبل تاريخ ا�صتحقاقها يتم ت�صجيل الرباح  واخل�صائر يف قائمة الدخل.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -

- ان ادوات الدين التي ل تتفق مع من�ذج العمال اخلا�س بامل�ج�دات املالية بالتكلفة املطفاأة، او تلك التي اختار البنك عند �رصائها ت�صنيفها بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل، فيتم قيا�صها بالقيمة العادلة لها من خالل قائمة الدخل.

- يتم ت�صنيف ال�صتثمارات يف ادوات امللكية، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ال اذا قام البنك بت�صنيف ا�صتثمار حمتفظ به لغري املتاجرة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل ال�صامل الخر عند ال�رصاء.

- يتم اثبات هذه امل�ج�دات بالقيمة العادلة عند ال�رصاء )تقيد م�صاريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�رصاء( ويعاد تقييمها لحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر 
التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حت�يل بن�د امل�ج�دات غري النقدية بالعمالت الجنبية، ويف حال بيع 

هذه امل�ج�دات اأو جزء منها يتم اأخذ الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل. 

- يتم ت�صجيل الرباح امل�زعة او الف�ائد املتحققة يف قائمة الدخل.
- ل يج�ز اعادة ت�صنيف اي م�ج�دات مالية من/ الى هذا البند ال يف احلالت املحددة يف معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�ضامل الآخر 

-  متثل هذه امل�ج�دات ال�صتثمارات يف اأدوات امللكية بغر�س الحتفاظ بها على املدى الط�يل.

بالقيمة العادلـة، ويظهر التغري يف القيمة  اليها م�صاريف القتناء ويعاد تقييمها لحقاً  - يتم اثبات هذه امل�ج�دات عند ال�رصاء بالقيمة العادلة م�صافاً 
العادلة يف قائمة الدخل ال�صامل و�صمن حق�ق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حت�يل بن�د امل�ج�دات غري النقدية بالعمالت الجنبية، 
ويف حال بيع هذه امل�ج�دات اأو جزء منها يتم ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�صامل و�صمن حق�ق امللكية ويتم حت�يل ر�صيد 

احتياطي تقييم امل�ج�دات املباعة مبا�رصة الى الرباح واخل�صائر املدورة ولي�س من خالل قائمة الدخل.

- ل تخ�صع هذه امل�ج�دات لختبار خ�صائر التدين.

- يتم ت�صجيل الرباح امل�زعة يف قائمة الدخل.

- ل يج�ز اعادة ت�صنيف اي م�ج�دات مالية من/ الى هذا البند ال يف احلالت املحددة يف معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(.

الق�ائم املالية امل�حدة
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ت�ضهيالت ائتمانية مبا�رصة-
الت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة هي م�ج�دات مالية لها دفعات ثابتة او حمددة قدمها البنك يف ال�صا�س او جرى اقتنائها ولي�س لها ا�صعار �ص�قية يف ا�ص�اق 

ن�صطة ويتم قيا�س الت�صهيالت الئتمانية بالتكلفة املطفاأة.

يتم تك�ين خم�ص�س تدين للت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة اذا تبني عدم اإمكانية حت�صيل املبالغ امل�صتحقة للبنك وعندما يت�فر دليل م��ص�عي على ان حدثا 
ما قد اأثر �صلباً على التدفقات النقدية امل�صتقبلية للت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، وت�صجل قيمة املخ�ص�س يف قائمة الدخل. 

ويتم قيا�س الت�صهيالت الئتمانية بتاريخ البيانات املالية بالتكلفة املطفاأة.

يتم تعليق الف�ائد والعم�لت على الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة املمن�حة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين.

يتم �صطب الت�صهيالت الئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�س ويتم حت�يل اأي فائ�س يف 
املخ�ص�س الإجمايل - اإن وجد -  الى قائمة الدخل، وي�صاف املح�صل من الدي�ن ال�صابق �صطبها اإلى الإيرادات.

القيمة العادلـة-
اأ�صعار الإغالق )�رصاء م�ج�دات / بيع مطل�بات( بتاريخ الق�ائم املالية يف ا�ص�اق ن�صطة متثل القيمة العادلة لالأدوات وامل�صتقات املالية التي لها ا�صعار  ان 

�ص�قية.

يف حال عدم توفر اأ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�سط لبع�س االأدوات وامل�ستقات املالية او عدم ن�ساط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
- مقارنتها بالقيمة ال�ص�قية احلالية لأداة مالية م�صابهة لها اإلى حد كبري.

- حتليل التدفقات النقدية امل�صتقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املت�قعة بن�صبة م�صتخدمة يف اأداة مالية م�صابهة لها.
- مناذج ت�صعري اخليارات.

تهدف طرق التقييم الى احل�ص�ل على قيمة عادلة تعك�س ت�قعات ال�ص�ق وتاأخذ بالإعتبار الع�امل ال�ص�قية واأية خماطر اأو منافع مت�قعه عند تقدير قيمة 
الأدوات املالية.

يتم تقييم امل�ج�دات واملطل�بات املالية ط�يلة المد والتي ل ي�صتحق عليها ف�ائد مب�جب خ�صم التدفقات النقدية ومب�جب �صعر الفائدة الفعالة. ويتم 
اطفاء اخل�صم العالوة �صمن ايرادات الف�ائد املقب��صة/ املدف�عة يف قائمة الدخل.

التدين يف قيمة املوجودات املالية-
يق�م البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�صجالت للم�ج�دات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل لتحديد فيما اذا كانت هنالك م�ؤ�رصات تدل على تدين يف قيمتها 

افرادياً او على �صكل جمم�عة، ويف حالة وج�د مثل هذه امل�ؤ�رصات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�صرتداد من اجل حتديد خ�صارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
- تدين قيمة امل�ج�دات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�صجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املت�قعة خم�ص�مة 

ب�صعر الفائدة الفعلي ال�صلي.

يتم ت�صجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم ت�صجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�صابق يف امل�ج�دات املالية لأدوات الدين يف قائمة 
الدخل.
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املمتلكات واملعدات-
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالك املرتاكم واأي تدين يف قيمتها، ويتم ا�صتهالك املمتلكات واملعدات )با�صتثناء الأرا�صي( عندما تك�ن 

جاهزة لالإ�صتخدام بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املت�قع لها با�صتخدام الن�صب ال�صن�ية التالية:

%
٢مباين

9-1٥معدات واأجهزة واأثاث
1٥و�صائط نقل

٢0اأجهزة احلا�صب الآيل
- عندما يقل املبلغ املمكن ا�صرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإلى القيمة املمكن ا�صرتدادها وت�صجل 

قيمة التدين يف قائمة الدخل.
- يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت ت�قعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �صابقاً يتم ت�صجيل 

التغري يف التقدير لل�صن�ات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
- يتم ا�صتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�س منها اأو عندما ل يع�د اأي منافع م�صتقبلية مت�قعة من ا�صتخدامها.

املخ�ض�ضات-
يتم العرتاف باملخ�ص�صات عندما يك�ن على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل نا�صئة عن احداث �صابقة وان ت�صديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س 

قيمتها ب�صكل يعتمد عليه.

خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني-
يتم تك�ين خم�ص�س مل�اجهة اللتزامات القان�نية والتعاقدية اخلا�صة بنهاية اخلدمة للم�ظفيـن اأو عن مدة اخلدمة املرتاكمة للم�ظفني بتاريخ قائمة املركز 

املايل. 

�رصيبة الدخل-
- متثل م�صاريف ال�رصائب مبالغ ال�رصائب امل�صتحقة وال�رصائب امل�ؤجلة.

- حت�صب م�صاريف ال�رصائب امل�صتحقة على اأ�صا�س الرباح اخلا�صعة لل�رصيبة، وتختلف الرباح اخلا�صعة لل�رصيبة عن الرباح املعلنة يف الق�ائم املالية لن 
الرباح املعلنة ت�صمل ايرادات غري خا�صعة لل�رصيبة او م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�صنة املالية وامنا يف �صن�ات لحقة او اخل�صائر املرتاكمة املقب�له �رصيبيا  

اأو بن�د لي�صت خا�صعة او مقب�لة التنزيل لغرا�س �رصيبية.

- حت�صب ال�رصائب مب�جب الن�صب ال�رصيبية املقررة مب�جب الق�انني والنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.

- اإن ال�رصائب امل�ؤجلة هي ال�رصائب املت�قع دفعها او ا�صرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة امل�ج�دات او املطل�بات يف الق�ائم املالية والقيمة 
التي يتم احت�صاب الربح ال�رصيبي على ا�صا�صها.  يتم احت�صاب ال�رصائب امل�ؤجلة با�صتخدام طريقة اللتزام بقائمة املركز املايل وحتت�صب ال�رصائب امل�ؤجلة 

وفقاً للن�صب ال�رصيبية التي يت�قع تطبيقها عند ت�ص�ية اللتزام ال�رصيبي اأو حتقيق امل�ج�دات ال�رصيبية امل�ؤجلة.

- يق�م البنك باحت�صاب ال�رصيبة امل�ؤجلة وفقاً ملتطلبات معيار املحا�صبة الدويل رقم )1٢(.

ح�ضابات مداره ل�ضالح العمالء-
متثل احل�صابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وعلى م�ص�ؤوليتهم اخلا�صة ول تعترب من م�ج�دات البنك، ويتم اعداد خم�ص�س مقابل انخفا�س قيمة 

املحافظ م�صم�نة را�س املال املدارة ل�صالح العمالء عن را�صمالها.

يتم اإظهار ر�ص�م وعم�لت اإدارة تلك احل�صابات يف قائمة الدخل.

التقـا�س-
 يتم اجراء تقا�س بني امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تت�فر احلق�ق القان�نية امللزمة وكذلك عندما 

يتم ت�صديدها على اأ�صا�س التقا�س او يك�ن حتقق امل�ج�دات وت�صديد املطل�بات يف نف�س ال�قت.
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امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط-
م�ستقات مالية للتحوط : -

الغرا�س حما�سبة التحوط تظهر امل�ستقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�سنيف التحوط كما يلي:

- التحوط للقيمة العادلة: هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
يف حال انطباق �رسوط حتوط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة 

للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل.

يف حال انطباق �رسوط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة 
العادلة ملحفظة امل�ج�دات او املطل�بات يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.

- التحوط للتدفقات النقدية: هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
يف حال انطباق �رسوط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�سجيل االأرباح اأو اخل�سائر الداة التحوط �سمن حقوق امللكية ويتم حتويله لبيان الدخل يف الفرتة 

التي يوؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل.

- التحوط ل�سايف اال�ستثمار يف وحدات اأجنبية:
يف حال انطباق �رسوط التحوط ل�سايف اال�ستثمار يف وحدات اأجنبية، يتم قيا�س القيمة العادلة الداة التحوط ل�سايف املوجودات املتحوط لها، ويف حال كون 
العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �سمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال �سمن بيان الدخل، ويتم ت�سجيل اجلزء 

الفعال يف قائمة الدخل عند بيع ال�صتثمار يف ال�حدة الجنبية امل�صتثمر بها.

- التحوطات التي ال ينطبق عليها �رسوط التحوط الفعال، يتم ت�سجيل االأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يف بيان الدخل يف 
نف�س الفرتة.

م�ضتقات مالية للمتاجرة-
عق�د  امل�صتقبلية،  الفائدة  عق�د  الآجلة،  الأجنبية  العمالت  عق�د  )مثل  املتاجرة  لأغرا�س  بها  املحتفظ  املالية  الأدوات  مل�صتقات  العادلة  القيمة  اإثبات  يتم 
املقاي�صة، حق�ق خيارات اأ�صعار العمالت الأجنبية( يف قائمة املركز املايل ،وحتدد القيمة العادلة وفقاً لأ�صعار ال�ص�ق ال�صائدة، ويف حال عدم ت�فرها تذكر طريقة 

التقييم، ويتم ت�صجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل.

عقود اإعادة ال�رصاء اأو البيع-
- ي�صتمر العرتاف يف البيانات املالية بامل�ج�دات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �رصائها يف تاريخ م�صتقبلي وتظهر �صمن بند امل�ج�دات املالية املره�نة، 
وذلك ل�صتمرار �صيطرة البنك على تلك امل�ج�دات ولأن اأية خماطر اأو منافع ت�ؤول للبنك حال حدوثها، وي�صتمر تقييمها وفقاً لل�صيا�صات املحا�صبية املتبعة. 
ال�رصاء  اإعادة  و�صعر  البيع  �صعر  بني  بالفرق  العرتاف  ويتم  املقرت�صة،  الأم�ال  بند  املطل�بات يف  �صمن  العق�د  لهذه  امل�صتلمة  للمبالغ  املقابلة  املبالغ  تدرج 

كم�رصوف ف�ائد ي�صتحق على مدى فرتة العقد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

- اأما امل�ج�دات امل�صرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�صتقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف البيانات املالية، وذلك لعدم ت�فر ال�صيطرة على تلك 
امل�ج�دات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل ت�ؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدف�عة املتعلقة بهذه العق�د �صمن ال�دائع لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات امل�رصفية 
اإعادة البيع كاإيرادات ف�ائد ت�صتحق على مدى فرتة العقد  اأو �صمن الت�صهيالت الإئتمانية ح�صب احلال، ويتم معاجلة الفرق بني �صعر ال�رصاء و�صعر  الأخرى 

با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات املالية املرهونة-
وهي تلك امل�ج�دات املالية املره�نة ل�صالح اأطراف اأخرى ك�صمانات لفرتة تعاقدية حمدودة، ول ميكن الت�رصف بها دون م�افقة الطرفني وت�صمل امل�ج�دات 

املت�صمنة يف عق�د ادارة ال�رصاء. ي�صتمر تقييم هذه امل�ج�دات وفق ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة لتقييم كل منها ح�صب ت�صنيفه الأ�صلي. 

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ضاريف-
- يتم حتقق اإيرادات الف�ائد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية با�صتثناء ف�ائد وعم�لت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة التي ل يتم العرتاف بها كاإيرادات 

ويتم ت�صجيلها يف ح�صاب الف�ائد والعم�لت املعلقة.

- يتم الإعرتاف بامل�ضاريف على اأ�ضا�س مبداأ ال�ضتحقاق.
- يتم ت�صجيل العم�لت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم العرتاف بارباح ا�صهم ال�رصكات عند حتققها )اقرارها من الهيئة العامة للم�صاهمني(.

الق�ائم املالية امل�حدة
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تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية-
يتم العرتاف ب�رصاء وبيع امل�ج�دات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �رصاء امل�ج�دات املالية(.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ضتحقة-
تظهر امل�ج�دات التي اآلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل �صمن بند »م�ج�دات اأخرى« وذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، 
ويعاد تقييمها يف تاريخ الق�ائم املالية بالقيمة العادلة ب�صكل اإفرادي، ويتم ت�صجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�صارة يف قائمة الدخل ول يتم ت�صجيل الزيادة 

كاإيراد. يتم ت�صجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل اإلى احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�صجيله �صابقاً.

املوجودات غري امللمو�ضة-
- امل�ج�دات غري امللم��صة التي يتم احل�ص�ل عليها من خالل الإندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�ص�ل عليها. اأما امل�ج�دات غري امللم��صة التي يتم 

احل�ص�ل عليها من خالل طريقة اأخرى غري الإندماج فيتم ت�صجيلها بالتكلفة.
- يتم ت�صنيف امل�ج�دات غري امللم��صة على ا�صا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة. ويتم اطفاء امل�ج�دات غري امللم��صة التي لها عمر 
زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل. اأما امل�ج�دات غري امللم��صة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف 

تاريخ الق�ائم املالية ويتم ت�صجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
- ل يتم ر�صملة امل�ج�دات غري امللم��صة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�صجيلها يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.

- يتم مراجعة اأية م�ؤ�رصات على تدين قيمة امل�ج�دات غري امللم��صة  يف تاريخ الق�ائم املالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك امل�ج�دات ويتم 
اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.

الزمني لكل بند حيث يتم اطفاء تلك امل�ج�دات  البنك بتقدير العمر  ادارة  اأنظمة حا�ص�ب وبرامج احلا�صب الآيل وتق�م  - ت�صمل امل�ج�دات غري امللم��صه 
بطريقة الق�صط الثابت بن�صبة ٢0%.

العمالت الأجنبية-
- يتم ت�صجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�صنة باأ�صعار ال�رصف ال�صائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

- يتم حت�يل اأر�صدة امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية با�صعار العمالت الجنبية ال��صطية ال�صائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة من البنك املركزي الأردين.  
- يتم حت�يل امل�ج�دات غري املالية واملطل�بات غري املالية  بالعمالت الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.  

- يتم ت�صجيل الرباح واخل�صائر الناجتة عن حت�يل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل.
- يتم ت�صجيل فروقات التح�يل لبن�د امل�ج�دات واملطل�بات بالعمالت الأجنبية غري النقدية )مثل الأ�صهم( كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

- عند ت�حيد الق�ائم املالية يتم ترجمة م�ج�دات ومطل�بات الفروع وال�رصكات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�صية )ال�صا�صية( الى عملة التقرير وفقاً 
لال�صعار ال��صطية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة من البنك املركزي الأردين.  اأما بن�د اليرادات وامل�رصوفات فيتم ترجمتها على ا�صا�س معدل 
ال�صعر خالل ال�صنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�صتقل يف قائمة الدخل ال�صامل �صمن حق�ق امللكية. ويف حال بيع اإحدى هذه ال�رصكات اأو الفروع 

فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت الأجنبية املتعلق بها �صمن الإيرادات / امل�صاريف يف قائمة الدخل.

النقد وما يف حكمه-
ه� النقد والأر�صدة النقدية التي ت�صتحق خالل مدة ثالثة اأ�صهر، وتت�صمن: النقد والأر�صدة لدى بن�ك مركزية والأر�صدة لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات امل�رصفية، 

وتنزل ودائع البن�ك وامل�ؤ�ص�صات امل�رصفية التي ت�صتحق خالل مدة  ثالثة اأ�صهر والأر�صدة املقيدة ال�صحب.

الق�ائم املالية امل�حدة
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)٣( ا�صتخدام التقديرات
اإن اإعداد الق�ائم املالية وتطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية يتطلب من اإدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ امل�ج�دات واملطل�بات املالية والإف�صاح 
عن اللتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات والجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �صمن 
التقديرات  اإن  واأوقاتها.  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  اأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ  البنك ا�صدار  اإدارة  امللكية. وب�صكل خا�س يتطلب من  حق�ق 
املذك�رة املبنية بال�رصورة على فر�صيات وع�امل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن واأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك 

نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�صاع وظروف تلك التقديرات يف امل�صتقبل.

يف اعتقاد اإدارة البنك باأن تقديراتها �صمن الق�ائم املالية معق�لة ومف�صلة على النح� التايل:

- خم�ص�س تدين الت�صهيالت الإئتمانية املبا�رصة: يتم مراجعة خم�ص�س الت�صهيالت وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية والأ�ص�س امل��ص�عة من قبل البنك 
املركزي الأردين ومعايري التقارير املالية الدولية.

- يتم اثبات خ�صارة تدين قيمة العقارات امل�صتملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات اثبات خ�صارة التدين 
ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�صكل دوري.

- خم�ص�س �رصيبة الدخل: يتم حتميل ال�صنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �رصيبة الدخل وفقاً لالأنظمة والق�انني واملعايري املحا�صبية ويتم احت�صاب واثبات 
امل�ج�دات واملطل�بات ال�رصيبية امل�ؤجلة وخم�ص�س ال�رصيبة الالزم.

- تق�م الإدارة باإعادة تقدير الأعمار النتاجية للم�ج�دات امللم��صة وغري امللم��صة ب�صكل دوري لغايات احت�صاب ال�صتهالكات والطفاءات ال�صن�ية اعتماداً 
على احلالة العامة لتلك امل�ج�دات وتقديرات الأعمار النتاجية املت�قعة يف امل�صتقبل، ويتم اأخذ خ�صارة التدين )اإن وجدت( اإلى قائمة الدخل.

- خم�ص�صات ق�صائية: مل�اجهة اأية التزامات ق�صائية يتم اأخذ خم�ص�صات لهذه اللتزامات ا�صتناداً لراأي امل�صت�صار القان�ين يف البنك.

بالعتبار  وتاأخذ  ال�ص�ق  ت�قعات  تعك�س  عادلة  قيمة  على  للح�ص�ل  املالية  لالأدوات  العادلة  القيمة  بتحديد  الإدارة  تق�م  املالية:  لالأدوات  العادلة  القيمة   -
الع�امل ال�ص�قية واأية خماطر اأو منافع مت�قعه عند تقدير قيمة الأدوات املالية. ان اأ�صعار الإغالق) �رصاء م�ج�دات / بيع مطل�بات( بتاريخ الق�ائم املالية يف 
ا�سواق ن�سطة متثل القيمة العادلة لالأدوات التي لها اأ�سعار �سوقية. ويف حال عدم توفر اأ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�سط لبع�س االأدوات اأو عدم ن�ساط 

ال�ص�ق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

- مقارنتها بالقيمة ال�ص�قية احلالية لأداة مالية م�صابهة لها اإلى حد كبري.

- حتليل التدفقات النقدية امل�صتقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املت�قعة بن�صبة م�صتخدمة يف اأداة مالية م�صابهة لها.

- مناذج ت�صعري اخليارات.

)4( نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦
دينــــــــــــــار

٢01٥
دينــــــــــــــار

٦٤.٢٤7.7٣9٤9.0٣٣.909نقد يف اخلزينة

اأر�صدة لدى بن�ك مركزية:

71.٢٤٣.٣٦٦70.٦00.٦7٦ح�صابات جارية وحتت الطلب

٨.٢٢٤.٤007.٤٤٤.٥00ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار

٨1.٦9٥.1٦٢٨٥.٢٦٨.٢0٤متطلبات الحتياطي النقدي

٢٢٥.٤10.٦٦7٢1٢.٣٤7.٢٨9املجمــ�ع

- بلغت الأر�صدة مقيدة ال�صحب مبلغ ٨.٢٢٤.٤00 دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل مبلغ 7.٤٤٤.٥00 دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥، بال�صافة الى 
ر�صيد الحتياطي النقدي كما ه� مبني اعاله.

- ل ي�جد اأر�صدة ت�صتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�صهر.

الق�ائم املالية امل�حدة
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)٥( اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية 
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

املجم�ع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية خارجية  بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية حملية 

البيــان
٢01٦

دينـــــار
٢01٥

دينـــــار
٢01٦

دينـــــار
٢01٥

دينـــــار
٢01٦

دينـــــار
٢01٥

دينـــــار

٨9٦،٥٥٦٥،٤19،0٦1٣٦،907،٣٣٢٤٢،9٨٥،0٥٤٣7،٨0٣،٨٨٨٤٨،٤0٤،11٥ح�صابات جارية وحتت الطلب

ودائع ت�صتحق خالل فرتة
٣٢٤9،٢٦7،٦1٥٤٣9،1٦٥،٨0٤٤٦،7٨٢،7٤9٦٤،7٨٦،11٨٢9٦،0٥0،٣٦٤٥0٣،9٥1،9٢٢ اأ�صهر اأو اأقل

٢٥0،1٦٤،171٤٤٤،٥٨٤،٨٦٥٨٣،٦90،0٨1107،771،17٢٣٣٣،٨٥٤،٢٥٢٥٥٢،٣٥٦،0٣7املجم�ع

- بلغت الأر�صدة لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات امل�رصفية التي ل تتقا�صى ف�ائد ٣7.٨0٣.٨٨٨ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٤٨.٤0٤.11٥ دينار كما يف ٣1 
كان�ن الأول ٢01٥.

- ل ي�جد اأر�صدة مقيدة ال�صحب كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و ٢01٥.

)٦( اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

املجم�ع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية خارجية  بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية حملية 

٢01٦٢01٥٢01٦٢01٥٢01٦٢01٥البيــان
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

اإيداعات ت�ضتحق خالل فرتة 

1٢.٥00.000100.000.000--1٢.٥00.000100.000.000اأكرث من ٣ اأ�صهر اإلى ٦ اأ�صهر

٢٤.199.9٨٤1٣.199.9٨٤--٢٤.199.9٨٤1٣.199.9٨٤اأكرث من ٦ اأ�صهر اإلى 9 اأ�صهر

-1٤.1٨0.000-1٤.1٨0.000--اأكرث من 9 اأ�صهر اإلى 1٢ اأ�صهر

      -      ٢٢.٦٦٣.0٨٤      -      7.٨٣0.0٨٤      -      1٤.٨٣٣.000اكرث من �صنة

7٣.٥٤٣.0٦٨11٣.199.9٨٤      -      ٥1.٥٣٢.9٨٤11٣.199.9٨٤٢٢.010.0٨٤املجم�ع

- ل ي�جد اإيداعات مقيدة ال�صحب كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و ٢01٥.

)7( م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

٢٣،9٦٣،٣٤٤٢٦،11٣،٥77ا�صهم �رصكات مدرجة يف ال�ص�اق املالية

1،٨٥9،٢٤0٢،0٥٨،٣09�صناديق ا�صتثمارية

٢٥،٨٢٢،٥٨٤٢٨،171،٨٨٦املجم�ع
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)٨( م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦
دينـــــار

٢01٥
دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها ا�ضعار �ضوقية

19،٢01،1٦1٢٤،7٤٢،107ا�صهم مت�فر لها ا�صعار �ص�قية

19،٢01،1٦1٢٤،7٤٢،107جمم�ع م�ج�دات مالية مت�فر لها ا�صعار �ص�قية

موجودات مالية غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية

1٢،٣01،1٣٢1٢،٥٥9،9٢٤ا�صهم غري مت�فر لها ا�صعار �ص�قية

1٢،٣01،1٣٢1٢،٥٥9،9٢٤جمم�ع م�ج�دات مالية غري مت�فر لها ا�صعار �ص�قية

٣1،٥0٢،٢9٣٣7،٣0٢،0٣1جمم�ع امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

- بلغت الرباح املح�لة الى الرباح املدورة نتيجة بيع م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الخر مبلغ ٣.٤1٨.٥٨٢ دينار خالل عام ٢01٦ 
مقابل ٣1٢.٨7٥ دينار خالل عام ٢01٥.

- بلغت ت�زيعات الأرباح النقدية مبلغ  1.117.٢17دينار خالل عام ٢01٦ مقابل 1.٣01.٢٨0 دينار خالل عام ٢01٥.
- بلغت ت�زيعات الأرباح النقدية لالأ�صهم املباعة مبلغ ٣1٤.000 دينار.

)9( ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة، بال�صايف 
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

الفراد ) التجزئة(
٨،٢٢1،٣٥٤٥،٤7٢،٨1٨ح�صابات جارية مدينة

٦٣٢،917،٨٥٦٥٨7.٥٢0.11٣قرو�س و كمبيالت*

10،070،٥٣010،٣٦٣،10٣بطاقـات الئتمان

٦،109،7٦٢٨،٦٤٥،٦٣٢اخرى

171،٥1٢،٥1٤1٥9.٨٨1.7٥٨القرو�س العقارية

ال�رصكات الكربى
99،٣7٨،٦0٦٦٢،97٢،٨٥٢ح�صابات جارية مدينة

٢0٣.901.٦٨٤1٦٣.٦1٢.10٥قرو�س و كمبيالت*

من�ضاآت �ضغرية ومتو�ضطة:
1٣،7٥٥،٢٦11٤،٨٥٣،٤٦٤ح�صابات جارية مدينة

٥٢،٢٦٦،٥٣٥٤٥،٨٣1،٤٦٣قرو�س و كمبيالت*

٢1٦.٦1٥.٣071٤1،٦٥٣،٢11احلكومة والقطاع العام

1،٤1٤،7٤9،٤091،٢00،٨0٦،٥19املجموع 

)10،٢٦٦،٨9٢()10،79٤،9٢٥(ينزل: الف�ائد معلقة

)٤٦،٢99،٤٤٦()٤7،٦7٥،٣٣٦(ينزل: خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة

1،٣٥٦،٢79،1٤٨1،1٤٤،٢٤0،1٨1�ضايف الت�ضهيالت الئتمانية املبا�رصة
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* �صايف بعد تنزيل الف�ائد والعم�لت املقب��صة مقدماً البالغة ٥،٢٥1،٤٤٤ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٥،٢71،107 دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

- بلغت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة ٥9.٣٢٨.90٥ دينار اأي ما ن�صبته ٤.19% من اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ 
مقابل ٥7،1٣٣،7٤1 دينار اأي ما ن�صبته ٤.7٦% اإجمايل كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

- بلغت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الف�ائد املعلقة  ٤٨.701.٤٦٤ دينار اأي ما ن�صبته ٣٫٤7% من ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة بعد 
تنزيل الف�ائد املعلقة كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٤٦،٨90،٦٣٥ دينار اأي ما ن�صبته ٣.9٤% من الر�صيد كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

-  بلغت الت�صهيالت الإئتمانية املمن�حة للحك�مة الأردنية وبكفالتها 10٢.1٤٣.٢1٢ دينار اأي ما ن�صبته 7.٢٢% من اإجمايل الت�صهيالت الإئتمانية املبا�رصة كما 
يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٥0،100،٥1٢ دينار اأي ما ن�صبته ٤.17% كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

-  بلغت الت�صهيالت الإئتمانية املمن�حة للقطاع العام يف فل�صطني ٥٥،٢٣٢،٢٦٨ دينار اأي ما ن�صبته ٣،9% من اإجمايل الت�صهيالت الإئتمانية املبا�رصة كما يف 
٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٥7،٣٦0،٢97 دينار اأي ما ن�صبته ٤.7٨% كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة:
فيما يلي احلركة على خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة:

ال�رصكاتقرو�س عقاريةالفراد 
الكربى 

املن�صاآت 
ال�صغرية 

واملت��صطة 
الجمايل

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٢01٦
٣1.1٢1.7٦٣٢.1٥٤.700٥.٨٦٣.٦907.1٥9.٢9٣٤٦.٢99.٤٤٦الر�صيد يف بداية ال�صنة

٣.0٣1.٣٨٢10٦.٨07٣.٢1٣.٤٨0)1٦٢.٥10(٢٣7.٨01املقتطع من الإيرادات خالل ال�صنة
)1.٨٦1.٦٥٥()٢7.٨7٢(--)1.٨٣٣.7٨٣(امل�صتخدم من املخ�ص�س خالل ال�صنة )الدي�ن امل�صط�بة(

٣.1٢9٢.٨11٢٤.0٦٥      -      1٨.1٢٥فروقات تقييم
٢9.٥٤٣.90٦1.99٢.190٨.٨9٨.٢017.٢٤1.0٣9٤7.٦7٥.٣٣٦الر�صيد يف نهاية ال�صنة

املخ�ص�س على اأ�صا�س العميل:
٢٣.٢91.٣1٨1.9٥٢.7٦1٨.٦0٥.٦7٨7.٢0٥.٣٣٦٤1.0٥٥.09٣الت�صهيالت غري العاملة
٨9٣.٣7٨٣9.٤٢9٢9٢.٥٢٣٣٥.70٣1.٢٦1.0٣٣الت�صهيالت حتت املراقبة

٥.٣٥9.٢10      -            -            -      ٥.٣٥9.٢10املخ�ص�س على اأ�صا�س املحفظة للت�صهيالت غري العاملة
٢9.٥٤٣.90٦1.99٢.190٨.٨9٨.٢017.٢٤1.0٣9٤7.٦7٥.٣٣٦الر�صيد يف نهاية ال�صنة

٢01٥
٣0.7٢9.٦٨٢991.1٨٦٨.7٥٣.٢٤٢٦.٨7٦.٢٢٦٤7.٣٥0.٣٣٦الر�صيد يف بداية ال�صنة

٣0٣.071٢.7٥٦.٤٤٤)1.٢٨٤.٤٢٥(٢.٥7٤.٢٨٤1.1٦٣.٥1٤املقتطع من الإيرادات خالل ال�صنة
)٣.7٨1.911()1٦.9٥٣()1.٦01.٨٢٢(-)٢.1٦٣.1٣٦(امل�صتخدم من املخ�ص�س خالل ال�صنة )الدي�ن امل�صط�بة(

)٢٥.٤٢٣()٣.0٥1()٣.٣0٥(      -      )19.0٦7(فروقات تقييم
٣1.1٢1.7٦٣٢.1٥٤.700٥.٨٦٣.٦907.1٥9.٢9٣٤٦.٢99.٤٤٦الر�صيد يف نهاية ال�صنة

املخ�ص�س على اأ�صا�س العميل:
٢٤.٤99.٥9٦٢.1٣٨.19٣٥.٨٣٦.٥٦07.1٣0.٦1٤٣9.٦0٤.9٦٣الت�صهيالت غري العاملة
9٥1.9٥٦1٦.٥07٢7.1٣0٢٨.٦791.0٢٤.٢7٢الت�صهيالت حتت املراقبة

٥.٦70.٢11      -            -            -      ٥.٦70.٢11املخ�ص�س على اأ�صا�س املحفظة للت�صهيالت غري العاملة
٣1.1٢1.7٦٣٢.1٥٤.700٥.٨٦٣.٦907.1٥9.٢9٣٤٦.٢99.٤٤٦الر�صيد يف نهاية ال�صنة

بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�ص�يات اأو ت�صديد دي�ن وح�لت مقابل دي�ن غري عاملة مببلغ 7،1٢٢،٦٥1 دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول 
٢01٦ مقابل 7،٦٢٤،7٨0 دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.
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الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الف�ائد املعلقة:

املن�صاآت ال�صغرية ال�رصكات الكربى قرو�س عقاريةالفراد 
الجمايلواملت��صطة 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
٢01٦

1.0٨0.0٨٨٣٨.٤707.٣٨٣.٨٣٨1.7٦٤.٤9٦10.٢٦٦.٨9٢الر�صيد يف بداية ال�صنة
٥1٢.٥77٦٢.٥٤٢97.10٥٢٣٢.٨7٥90٥.099ي�صاف: الف�ائد املعلقة خالل ال�صنة

)٣٣٥.٤٥٨()٥٦.٥٥9()19٤.٦91(-)٨٤.٢0٨(ينزل: الف�ائد املح�لة لالإيرادات
)٤1.٦0٨(٤٦.7٣97.01٢     -      )9٥.٣٥9(الف�ائد املعلقة التي مت �صطبها

1.٤1٣.09٨101.01٢7.٣٣٢.9911.9٤7.٨٢٤10.79٤.9٢٥الر�صيد يف نهاية ال�صنة
٢01٥

1.٣1٥.٣9٦٨.٢9٥7.٣٦1.٣٤٨1.٥1٥.7٨٤10.٢00.٨٢٣الر�صيد يف بداية ال�صنة
1٦٨.٣9٣٣0.17٥17٣.1٢٤٢٨9.٦1٨٦٦1.٣10ي�صاف: الف�ائد املعلقة خالل ال�صنة

)٤٢٦.0٨٤()11.٦٣٢()٥٣.9٣٢(-)٣٦0.٥٢0(ينزل: الف�ائد املح�لة لالإيرادات
)1٦9.1٥7()٢9.٢7٤()9٦.70٢(     -     )٤٣.1٨1(الف�ائد املعلقة التي مت �صطبها

1.0٨0.0٨٨٣٨.٤707.٣٨٣.٨٣٨1.7٦٤.٤9٦10.٢٦٦.٨9٢الر�صيد يف نهاية ال�صنة

)10( م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة، بال�صايف
اإن تفا�صيل هذا البنك كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

موجودات مالية متوفر لها ا�ضعار �ضوقية:
1.٦٣0.0٦٨٢.٥1٣.٦٥٨�صندات خزينة حك�مية اجنبية

17.٥٥9.٥٥01٣.٣٢9.٦٣٥�صندات وا�صناد قر�س �رصكات
19.1٨9.٦1٨1٥.٨٤٣.٢9٣جمم�ع م�ج�دات مالية مت�فر لها ا�صعار �ص�قية

موجودات مالية غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية:
-1٢.٨٨7.1٢٤اذونات خزينة اأردنية

٢٦0.٣7٣.٤٥٣٢٥1.٢7٤.01٢�صندات خزينة و�صك�ك حك�مية
٢.٦0٣.٢٥0٢.٦9٥.٤1٨�صندات مالية حك�مية او بكفالتها

٤1.٣11.٦٥0٦.٣11.٦٥0�صندات وا�صناد قر�س �رصكات
٣.11٤-�صندات مالية اخرى

)1٤1.٨00()1٤1.٨00(يطرح خم�ص�س التدين
٣17.0٣٣.٦77٢٦0.1٤٢.٣9٤م�ج�دات مالية غري مت�فر لها ا�صعار �ص�قية

٣٣٦.٢٢٣.٢9٥٢7٥.9٨٥.٦٨7جمم�ع م�ج�دات مالية اأخرى بالكلفة املطفاأة

حتليل ال�صندات واأذونات اخلزينة:
٣٣٥.٣٣7.0٤٥٢7٥.099.٤٣7ذات عائد ثابت

٨٨٦.٢٥0٨٨٦.٢٥0ذات عائد متغري
٣٣٦.٢٢٣.٢9٥٢7٥.9٨٥.٦٨7املجمــ�ع

الق�ائم املالية امل�حدة



7٨

فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على خم�ص�س التدين يف قيمة امل�ج�دات املالية بالكلفة املطفاأة:

٢01٦
دينـــــار

٢01٥
دينـــــار

1٤1.٨001٤1.٨00ر�صيد بداية ال�صنة

      -            -      الإ�صافات

1٤1.٨001٤1.٨00  ر�صيد نهاية ال�صنة

)11( م�ج�دات مالية مره�نة

٢01٦٢01٥

امل�ج�دات املالية
املره�نة

املطل�بات املالية
املرتبطة بها

امل�ج�دات
املالية املره�نة

املطل�بات
املالية املرتبطة بها

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

1٣.٤7٦.0001٣.٤7٦.00077.٦1٨.9٥7٦٨.٢0٨.٣٦٦م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة

مت رهن تلك ال�صندات مقابل الم�ال املقرت�صة من البنك املركزي الردين مقابل �صلف مت�يل امل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة والتم�يل ال�صناعي.
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)1٢( ممتلكات ومعدات بال�صايف
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

معدات واأجهزة مبـاين اأرا�صي 
اأجهزة احلا�صب و�صائط نقل واأثــاث

الآلــي  
م�صاريع قيد 

املجم�ع التنفيذ 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

 - ٢01٦

       التكلفة:

1،٢7٤،٨791٣،٨7٦،٤٨0٣9،07٤،٨0٨1،٤٨7،7٤٨٢٦،٨٤9،91٨٨٨9،٤0٨٨٣،٤٥٣،٢٤1الر�صيد يف بداية ال�صنة

9،1٥٨،٤٢7٣،199،٤٣٨199،000٣،1٦0،٢0٨1،٣٨٣،1٤717،100،٢٢0-اإ�صافات

-)٥٥٣،٨٦0(199،0٦٨-٣٥٤،79٢--التح�يالت

)٦91،097(      -      )٤٢٦،0٤1(      -      )٢٦٥،0٥٦(      -            -      ا�صتبعادات

1،٢7٤،٨79٢٣،0٣٤،907٤٢،٣٦٣،9٨٢1،٦٨٦،7٤٨٢9،7٨٣،1٥٣1،71٨،٦9٥99،٨٦٢،٣٦٤الر�صيد يف نهاية ال�صنة

ال�صتهالك املرتاكم:

٥٢،9٦٣،٢٥7-٣،٦٦٦،٥10٢7،0٦٨،٨٣99٤٥،٨09٢1،٢٨٢،099-ا�صتهالك مرتاكم يف بداية ال�صنة

٥،٢٤٤،7٨٦-٣٣٨،٢٦9٢،٥٨1،٤٢٣1٦7،71٨٢،1٥7،٣7٦-ا�صتهالك ال�صنة

)٦٨1،0٣٥(      -      )٤٢٥،٢٤7(      -      )٢٥٥،7٨٨(      -            -      ا�صتبعادات

٥7،٥٢7،00٨      -      ٤،00٤،779٢9،٣9٤،٤7٤1،11٣،٥٢7٢٣،01٤،٢٢٨      -      ال�صتهالك املرتاكم يف نهاية ال�صنة

1،٢7٤،٨7919،0٣0،1٢٨1٢،9٦9،٥0٨٥7٣،٢٢1٦،7٦٨،9٢٥1،71٨،٦9٥٤٢،٣٣٥،٣٥٦�صايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�صنة

 - ٢01٥

التكلفة:

1.٢7٤.٨971٣،٨7٦،٤٨0٣7،1٣٥،٣٢11،٢٣٣،٣9٨٢٣،٦٦٤،9٣٥7٥٣،1٦977،9٣٨،1٨٢الر�صيد يف بداية ال�صنة

٢،10٥،01٢٢٨7،0٣0٢،٨٤٨،91٦٨٨9،٤0٨٦،1٣0،٣٦٦--اإ�صافات

-)7٥٣،1٦9(٣٨٢،٥1٢-٣70،٦٥7--التح�يالت

)٦1٥،٣07(      -      )٤٦،٤٤٥()٣٢،٦٨0()٥٣٦،1٨٢(      -            -      ا�صتبعادات

1،٢7٤،٨791٣،٨7٦،٤٨0٣9،07٤،٨0٨1،٤٨7،7٤٨٢٦،٨٤9،91٨٨٨9،٤0٨٨٣،٤٥٣،٢٤1الر�صيد يف نهاية ال�صنة

ال�صتهالك املرتاكم:

٤9،0٥٢،٥٥7-٣،٣٨٨،9٨0٢٥،٣٢٣،٢٦٤٨٣7،٥٤119،٥0٢،77٢-ا�صتهالك مرتاكم يف بداية ال�صنة

٤،٥11،٢٨7-٢77،٥٣0٢،٢71،٢٤91٤0،9٤٦1،٨٢1،٥٦٢-ا�صتهالك ال�صنة

)٦00،٥٨7(      -      )٤٢،٢٣٥()٣٢،٦7٨()٥٢٥،٦7٤(      -            -      ا�صتبعادات

٥٢،9٦٣،٢٥7      -      ٣،٦٦٦،٥10٢7،0٦٨،٨٣99٤٥،٨09٢1،٢٨٢،099      -      ال�صتهالك املرتاكم يف نهاية ال�صنة

1،٢7٤،٨7910،٢09،9701٢،00٥،9٦9٥٤1،9٣9٥،٥٦7،٨19٨٨9،٤0٨٣0،٤٨9،9٨٤�صايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�صنة

تت�صمن املمتلكات واملعدات كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و٢01٥ ممتلكات ومعدات م�صتهلكة بالكامل مببلغ ٣٦.٣9٨.٥٢٥ دينار ومبلغ ٣٣.٤09.٣91 دينار على 
الت�ايل، وما زالت ت�صتخدم من قبل البنك.

تقدر التكلفة املتبقية ل�صتكمال م�صاريع حتت التنفيذ مبلغ ٣.٥99.٦٣٨ دينار ومبلغ 1٨1.٨٣٢ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و٢01٥ على الت�ايل.
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)1٣( م�ج�دات غري ملم��صة بال�صايف
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

اأنظمة حا�ص�ب وبرامج 

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

10.1٨9.7٥09،1٤٤،71٨ر�صيد بداية ال�صنة
٢،٦٢1،9٥٣٢،9٤٦،٣٢1اإ�صافات

)1،901،٢٨9()٢،7٦٤،٨1٢(الإطفاء لل�صنة
10،0٤٦،٨9110،1٨9،7٥0ر�صيد نهاية ال�صنة

)1٤( م�ج�دات اأخرى 
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

10،٨0٣،٣01٢1،19٦،79٤اإيرادات م�صتحقة غري مقب��صة

7،٢٣7،٣٢٣٦،79٦،٥٨0م�رصوفات مدف�عة مقدماً

11،٨٤9،٣٨٤10،٢7٤،٢٦٣م�ج�دات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لدي�ن م�صتحقة*

٨07،0٢٨٥٥1،٥٦٣الذمم املدينة – بال�صايف

٢،٦٨٣،٢٦0٤،٦٤٥،171�صيكات املقا�صة

٢٥،000٢٥،000�صندوق �صمان الت�ص�ية

-1٤٤،٤٨٦ت�ص�ية مركز اليداع

٤99،٨٢0٢٤1،٦٤٣تاأمينات قابلة لال�صرتداد

1،7٦٥،٤٣11،٢1٢،٣90تاأمينات لدى الفيزا الدولية

٦0٤،٢٨79٥1،1٥٢اأخرى

٣٦،٤19،٣٢0٤٥،٨9٤،٥٥٦املجمــ�ع

فيما يلي ملخ�س احلركة على امل�ج�دات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لدي�ن م�صتحقة: 

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

10،٢7٤،٢٦٣10،0٨9،9٢1ر�صيد بداية ال�صنة

1،٨٦9،٨0٢٦01،199اإ�صافات

)٤00،100()٢9٤،٦٨1(ا�صتبعادات

)1٦،7٥7(      -      تدين م�ج�دات

11،٨٤9،٣٨٤10،٢7٤،٢٦٣ر�صيد نهاية ال�صنة
* مب�جب تعليمات البنك املركزي الردين ، يت�جب بيع املباين و الرا�صي التي األت ملكيتها للبنك وفاء الدي�ن م�صتحقة على العمالء خالل �صنتني من تاريخ 

ا�صتمالكها، وللبنك املركزي يف حالت ا�صتثنائيه ان ميدد هذه املده كحد اأق�صى ٤ �صن�ات ومب�جب تعميم البنك املركزي الردين ٤07٦/1/10 بتاريخ ٢7 اأذار ٢01٤ 
وتعميم البنك املركزي الردين 709٦/1/10 بتاريخ ٨ حزيران ٢01٤، بدء البنك باحت�صاب خم�ص�س تدريجي لقاء العقارات امل�صتملكه لقاء الدي�ن والتي قد م�صى 

على ا�صتمالكها فرتة تزيد عن ٤ �صن�ات.

الق�ائم املالية امل�حدة



٨1

)1٥( ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

املجم�ع خارج اململكة داخل اململكة 

٢01٦٢01٥٢01٦٢01٥٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

1٨،٤1٣،1٤0٨،7٨9،٦97٨،٦7٦،٨99٣،7٤٣،٢17٢7،090،0٣91٢،٥٣٢،91٤ح�صابات جارية وحتت الطلب

1٥7،٥٦٣،7٣٤٢٢٤،990،٢٥017٤،٣0٣،٣٢11٤٥،٤09،٦٦7٣٣1،٨٦7،0٥٥٣70،٣99،917ودائع لأجل

17٥،97٦،٨7٤٢٣٣،779،9٤71٨٢،9٨0،٢٢01٤9،1٥٢،٨٨٤٣٥٨،9٥7،09٤٣٨٢،9٣٢،٨٣1املجم�ع

)1٦( ودائع عمالء 
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

م�ؤ�ص�صات ال�صغرية ال�رصكات الكربى الفراد 
واملت��صطة 

احلك�مة والقطاع 
املجم�ع العام 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

- ٢01٦

٢٥1،٤٨0،9٦٥1٢٢،٣0٣،99٦٣٥،000،0٨1٦٥،٣7٨،٦٨1٤7٤،1٦٣،7٢٣ح�صابات جارية وحتت الطلب

٣٨٦،٦٢1،9٦71،٥٣٨،٦7٦٢،٨٢٨،٦٣1٢٥،797٣91،01٥،071ودائع ت�فري

٢97،9٢0،٣٦٥10٦،٣99،٣٣٨٢0،0٣٤،٤٦7٢٥7،91٣،٢٨٤٦٨٢،٢٦7،٤٥٤ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار

9٣٦،0٢٣،٢97٢٣0،٢٤٢،010٥7،٨٦٣،179٣٢٣،٣17،7٦٢1،٥٤7،٤٤٦،٢٤٨املجمــ�ع

- ٢01٥

٢٤0،٣٦٥،1٦٢11٦،٦10،٦٦1٣7،٢9٨،٥99٦٤،1٥0،٦٢9٤٥٨،٤٢٥،0٥1ح�صابات جارية وحتت الطلب

٣٥9،٥٦٦،٨٣٦٦،071،٣1٦٣،٢0٥،٤٤11٥٣٦٨،٨٤٣،٦0٨ودائع ت�فري

٣01،٥٥٣،٢٦٦1٣٤،٢٦0،٢9٣10،٢٣٨،٥1٤٢9٦،٦9٥،٣9٢7٤٢،7٤7،٤٦٥ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار

901،٤٨٥،٢٦٤٢٥٦،9٤٢،٢70٥0،7٤٢،٥٥٤٣٦0،٨٤٦،0٣٦1،٥70،01٦،1٢٤املجمــ�ع

- بلغت قيمة ودائع احلك�مة والقطاع العام  ٣٢٣،٣17،7٦٢دينار اأي ما ن�صبته ٢0.٨9% من اإجمايل ال�دائع كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٣٦0،٨٤٦،0٣٦ دينار 
اأي ما ن�صبته ٢٢.9٨%  كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

- بلغت قيمة ال�دائع التي ل حتمل ف�ائد  ٦٦1.٤71.1٣7 دينار اأي ما ن�صبته ٤٢.7٥% من اإجمايل ال�دائع كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٦٢٥،٤00،17٣ دينار 
اأي ما ن�صبته ٣9.٨٣% كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

- بلغت قيمة ال�دائع اجلامدة مبلغ  ٣٨،٦٢٤،٥1٥دينار مقابل ٣٥،07٢،01٦ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و ٢01٥ على الت�ايل.
- ل ي�جد ودائع حمج�زة/ مقيدة ال�صحب كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و ٢01٥.

الق�ائم املالية امل�حدة
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)17( تاأمينــات نقديـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

٦1.٥1٣.٢٨٨٦٤.071.٦9٣تاأمينات مقابل ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة

1٣.٢9٤.٣٤11٤.٣٢٨.0٦0تاأمينات مقابل ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�رصة

٣.٦٤٥.٢0٥٤.900.٢11تاأمينات التعامل بالهام�س

٣.0٢٤.01٣٣.1٦٤.٦7٦تاأمينات اأخرى

٨1.٤7٦.٨٤7٨٦.٤٦٤.٦٤0املجمــ�ع

)1٨( اأم�ال مقرت�صة 
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

املبلــــغ
دينـــــار

دورية ا�صتحقاقعدد االأق�ســاط
االق�ساط

تاريخ
�صعر فائدةال�صماناتال�صتحقاق

القرتا�س املتبقيةالكلية
اقرتا�س من م�ؤ�ص�صة ال�صتثمارات 

OPIC ٤.٨٤٥%-٤.٨9٥%ل ي�جد٢0٣٤دفعة واحدة 1٥.٥9٨.00011اخلا�صة ملا وراء البحار

%٣.٣٥٨ل ي�جد٢0٢٥ن�صف �صن�ية٣.01٣.٢٥0٢017اقرتا�س من وكالة التنمية الفرن�صية

%٢.٥ل ي�جد٢0٢٨ن�صف �صن�ية9.٥00.0001010اقرتا�س من البنك املركزي الأردين*

1% - ٢.٥%�صندات حك�مة٢017-٢0٢٢دفعة واحدة لكل قر�س19.٣٨9.٦٢٣7171اقرتا�س من البنك املركزي الأردين**

%٢.٥ل ي�جد٢0٢٨ن�صف �صن�ية٢.٤00.0001٤1٤اقرتا�س من البنك املركزي الأردين*
1.7٥-٣.٢٥%ل ي�جد٢0٢0ن�صف �صن�ية7.090.0001٤1٤اقرتا�س من بنك العمار الوروبي

٢.٣9%ل ي�جد٢0٣1ن�صف �صن�ية٤.100.000٢0٢0اقرتا�س من البنك املركزي الأردين*
٤.٤%ل ي�جد٢019دفعة واحدة لكل قر�س٣0.000.000٢0٢0ال�رصكة الردنية ل�صمان القرو�س
اقرتا�س من �رصكة ال�ص�اق املالية 

FMI ل ي�جدل ي�جد-1.07٤.٢٢٤11العاملية-

9٢.1٦٥.097
٣1 كان�ن الأول ٢01٥

اقرتا�س من م�ؤ�ص�صة ال�صتثمارات 
OPIC ٤.٨9٥% - ٤.1٤٥%ل ي�جد٢0٣٤دفعة واحدة1٥.٥9٨.00011اخلا�صة ملا وراء البحار

٣.٣٥٨%ل ي�جد٢0٢٥ن�صف �صن�ية٣.٣٦7.7٥0٢019اقرتا�س من وكالة التنمية الفرن�صية
٢.٥%�صندات حك�مة٢01٦دفعة واحدة٥0.000.00011اقرتا�س من البنك املركزي الأردين
٢.٥%ل ي�جد٢0٢٨ن�صف �صن�ية9.٥00.0001010اقرتا�س من البنك املركزي الأردين
٢.٥%ل ي�جد٢0٢٨ن�صف �صن�ية٢.٤00.0001٤1٤اقرتا�س من البنك املركزي الأردين
٣.٢٥%-1.7٥%ل ي�جد٢0٢0ن�صف �صن�ية7.090.0001٤1٤اقرتا�س من بنك العمار الوروبي
٢.7٥%-٢%�صندات حك�مية٢01٦دفعة واحدة لكل قر�س1٨.٢0٨.٣٦٦٢٢٢٢اقرتا�س من البنك املركزي الأردين

اقرتا�س من �رصكة ال�ص�اق املالية 
FMI ل ي�جدل ي�جد-1.07٤.٢٢٤11العاملية-

107.٢٣٨.٣٤0

* مت اعادة اإقرا�س املبالغ املقرت�صة من البنك املركزي الأردين لقطاع ال�رصكات ال�صغرية واملت��صطة مبعدل فائدة 7%، كما يبداأ ت�صديد هذا القرتا�س للبنك املركزي 
بعد خم�س �صن�ات من تاريخ املنح.

**  مت اعادة اإقرا�س املبالغ املقرت�صة من البنك املركزي الأردين لأغرا�س التم�يل ال�صناعي والطاقة والزراعة وال�صياحة مبعدل فائدة  ٤.٢٥%.

الق�ائم املالية امل�حدة
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)19( خم�ص�صات متن�عة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

امل�صتخدم خالل املك�ن خالل الفرتة ر�صيد بداية ال�صنة 
ر�صيد نهاية ما مت رده لاليرادات ال�صنة 

ال�صنة 
دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

- ٢01٦
٤.٤٢1.9٣1)1.0٣9.٥00()٣٤.٥٨٥(-٥.٤9٦.01٦خم�ص�س الق�صايا املقامة �صد البنك

٨.٤٣٦.٥99-)7٥٤.٨٥٥(٨.010.90٥1.1٨0.٥٤9خم�ص�س تع�ي�س نهاية اخلدمة
٢.1٤٢.0٤٣      -            -      ٦٣.0٤٣٢.079.000خم�ص�س التزامات اأخرى

1٥.000.٥7٣)1.0٣9.٥00()7٨9.٤٤0(1٣.٥٦9.9٦٤٣.٢٥9.٥٤9املجمـــ�ع
- ٢01٥

٥.٤9٦.01٦-)1٥.٦٥٣(-٥.٥11.٦٦9خم�ص�س الق�صايا املقامة �صد البنك
٨.010.90٥-)٥٥0.٦٥1(7.٥11.٣911.0٥0.1٦٥خم�ص�س تع�ي�س نهاية اخلدمة

٦٣.0٤٣      -            -            -      ٦٣.0٤٣خم�ص�س التزامات اأخرى
1٣.٥٦9.9٦٤      -      )٥٦٦.٣0٤(1٣.0٨٦.10٣1.0٥0.1٦٥املجمـــ�ع

)٢0( �رصيبة الدخل
اأ- خم�ض�س �رصيبة الدخل

ان احلركة على خم�ص�س �رصيبة الدخل هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

٢٣.٥99.٢٦٦٢٣.٨0٨.٥٨0ر�صيد بداية ال�صنة
)19.7٢7.٦٨9()٢0.10٤.07٥(�رصيبة الدخل املدف�عة

1٥.٥٥9.٦٢٦19.٣٥٦.٤٨7�رصيبة الدخل امل�صتحقة
1.٨٣٨.0٨11٦1.٨٨٨�رصيبة دخل على اأرباح متحققة من بيع اإ�صتثمارات*

٢0.٨9٢.٨9٨٢٣.٥99.٢٦٦ر�صيد نهاية ال�صنة
* ميثل هذا املبلغ مقدار ال�رصيبة على اأرباح بيع امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر والتي ل يتم ت�صجيلها �صمن قائمة الدخل 

حيث يتم ت�صجيلها �صمن حق�ق امللكية ومبا�رصة على ح�صاب الأرباح املدورة وفقاً ملعيار التقارير املالية الدولية رقم )9(.

متثل �رصيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

1٥،٥٥9،٦٢٦19،٣٥٦،٤٨7�رصيبة دخل ال�صنة
)٤7٣،٢٥٣(-اطفاء مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة

٢٣٥،911)٣٦9،9٤٨(م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة
1٥،1٨9،٦7٨19،119،1٤٥�رصيبة الدخل امل�صتحقة عن اأرباح ال�صنة

ن�صبة �رصيبة الدخل القان�نية للبن�ك يف الردن تبلغ ٣٥% وترتاوح ن�صبة �رصيبة الدخل القان�نية يف البلدان التي ي�جد للبنك �رصكات وفروع فيها بني �صفر% و 
٣1% تخ�صع البن�ك يف فل�صطني ل�رصيبة دخل بن�صبة 1٥% و�رصيبة م�صافة بن�صبة %1٦.

مت اجراء ت�ص�ية نهائية مع دائرة �رصيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام ٢01٤ لفروع البنك يف الردن، ومل يتم مراجعة ح�صابات عام ٢01٥ من قبل دائرة �رصيبة 
الدخل واملبيعات لغاية تاريخ اإعداد الق�ائم املالية.

مت اإجراء ت�ص�ية نهائية لفروع البنك يف فل�صطني حتى نهاية عام ٢01٤ لفروع بنك الأردن، ومل يتم مراجعة ح�صابات عام ٢01٥ من قبل دائرة �رصيبة الدخل 
لغاية تاريخ اعداد الق�ائم املالية. 
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مت اإجراء ت�ص�ية نهائية لل�رصكة ال�طنية للخدمات املالية حتى نهاية عام ٢009، كما قامت دائرة الدخل واملبيعات مبراجعة �صجالت ال�رصكة لالأع�ام ٢010 
و٢011، حيث قامت دائرة �رصيبة الدخل واملبيعات باإ�صدار تقرير مت الإعرتا�س عليه من قبل ال�رصكة حيث �صدر قرار البداية باعادة القرار للدائرة للت�ص�يب ومت 
تاييد القرار مبحكمة ال�صتئناف مل�صلحة ال�رصكة، وقد قامت دائرة �رصيبة الدخل واملبيعات مبراجعة �صجالت ال�رصكة لالع�ام ٢01٢، ٢01٣، ٢01٤  حيث قامت 
الدائرة بتقدير هذه ال�صن�ات مت العرتا�س عليها لدى املحكمة املخت�صة والق�صية ما زالت منظ�رة امام حمكمة البداية ، ومل تقم الدائرة مبراجعة �صجالت 

ال�رصكة للعام ٢01٥ حتى تاريخ اعداد الق�ائم املالية.

مت اإجراء ت�ص�ية نهائية لل�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية )فل�صطني( حتى نهاية العام ٢01٥.

مت اإجراء ت�ص�ية نهائية ل�رصكة متلك للتاأجري التم�يلي حتى نهاية عام ٢01٤ كما مل يتم مراجعة ح�صابات ال�رصكة لعام ٢01٥ من قبل دائرة �رصيبة الدخل 
واملبيعات لغاية تاريخ اعداد الق�ائم املالية.

مت اجراء ت�ص�ية نهائية مع دائرة �رصيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام ٢01٣ ل�رصكة القاهرة العقاريه.

يف راأي اإدارة البنك اأن خم�ص�صات ال�رصيبة كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ كافية مل�اجهة اأية التزامات �رصيبية م�صتقبلية.

ب- موجودات ومطلوبات �رصيبية موؤجلة
اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦

٢01٥ الر�صيد يف املبــالغ ر�صيد بداية
نهايـة
ال�صنة

ال�رصيبة
امل�ؤجلــة امل�صافةاملحـررةال�صنةاحل�صابات امل�صم�لة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة 

٤07.٣٨7٤.٣٤1.٢7٨1.٥19.٤٤71.٣٨٤.٤1٥)٢1.٥٨٣(٣.9٥٥.٤7٤خم�ص�س تدين الت�صهيالت الئتمانية

------ف�ائد معلقة

٢٦0.00091.000٢19.909-)٣٦٨.٣10(٦٢٨.٣10م�صاريف غري مقب�لة �رصيبياً لفروقات زمنية

1.0٣9.٥001.0٨٨.٣٨٥٣٨0.9٣٥17.110-٤٨.٨٨٥خم�ص�صات خمتلفة

٢.7٥0.0009٦٢.٥009٦٢.٥00--٢.7٥0.000تدين م�ج�دات م�صتملكة

خ�صائر غري متحققة للم�ج�دات املالية بالقيمة 
٥.090.٣0٨1٥.٨0٤.٨0٥٣.٣1٦.٤771.٦٨1.٨٢٨)٤٢٣.٤٨٨(11.1٣7.9٨٥العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

1٨.٥٢0.٨(٦٥٤1٣.٣٨1(٦.٥٣7.19٥٢٤.٢٤٤.٤٦٨٦.٢70.٣٥9٤.٢٦٥.7٦٢

مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة

اأرباح غري متحققة للم�ج�دات املالية بالقيمة العادلة 
7٢.٣1٦٢.٦٨1.1٢7٥٤0.٢٨٣٦٣9.79٤)٥70.0٣٤(٣.17٨.٨٤٥من خالل الدخل ال�صامل الآخر

ارباح غري متحققة من م�ج�دات مالية بالقيمة 
٥.٦٦٥.00٨٥٦7.0٢7٥٦7.0٢7--٥.٦٦٥.00٨العادلة من خالل قائمة الدخل )تطبيق مبكر معيار 9(

٢.٦9٢.77٨9٤٢.٤7٢9٤٢.٤7٢      -            -      ٢.٦9٢.77٨فروقات ال�صتهالك

11.٥٣٦.٦٣1)٥70.0٣٤(7٢.٣1٦11.0٣٨.91٣٢.0٤9.7٨٢٢.1٤9.٢9٣
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ان احلركة على ح�صاب امل�ج�دات واملطل�بات ال�رصيبية امل�ؤجلة هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
مطل�باتم�ج�داتمطل�باتم�ج�دات

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

٤.٢٦٥.7٦٢٢.1٤9.٢9٣٣.0٣٥.7٢7٢.٨0٨.٤9٤الر�صيد يف بداية ال�صنة

٢.1٥1.٥٥٦1٤.٦٤٤٢.17٢.7٨٨99٤.07٤امل�صاف

)1.٦٥٣.٢7٥()9٤٢.7٥٣()11٤.1٥٥()1٤٦.9٥9(امل�صتبعد

٦.٢70.٣٥9٢.0٤9.7٨٢٤.٢٦٥.7٦٢٢.1٤9.٢9٣الر�صيد يف نهاية ال�صنة

ج- ملخ�س ت�ضوية الربح املحا�ضبي مع الربح ال�رصيبي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

٤9.9٢٣.٥٥7٦0.٢٨7.٣99الربح املحا�صبي

)1٤.٥٦٦.٨٤9()7.77٥.7٣٣(ارباح غري خا�صعة لل�رصيبة

٥.٨0٦.07٣٦.0٨٣.7٢0م�رصوفات غري مقب�لة �رصيبيا

٤7.9٥٣.٨97٥1.٨0٤.٢70الربح ال�رصيبي

٣1.7%٣0.٤%ن�صبة �رصيبة الدخل الفعلية
- مت احت�صاب ال�رصائب امل�ؤجلة مب�جب الن�صب ال�رصيبية التي يت�قع تطبيقها عند ت�ص�ية اللتزام باملنافع ال�رصيبية او حتقيق امل�ج�دات/ املطل�بات ال�رصيبية 
امل�ؤجلة. حيث مت ا�صتخدام ن�صبة ٣٥% و 10% لال�صتثمارات اخلارجية يف الأردن، وذلك وفقا لقان�ن �رصيبة الدخل رقم )٣٤( لعام ٢01٤ ال�صاري املفع�ل يف 1 كان�ن 

الثاين ٢01٥ و٢0% يف فروع فل�صطني للم�ج�دات واملطل�بات ال�رصيبية امل�ؤجلة.

)٢1( مطل�بات اأخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

٤.٢٤٦.٤٦٦٣.٦٤٢.٥17ف�ائد م�صتحقة غري مدف�عة

1.0٢٣.7٨0٢٦٤.719ايرادات مقب��صة مقدما

٢.٨9٨.1٤1٦.7٢1.٢٨7ذمم دائنة

٦.٦1٦.٦7٤7.٦07.0٥٤م�رصوفات م�صتحقة وغري مدف�عة

1٣.٨٨0.٨7٤11.٥0٣.٥01اأمانات م�ؤقتة

٤.٤٢0.0٤٣٥.0٦7.٥٣٦�صيكات و�صح�بات بر�صم الدفع

1.0٦٢.٤٣٤-ت�ص�يات التداول

٢.79٨.70٤٢.٦٤٤.٦19اأخرى

٣٥.٨٨٤.٦٨٢٣٨.٥1٣.٦٦7
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)٢٢( راأ�س املال 
يبلغ راأ�س املال املكتتب به )املدف�ع( 1٨0.000.000 دينار م�زعة على 1٨0.000.000 �صهم قيمة ال�صهم ال�صمية دينار واحد كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦  مقابل 

1٦0.000.000 دينار م�زعة على 1٦0.000.000 �صهم قيمة ال�صهم ال�صمية دينار واحد كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

اقرت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ 17 ني�صان ٢01٦ ت�زيع ارباح بن�صبة 10% من القيمة ال�صمية لل�صهم ال�احد، كما اقرت الهيئة 
العامة باجتماعها غري العادي واملنعقد بنف�س التاريخ زيادة را�س مال البنك الى 1٨0.000.000 دينار وذلك عن طريق ر�صملة مبلغ ٢0.000.000 دينار من الرباح 

املدورة وت�زيعها على امل�صاهمني كا�صهم جمانية بن�صبة 1٢.٥% لل�صهم.

)٢٣( الحتياطيات
الحتياطي القانوين -

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�صاب ما مت حت�يله من الرباح ال�صن�ية قبل ال�رصائب بن�صبة 10% خالل ال�صنة وال�صن�ات ال�صابقة وفقاً لقان�ن البن�ك وقان�ن 
ال�رصكات وه� غري قابل للت�زيع على امل�صاهمني.

احتياطي خماطر م�رصفية عامة -
ميثل هذا البند اإحتياطي خماطر م�رصفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين و�صلطة النقد الفل�صطينية.

احتياطي التقلبات الدورية-
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�صاب ما مت حت�يله يف الأرباح ال�صن�ية ال�صافية لفروع فل�صطني بن�صبة 1٥% وي�صتمر القتطاع ال�صن�ي حتى ي�صبح ر�صيد 

الحتياطي ٢0% من راأ�س مال فروع فل�صطني وفقاً لتعليمات �صلطة النقد الفل�صطينية.

ان الحتياطيات املقيد الت�رصف بها هي كما يلي:

طبيعـة التقييداملبلـــغا�صــم الحتياطــي

دينــــار

قان�ن البن�ك وقان�ن ال�رصكات٦٥.٨٣٦.07٥احتياطي قان�ين

تعليمات البنك املركزي الردين و�صلطة النقد الفل�صطينية1٣.9٨٢.00٢خماطر م�رصفية عامة

تعليمات �صلطة النقد الفل�صطينية٦.٨1٦.91٦التقلبات الدورية

)٢٤( احتياطي القيمة العادلة بال�صايف
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

٢.٣٢٣.0٣٣)٦.917.10٥(الر�صيد يف بداية ال�صنة
)10.٥79.1٥7()19٤.٢19()خ�صائر( غري متحققة

)ارباح( م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الخر
)٣1٢.٨7٥()٣.٤1٨.٥٨٢(منق�لة لالرباح املدورة نتيجة البيع

٨٢.9111.٤٦٥.9٤٦م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة
99.٥111٨٥.9٤٨مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة

)٦.917.10٥()10.٣٤7.٤٨٤(الر�صيد يف نهاية ال�صنة

- يظهر احتياطي القيمة العادلة بال�صايف بعد تنزيل امل�ج�دات ال�رصيبية امل�ؤجلة مببلغ ٣،٣1٦،٤77 دينار واملطل�بات ال�رصيبية امل�ؤجلة مببلغ ٥٤0،٢٨٣ دينار.
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)٢٥( اأرباح املدورة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

7٤.9٣٤.٨1٣9٢.٥99.77٨الر�صيد يف بداية ال�صنة

٣٥.0٥٦.00٣٤1.1٦٨.٢٥٤ربح ال�صنة العائد مل�صاهمي البنك

)٦.٤٤9.0٤٣()٤.٨٤7.٨٥٣(املح�ل اإلى الحتياطي القان�ين

)٤00.000()1.٣1٢.00٢(املح�ل اإلى احتياطي خماطر م�رصفية عامة

)٨٢٢.0٥1()91٤.٨٦7(املح�ل اإلى احتياطي التقلبات الدورية

)٣٥.000.000()٢0.000.000(ارباح م�زعة كا�صهم

)1٦.٢٥0.000()1٦.000.000(ارباح نقدية م�زعة على امل�صاهمني

)٢٢٥.000()1٥0.1٤٦(م�صاريف زيادة راأ�س املال

٣.٤1٨.٥٨٢٣1٢.٨7٥اأرباح بيع م�ج�دات مالية من خالل الدخل ال�صامل الآخر

70.1٨٤.٥٣07٤.9٣٤.٨1٣الر�صيد يف نهاية ال�صنة

ي�صمل ر�صيد الرباح املدورة لل�صنة احلالية مبلغ 1٤.٤٢7.91٢ دينار ميثل ر�صيد اثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( ومب�جب تعليمات هيئة 
الوراق املالية يحظر الت�رصف به ال مبقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع.

تت�صمن الرباح املدورة م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة مبلغ ٦.٢70.٣٥9 دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل ٤.٢٦٥.7٦٢ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥ وبناءً 
على تعليمات البنك املركزي الردين يحظر الت�رصف بها.

ل ميكن الت�رصف مببلغ 10.٣٤7.٤٨٤ دينار وميثل التغري ال�صالب للم�ج�دات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين 
وهيئة الأوراق املالية.

)٢٦( اأرباح مقرتح ت�زيعها 

�صيق�م جمل�س الدارة بالت��صية للهيئة العامة للبنك يف اجتماعها القادم للم�افقة على ت�زيع ارباح على امل�صاهمني للعام احلايل بن�صبة 
1٢% اأو ما يعادل ٢1،٦00،000 دينار.
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)٢7( الف�ائــد الدائنـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة:
لالفراد ) التجزئة(

1.٥٥0.٥9٦1.٢٤9.0٦7ح�صابات جارية مدينة
٥٨.٢٢٥.٤0٦٥٨.٨11.٤٥٣قرو�س و كمبيالت
٢.٢٦٦.9٦٣٢.٣٥٦.٤71بطاقـات الئتمان

٢97.9٨9٣٢٦.7٤7اأخرى
10.9٥1.٦٨19.٨٥٤.٢٨٤القرو�س العقارية

ال�رصكات
ال�رصكات الكربى

٥.٤٣٢.7٦٤٤.٣٤0.٣1٦ح�صابات جارية مدينة
10.10٥.79٢7.٤1٢.٨70قرو�س و كمبيالت

من�صاآت �صغرية ومت��صطة
1.1٥٤.٢٢11.٤٣9.٣7٣ح�صابات جارية مدينة

٣.007.٣٦٣٣.٢٢0.٥٣7قرو�س و كمبيالت
٨.9٥٨.1٢٢7.٤٨٤.٤٢7احلك�مة والقطاع العام

٣٥٣.٨1٣1٦0.1٦٣اأر�صدة لدى بن�ك مركزية
1٢.9٣1.٦٣٨٢1.1٢0.٤٤7اأر�صدة واإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

1٤.0٢٨.01٦٢٤.٨٣٢.999م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة
1٢9.٢٦٤.٣٦٤1٤٢.٦09.1٥٤املجمــ�ع

)٢٨( الف�ائـــد املدينــــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

٤.9٣٦.7٣٢٥.٢٦٦.90٢ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
ودائع عمالء:

٨٨٣.٤0٢1.0٤٥.٢٤1ح�صابات جارية وحتت الطلب
1.٣٨9.0٨01.٦٢٨.٣٤0ودائع ت�فري

1٨.٨17.٨٦٦٢٦.٣٢1.٣71ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار
1.٣0٣.7٦٤1.٤٥٣.90٤تاأمينات نقدية
1.97٢.٥٢٢٢.٢٦٥.٢01اأم�ال مقرت�صة

٣.٣٦7.0٦٣٣.1٨9.٣٤٥ر�ص�م �صمان ال�دائع
٣٢.٦70.٤٢9٤1.170.٣0٤املجمــ�ع
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)٢9( �صايف اإيرادات العم�لت
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

٦.٥٢0.٤70٦.00٥.797عم�لت ت�صهيالت مبا�رصة

1.٦1٤.1٨٨٢.٥٥٦.0٢0عم�لت ت�صهيالت غري مبا�رصة

1٢.00٦.٤7011.77٣.٣٦٤عم�لت اأُخرى

)10.٤1٢()10.71٨(ينزل: عم�لت مدينة

٢0.1٣0.٤10٢0.٣٢٤.7٦9�صايف ايرادات العم�لت

)٣0( اأرباح عمالت اأجنبية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار
٢09.٣٨٦٢٥0.٣7٦ناجتة عن التداول / التعامل

٣.0٦7.٨9٥٢.٤1٨.٢0٢ناجتة عن التقييم
٣.٢77.٢٨1٢.٦٦٨.٥7٨املجمــ�ع

)٣1( )خ�صائر( ارباح م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

جممـــ�عع�ائد ت�زيعات)خ�صائر( غري متحققـة)خ�صائر( اأربـاح متحققـــة
دينـــــاردينــــاردينـــــاردينـــــار

- ٢01٦

)٥٤٢،97٦(٢،0٢٨،7٦9)٢،٤٢٥،711()1٤٦،0٣٤(اأ�صهم �رصكات

٤،10٤--٤،10٤�صندات

)199،0٦9(      -      )199،0٦9(      -      �صنديق ا�صتثمارية

)7٣7،9٤1(٢،0٢٨،7٦9)٢،٦٢٤،7٨0()1٤1،9٣0(املجم�ع

- ٢01٥

٢،009،٤٨71،10٤،0٤7)7٢1،70٦()1٨٣،7٣٤(اأ�صهم �رصكات

1٤،97٨--1٤،97٨�صندات

)٤7٥،٣0٢(      -      )٤7٥،٣0٢(      -      �صنديق ا�صتثمارية

٢،009،٤٨7٦٤٣،7٢٣)1،197،00٨()1٦٨،7٥٦(املجم�ع
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)٣٢( ت�زيعات ارباح م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

1.117.٢171.٣01.٢٨0ع�ائد ت�زيعات ا�صهم ال�رصكات

)٣٣( اإيرادات اأخرى 
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

٣٣٥،٤٥٨٤٢٦،0٨٤ف�ائد معلقة ح�لت لاليرادات

10٨،٤09٨٦،٤7٢ايجارات ال�صناديق احلديدية

10٦،٢٣9107،٥٢9دفاتر ال�صيكات املباعة

1،1٢٣،٥9٣٨01،٥٦٥دي�ن معدومة م�صرتدة

٤،٦٨7،٥٣1٣،10٦،900اإيرادات البطاقات

٢،٤771٤،٣90ارباح بيع ممتلكات ومعدات

1٥0،0٤٤٣٣٣،٦٦9ارباح بيع م�ج�دات م�صتملكة

٢،770٢،٣01ايراد ايجارات البنية

7٨0،977٤٦٦،919عم�لت ال��صاطة

17٥،1٦٦٢1٥،9٥٨اأخرى

7،٤7٢،٦٦٤٥،٥٦1،7٨7املجمــ�ع

)٣٤( نفقات امل�ظفني
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

٣٢.٥٣٥.٤9٢٣٢.٣0٣.٥٢7رواتب ومنافع وعالوات امل�ظفني

٢.٥71.71٦٢.٤٢1.٦٥0م�صاهمة البنك يف ال�صمان الجتماعي

٤7٢.٨00٤٦7.٨٨٣م�صاهمة البنك يف �صندوق الدخار

٦٣٤.٨٥017٦.٨٨7تع�ي�س نهاية اخلدمة للم�ظفني

٢.1٨0.٥99٢.٢11.٢٢٤نفقات طبية

٣1٣.٦٥٦٣٣٦.٣9٢تدريب امل�ظفني

٦7.٥٢7110.077مالب�س م�ظفني

7٨.٢7٣٤.٢٦9نفقات م�ظفني اأخرى

٣٨.٨٥٤.91٣٣٨.0٣1.909املجمــ�ع
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)٣٥( م�صاريف اأخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

٣.٦1٥.٣1٤٣.٨٢9.٥٦1الإيجارات 
1.7٥٨.19٨1.٥17.٦99ال�صيانة والتنظيف

٢.٤٣٨.٦٣٢٢.٣٦٣.71٨كهرباء ومياه وتدفئة
1.٤٤٦.19٤1.09٤.9٨٦ر�ص�م و�رصائب حك�مية

70٦.٢٨7700.0٣٤الأدوات الكتابية واملطب�عات
٦٥1.٦٥77٤0.7٦٣التربعات والإعانات
1.0٣9.٢0٤٨٤0.٤٣٨م�صاريف التاأمني

9٣٨.٤٥9٨7٥.9٥٣ال�صرتاكات
٤7٨.0٨7٤٢٣.٤٦٢الت�صالت

٤٥9.٣٢9٤٦1.7٨7ر�ص�م وم�صاريف ق�صايا
1.0٤٤.7٥197٣.019اأتعاب حماماه وتدقيق

٤٤٦.٨٦٣٣٣0.10٢اأج�ر نقل النق�د والربيد
٢.٥٥٣.791٢.00٣.0٨٣م�صاريف الدعاية والإعالن

1.٣٣٨.٢1٦770.11٤م�صاريف البطاقات
7٣٣.1٢٨٦٤0.0٥0م�صاريف ومكافات اأع�صاء جمل�س الإدارة

٤.٥17.9٨7٤.1٤٦.٥٢٢م�صاريف اأجهزة احلا�ص�ب والأنظمة الآلية
٨٥٢.0٦٨97٢.٣٣٨م�صاريف �صفر وانتقال

٢0٦.٦991٣٣.19٨خدمات ا�صت�صارية
٦٨٢.91٣٥٦٦.910امل�صاريف الأخرى

٢٥.907.777٢٣.٣٨٣.7٣7املجمــ�ع

)٣٦( ح�صة ال�صهم من ربح ال�صنة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

٣٥.0٥٦.00٣٤1.1٦٨.٢٥٤ربح ال�صنة العائد مل�صاهمي البنك )دينار(
1٨0.000.0001٨0.000.000املت��صط املرجح لعدد الأ�صهم )�صهم(*

فل�س / دينــارفل�س / دينــار
0/٢٢9       0/19٥احل�صة الأ�صا�صية واملخف�صة لل�صهم من ربح ال�صنة

* مت تعديل املت��صط املرجح لعدد الأ�صهم لل�صنة املنتهية يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥ لي�صبح 1٨0 ملي�ن بدلً من 1٦0 ملي�ن �صهم ك�ن الزيادة يف الأ�صهم 
نتيجة ر�صملة مبلغ الزيادة من الأرباح املدورة.

الق�ائم املالية امل�حدة
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)٣7( النقد وما يف حكمه
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار

٢٢٥.٤10.٦٦7٢1٢.٣٤7.٢٨9نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية ت�صتحق خالل ثالثة ا�صهر

٣٣٣.٨٥٤.٢٥٢٥٥٢.٣٥٦.0٣7ي�صاف: اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

٣٢٣.0٦7.91٤٣٥9.٤٦1.٨٣1ينزل: ودائع البن�ك وامل�ؤ�ص�صات امل�رصفية التي ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

٨.٢٢٤.٤007.٤٤٤.٥00اأر�صدة مقيدة ال�صحب

٢٢7.97٢.٦0٥٣97.79٦.99٥املجمــ�ع

)٣٨( م�صتقات اأدوات مالية
ان تفا�صيل امل�صتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:

اآجال القيمة الإعتبارية )ال�صمية( ح�صب ال�صتحقاق

قيمة عادلة 
م�جبة  

قيمة عادلة 
�صالبة   

جمم�ع املبالغ 
الإعتبارية 
)ال�صمية(

من ٣-1٢خالل ٣ اأ�صهر
اأ�صهر

من �صنة الى ٣ 
�صن�ات 

اأكرث من ثالث 
�صن�ات 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

- ٢01٦

       -              -              -       1٨٢،17٣1٨٢.17٣       -              -       عق�د مقاي�صة اأ�صعار الفائدة

- ٢01٥

       -       ٢٤1،٢٥7       -              -       ٢٤1،٢٥7       -              -       عق�د مقاي�صة اأ�صعار الفائدة

تدل القيمة الإعتبارية )ال�صمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وهي ل تدل على خماطر ال�ص�ق اأو خماطر الإئتمان.

الق�ائم املالية امل�حدة
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)٣9( املعامالت مع اطراف ذات عالقة
ت�صمل الق�ائم املالية امل�حدة الق�ائم املالية للبنك وال�رصكات التابعة التالية:

راأ�صمال ال�رصكات

ا�صــم ال�رصكــة
٢01٥

دينــــار
٢01٦

دينــــار
ن�صبة امللكية

%

٥،000،000 ٥،000،000 100 ال�رصكة ال�طنية للخدمات املالية حمدودة امل�ص�ؤولية

1،٦00،000 1،٦00،000 100 ال�رصكة ال�طنية لالوراق املالية امل�صاهمة اخلا�صة

1.000.000 1.000.000 100 �رصكة متلك للتاجري التم�يلي

- ٥٣،17٥،000 79 م�رصف ال�صفا

- 70.900 100 �رصكة ثمار للخدمات الإ�صتثمارية *

* ان �رصكة ثمار للخدمات الإ�صتثمارية ممل�كة بالكامل من قبل ال�رصكة التابعة ال�رصكة ال�طنية لالوراق املالية.

قام البنك بالدخ�ل يف معامالت مع ال�رصكات التابعة ومع كبار امل�صاهمني واأع�صاء جمل�س الدارة والدارة العليا �صمن الن�صاطات العتيادية للبنك وبا�صتخدام 
ا�صعار الف�ائد والعم�لت التجارية.  ان جميع الت�صهيالت الإئتمانية لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها اأي خم�ص�صات.

فيما يلي ملخ�س املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�صنة:

املجمـــــ�عاجلهات ذات العالقة

اع�صاء جمل�س الدارة 
وذوي ال�صلة باع�صاء 

املجل�س

الدارة التنفيذية 
٢01٦٢01٥اخرى*العليا

دينارديناردينارديناردينار

بن�د داخل قائمة املركز املايل

٥٣.7٣9.٣٨٦٥.٤٢0.7٥919.٤10.9٢٥7٨.٥71.070٦٦.٥٥٨.0٨0ت�صهيالت مبا�رصة

٢٢.٦٣9.٣٥1٢.7٢٦.97٨1٢.0٥7.٥٣0٣7.٤٢٣.٨٥9٢٨.٣٣9.7٤9ودائع لدى البنك

1٨0.٨07٣٥.٨٢٢.٤٦٦٣٥.٨٢٦.٢7٥-٣٥.٦٤1.٦٥9التامينات النقدية

بن�د خارج امليزانية 

٥٢٣.٥٢1٢.٨٣٨.٥01٣.٣97.٤٥٢-٢.٣1٤.9٨0ت�صهيالت غري مبا�رصة

عنا�رص قائمة الدخل

٢.1٨٨.1٤1٢٥٢.91٣٢.0٣٢.1٤0٤.٤7٣.19٤٣.71٢.٨9٣ف�ائد وعم�لت دائنة

1.٢99.79٥٦٢.7٤٤1٥1.٣0٤1.٥1٣.٨٤٣1.٤9٣.٨0٢ف�ائد وعم�لت مدينة

* ت�صمل اجلهات الخرى باقي م�ظفي البنك والقارب حتى الدرجة الثالثة.

- ترتاوح اأ�صعار الفائدة الدائنة على الت�صهيالت بالدينار الأردين بني ٣.٥% اإلى ٨.٥%.
- ترتاوح اأ�صعار الفائدة الدائنة على الت�صهيالت بالعملة الأجنبية بني 1.9٨% اإلى %7.

- ترتاوح اأ�صعار الفائدة املدينة على ال�دائع بالدينار الأردين بني �صفر% اإلى ٣.٥%.
- ترتاوح اأ�صعار الفائدة املدينة على ال�دائع بالعملة الأجنبية �صفر% اإلى %1.

بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الأخرى لالإدارة التنفيذية العليا ما جمم�عه ٢،٣7٤،٨09 دينار لعام ٢01٦، مقابل ٢،٢٥٨،10٢ دينار لعام ٢01٥.

الق�ائم املالية امل�حدة
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)٤0( م�صت�يات القيمة العادلة لالأدوات املالية
ت�صمل هذه الأدوات املالية الأر�صدة النقدية وال�دائع لدى البن�ك والبن�ك املركزية، الت�صهيالت الإئتمانية املبا�رصة، وامل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل وامل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الخر وامل�ج�دات املالية بالتكلفة املطفاأة وامل�ج�دات املالية الأخرى، ودائع 

العمالء، ودائع البن�ك والتامينات والم�ال املقرت�صة واملطل�بات املالية الأخرى.

ل ي�جد فروقات ج�هرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للم�ج�دات واملطل�بات املالية كما يف ٢01٦ و ٢01٥.

ي�صتخدم البنك الرتتيب التايل لأ�صاليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�س القيمة العادلة لالأدوات املالية:

الأ�صعار ال�ص�قية املعلنة يف الأ�ص�اق الفعالة لنف�س امل�ج�دات واملطل�بات. امل�صت�ى الأول: 
تقنيات اأخرى حيث تك�ن كل املدخالت التي لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها ب�صكل  مبا�رص اأو غري مبا�رص من    امل�صت�ى الثاين: 

معل�مات ال�ص�ق.   
تقنيات اأخرى حيث ت�صتخدم مدخالت لها تاأثري مهم على القيمة العادلة  ولكنها لي�صت مبنية على معل�مات من ال�ص�ق ميكن   امل�صت�ى الثالث: 

مالحظتها.    

اجلدول التايل يبني حتليل الأدوات املالية امل�صجلة بالقيمة العادلة وح�صب الرتتيب الهرمي املذك�ر اأعاله:

املجم�عامل�صت�ى الثالثامل�صت�ى الثاينامل�صت�ى الأول

بالديناربالديناربالديناربالدينار٢01٦ -

م�ج�دات مالية

٢٥،٨٢٢،٥٨٤--٢٥،٨٢٢،٥٨٤م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1٢،٣01،1٣٢٣1،٥0٢،٢9٣-19،٢01،1٦1م�ج�دات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

٤٥.0٢٣.7٤٥-1٢.٣01.1٣٢٥7.٣٢٤.٨77

- ٢01٥

م�ج�دات مالية

٢٨،171،٨٨٦--٢٨،171،٨٨٦م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1٢،٥٥9،9٢٤٣7،٣0٢،0٣1-٢٤،7٤٢،107م�ج�دات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

٥٢.91٣.99٣-1٢.٥٥9.9٢٤٦٥.٤7٣.917

)٤1( القيمة العادلة للم�ج�دات واملطل�بات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالق�ائم املالية

٢01٦٢01٥
القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

٣٣٦.٢٢٣.٢9٥٣٣٦.٢٢٣.٢9٥٢7٥.9٨٥.٦٨7٢7٥.9٨٥.٦٨7م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة
1٣.٤7٦.0001٣.٤7٦.00077.٦1٨.9٥777.٦1٨.9٥7م�ج�دات مالية مره�نة

1.٣٥٦.٢79.1٤٨1.٣٥٦.٢79.1٤٨1.1٤٤.٢٤0.1٨11.1٤٤.٢٤0.1٨1ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة
٣٥٨.9٥7.09٤٣٥٨.9٥7.09٤٣٨٢.9٣٢.٨٣1٣٨٢.9٣٢.٨٣1ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

1.٥٤7.٤٤٦.٢٤٨1.٥٤7.٤٤٦.٢٤٨1.٥70.01٦.1٢٤1.٥70.01٦.1٢٤ودائع العمالء
٨1.٤7٦.٨٤7٨1.٤7٦.٨٤7٨٦.٤٦٤.٦٤0٨٦.٤٦٤.٦٤0التامينات النقدية

9٢.1٦٥.0979٢.1٦٥.097107.٢٣٨.٣٤0107.٢٣٨.٣٤0ام�ال مقرت�صة

الق�ائم املالية امل�حدة
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)٤٢( ادارة املخاطر
باإدارة خماطره امل�رصفية املختلفة من خالل �صيا�صة �صاملة لتحديد وادارة املخاطر يتم من خاللها حتديد الدوار اخلا�صه بكل الطراف املعنية  البنك  يق�م 
التي تعنى بتطبيق هذه ال�صيا�صة وهي جمل�س الدارة واللجان املنبثقه عنه مثل جلنة املخاطر، جلنة ال�صتثمار وجلنة التدقيق، بال�صافة الى الداره التنفيذية 
واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة امل�ج�دات واملطل�بات، جلنة تط�ير اجراءات العمل، جلان الت�صهيالت بال�صافة الى دوائر اخرى متخ�ص�صه مثل ادارة املخاطر 
و ادارة التدقيق، هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�ص�ؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رصفية واللتزام بال�ص�ابط الرقابية املنا�صبة ومراقبة 

ا�صتمرارية فعاليتها مبا يتالئم ونظام الرقابة الداخلية.

اإن عملية اإدارة املخاطر لدى البنك ت�صتمل على ان�صطة التعرف على، قيا�س، تقييم واإدارة املخاطر �ص�اء كانت املخاطر املالية او غري املالية التي ميكن اأن ت�ؤثر 
ب�صكل �صلبي على اأداء البنك و�صمعته اأو على اأهدافه ومبا ي�صمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر املاأخ�ذة.

اإن الإطار العام لإدارة املخاطر لدى البنك ي�صري وفق منهجية وا�ص�س رئي�صية من�صجمة مع حجم ن�صاطاته وتركزها وطبيعة عملياته وتعليمات ال�صلطات 
الرقابية بالإ�صافة اإلى مراعاة اأف�صل املمار�صات الدولية بهذا اخل�ص��س، وتتمثل جمم�عة املبادئ مبا يلي: -

1- م�ص�ؤولية جمل�س الدارة عن ادارة املخاطر. حيث تق�م جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة  وب�صكل دوري مبراجعة �صيا�صات وا�صرتاتيجيات واإجراءات اإدارة 
املخاطر لدى البنك ومن �صمنها حدود درجة املخاطر املقب�لة.

٢- م�ص�ؤولية جمل�س الدارة ومتثلها جلنة املخاطر فى تط�ير عملية التقييم الداخلي لرا�س املال و حتليل املتطلبات احلالية وامل�صتقبلية لرا�س املال ومبا يتنا�صب 
مع هيكل خماطر البنك والهداف ال�صرتاتيجية واتخاذ الجراءات املتعلقة باخل�ص��س، بال�صافة الى م�ص�ؤوليتها يف �صمان وج�د نظام جيد لتقييم ان�اع 

املخاطر التى ي�اجهها البنك وتط�ير النظام لربط هذه املخاطر مب�صت�ي را�صاملال املطل�ب لتغطيتها.

٣- م�ص�ؤولية جمل�س الدارة فى امل�صادقة على �صيا�صات البنك  املعدة من قبل ادارة البنك التنفيذية.

٤- تق�م اإدارة املخاطر -  وهي دائرة م�صتقلة عن اأن�صطة العمل لدى البنك- برفع تقاريرها اإلى جلنة املخاطر، اأما بالن�صبة للعمليات الي�مية فيك�ن ارتباطها مع 
املدير العام وتق�م بتحليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الئتمان، خماطر ال�ص�ق، خماطر ال�صي�لة وخماطر العمليات بالإ�صافة اإلى تط�ير منهجيات القيا�س 
وال�صبط لكل ن�ع من اأن�اع املخاطر ورفع التقارير باملخاطر ومنظ�مة املخاطر يف البنك ، وتق�م اأي�صاً باإدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س 

املال ICAAP لدى بنك القاهرة عمان بطريقة كافية و�صاملة تتنا�صب وهيكل املخاطر التي ي�اجهها البنك وتطبيق اية متطلبات تتعلق بلجنة بازل.

٥- دائرة التدقيق الداخلي والتي تقدم تاأكيدا م�صتقال عن التزام وحدات العمل ب�صيا�صات واإجراءات اإدارة املخاطر وفاعلية اإطار عمل اإدارة املخاطر لدى البنك.

٦- تعترب عملية ادارة املخاطر م�ص�ؤولية كل وحده وكل م�ظف فى البنك بح�صب املخاطر القائمة �صمن مهامها.

هذا ويتعر�س البنك ملجم�عة من املخاطر ن�رد منها املخاطر الرئي�صية التالية:

- خماطر الئتمان
- خماطر ال�ص�ق

- خماطر ال�صي�لة 
- خماطر الت�صغيل
- خماطر المتثال 

الق�ائم املالية امل�حدة
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خماطر الئتمان-
خماطر الئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام اأو عجز الطرف الآخر لالأداة املالية عن ال�فاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي اإلى حدوث خ�صائر. يعمل 
البنك على اإدارة خماطر الئتمان من خالل و�صع وتط�ير ال�صيا�صات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة ج�انب منح و�صيانة الئتمان بالإ�صافة اإلى حتديد �صق�ف 
ملبالغ الت�صهيالت الئتمانية املمن�حة للعمالء وجمم�ع الت�صهيالت الئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية.  كذلك يعمل البنك با�صتمرار على تقييم 

ال��صع الئتماين للعمالء، اإ�صافة اإلى احل�ص�ل على �صمانات منا�صبة .

اإن الإطار العام لإدارة خماطر الئتمان يف البنك يتمثل باملحاور الآتية:

ال�صيا�صات الئتمانية:
يقوم البنك باإدارة خماطر االئتمان من خالل ما يحدده جمل�س االإدارة �سنوياً يف �سيا�ساته االئتمانية املختلفة من �سقوف و�رسوط خمتلفة والتى يتم جتديدها 
�صن�ياً تبعاً للمتغريات و نتائج التحليل و الدرا�صات ومب�افقه جمل�س الدارة، حيث تت�صمن هذه ال�صيا�صات ب�صكل عام على ا�ص�س ومبادئ املنح فى البنك، 
حتدد ال�صالحيات، ال�صمانات، ادارة مراقبة الئتمان، الطار العام لدارة املخاطر الئتمانية، كما تت�صمن اي�صاً ن�صب وا�صحة للحدود الق�ص�ى لالئتمان املمن�ح 
لأي عميل و/اأو جمم�عة عمالء ذوي ال�صلة اإ�صافة اإلى ت�زيع الئتمان بح�صب املناطق اجلغرافية والقطاعات القت�صادية املختلفة، هذا ويعترب البنك ان تن�يع 

املحافظ ه� من الركان ال�صا�صية للتخفيف من املخاطر الئتمانية.

الت�صنيف الئتماين للعمالء:
تط�يراً لدارة خماطر الئتمان لدى البنك يتم ت�صنيف املخاطر الئتمانية داخلياً وبحيث ي�صمل على ت�صنيف خماطر العمالء بح�صب 
مالءتهم املالية وقدرتهم على ال�سداد، باالإ�سافة اإلى تقييم نوعية وجودة  الت�سهيالت املمنوحة للعمالء بح�سب حركة ن�ساط احل�ساب 
وانتظام ال�صداد لأ�صل املبلغ والف�ائد.  كما يتم ت�صنيف ال�صمانات بح�صب ن�عها ون�صب تغطيتها ملخاطر الت�صهيالت املمن�حة و/او 

القائمة. هذا ويتم دورياً مراقبة حمفظة البنك وت�زيعاتها بح�صب الت�صنيفات.

اأ�صاليب تخفيف املخاطر:
يتبع البنك عدة اأ�صاليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�صمانات املقب�لة و�رصوطها، بحيث يتم قب�ل ال�صمانات اجليدة والقابلة للت�صييل 
بالقيمة والوقت املنا�سب يف حال حاجة البنك لذلك، مع مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�سمان ون�ساط العميل، كذلك يقوم البنك 
باإتباع �صيا�صة التاأمني على بع�س املحافظ وبناء املخ�ص�صات الإ�صافية وذلك كاأحد اأ�صاليب تخفيف املخاطر تق�م الإدارة مبراقبة القيمة 

ال�ص�قية لل�صمانات ب�صكل دوري ويف حال انخفا�صها يق�م البنك بطلب �صمانات اإ�صافية لتعزيز النق�س احلا�صل.

اإدارة عملية منح الئتمان:
يتم اعتماد مبداأ ف�صل ال�ظائف املتعلقة بادارة املخاطر فى البنك متا�صياً مع اأف�صل املمار�صات بهذا اخل�ص��س مع ت��صيح حدود و�صالحيات 

وم�ص�ؤوليات كل من هذه ال�ظائف  حيث يتم ف�صل قرار الئتمان عن التنفيذ مبا ي�صمن حتقيق رقابة على عمليات منح الئتمان.

الئتمان  ال�صالحيات بح�صب حجم  واللتزام بجداول  امل�افق على منحها  للت�صهيالت  الإدارية  امل�افقات  التاأكد من احل�ص�ل على  يتم 
اإزاءه وتبليغ املوافقات وتنفيذ ال�رسف بعد التاأكد من ا�ستكمال ا�ستيفاء العقود وال�سمانات لل�رسوط املطلوبة  وال�سمانات املو�سوعة 

لتطبيق مبداأ ف�صل املهام .

يتم العمل على التوثيق القانوين ال�سحيح للعقود وامل�ستندات املتعلقة بالت�سهيالت و�سمانات البنك والتحقق من ا�ستكمالها لل�رسوط 
االئتمانية املوافق عليها وال�رسوط القانونية مبا يحفظ حقوق البنك وذلك قبل تنفيذ و �رسف الت�سهيالت.

�صيانة ومتابعة الئتمان 
يتم مراقبة تط�ر واأداء حمافظ الت�صهيالت املختلفة دورياً بهدف التاأكد من انها �صمن حدود املخاطر املقب�له و�صق�ف القطاعات القت�صادية املحددة من قبل 

جمل�س ادارة البنك ولغايات حتديد امل�ؤ�رصات الوليه لرتفاع املخاطر فيها.

يتم دورياً الطالع على اأو�صاع احل�صابات امل�صنفة غري عامله ومدى احلاجة لقتطاع اية خم�ص�صات ا�صافية  مقابلها.

وقد  املنتظمة. هذا  الئتمانية غري  الت�صهيالت  ادارة وحت�صيل  وت�يل مهمة  املنتظم  الئتمان غري  البت فى  و متخ�ص�صه من مهامها  دوائر م�صتقله  هناك 
خ�ص�س البنك عدة دوائر رقابية تق�م مبراقبة ومتابعة الئتمان ورفع التقارير باأية م�ؤ�رصات اإنذار مبكر بهدف املتابعة والت�ص�يب.
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1( التعر�ضات ملخاطر الئتمان )بعد خم�ض�س التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر الخرى(.
٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار
بن�د داخل قائمة املركز املايل

1٦1،1٦٢،9٢٨1٦٣،٣1٣،٣٨0اأر�صدة لدى بن�ك مركزية
٣٣٣،٨٥٤،٢٥٢٥٥٢،٣٥٦،0٣7اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

7٣،٥٤٣،0٦٨11٣،199،9٨٤اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
الت�صهيالت الئتمانية:

٦٢٦،٣٦٢،٤9٨٥79.799.٨1٥   لالأفراد
1٦9،٤19،٣1٢1٥7.٦٨٨.٥٨٨   القرو�س العقارية
٢٨7.0٤9.09٨٢1٣.٣٣7.٤٢9   ال�رصكات الكربى

٥٦،٨٣٢،9٣٣٥1،7٦1،1٣٨   املن�صاآت ال�صغرية واملت��صطة
٢1٦.٦1٥.٣071٤1،٦٥٣،٢11   للحك�مة والقطاع العام

٣٣٦،٢٢٣،٢9٥٢7٥،9٨٥،٦٨7م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة بال�صايف
1٣،٤7٦،00077،٦1٨،9٥7م�ج�دات مالية مره�نة

1٦.٢٢٨.٥0٦٢7،٦٣0،91٨امل�ج�دات الأخرى
٢،٢90،7٦7،197٢،٣٥٤،٣٤٥،1٤٤اإجمايل بن�د داخل قائمة املركز املايل

بن�د خارج قائمة املركز املايل
٣٢،09٢،٢٣0٤٤،٥0٤،٤٨1اعتمادات

1،٥٦٣،٨9٨٨،0٢٢،٤1٢قب�لت
٤٥،7٣٨،7٣0٤7،٥10،071كفالت

9٢،1٦9،7٥71٢٨،10٣،10٣�صق�ف ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة غري م�صتغلة
171،٥٦٤،٦1٥٢٢٨،1٤0،0٦7اإجمايل بن�د خارج قائمة املركز املايل

٢،٤٦٢،٣٣1،٨1٢٢،٥٨٢،٤٨٥،٢11اجمايل بن�د داخل وخارج قائمة املركز املايل

اجلدول اأعاله ميثل احلد الأق�صى ملخاطر الئتمان للبنك كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و ٢01٥ دون اأخذ ال�صمانات اأو خمففات خماطر الئتمان الخرى بعني العتبار.
بالن�صبة لبن�د امل�ج�دات داخل قائمة املركز املايل فاإن التعر�س ال�ارد اأعاله قائم على اأ�صا�س الر�صيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل. 

اإن اأن�اع ال�صمانات مقابل القرو�س والت�صهيالت هي كما يلي:

- الره�نات العقارية.
- رهن الأدوات املالية مثل الأ�صهم وال�صندات.

- الكفالت البنكية.
- ال�صمان النقدي.
- كفالة احلك�مة.

وتق�م الدارة مبراقبة القيمة ال�ص�قية لتلك ال�صمانات ب�صكل دوري ويف حال اإنخفا�س قيمة ال�صمان يق�م البنك بطلب �صمانات اإ�صافية لتغطية قيمة 
العجز اإ�صافة الى اأن البنك يق�م بتقييم ال�صمانات مقابل الت�صهيالت الئتمانية غريالعاملة ب�صكل دوري.
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٢( تت�زع التعر�صات الإئتمانية ح�صب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

القرو�سالفراد 
العقارية

ال�رصكات
الكربى 

املن�صاآت
ال�صغرية 

واملت��صطة 

احلك�مة
وقطاع العام 

البن�ك 
وامل�ؤ�ص�صات 

امل�رصفية 
املجم�ع 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
- ٢01٦

٥97.٤٥٦.٦1٥-٣.٢٨٣.٣٥7٦٤7.٤٣٤٤٥.٤٤٨.٥٤7٤.٤1٢.٥0٥٥٤٣.٦٦٤.77٢متدنية املخاطر
٦٢٢.1٢0.7٣٣1٦٣.7٣1.001٢٣٦.1٨9.٤٨٦٤٨.79٢.٤٦٣1٣0.9٣٤.007٤٦٦.٥٦7.٥071.٦٦٨.٣٣٥.197مقب�لة املخاطر 

منها م�صتحقة **

٤.٨1٤.0٨0--91٦.٨٥٢٣٢0.٥٣٣٢.٤7٢.79٥1.10٣.900لغاية ٣0 ي�م
٢.٤٢0.79٦--1٢0.7٤٥1٣.1٥٨٢.٢٥٢.٦90٣٤.٢0٣من ٣1 لغاية ٦0 ي�م

٢٤.11٦.7٤1--٦.7٣٦.٨9٣٣.٢٨٨.1٨٨1٢.0٤9.٣٥٤٢.0٤٢.٣0٦حتت املراقبة 
غري عاملة:

٣.9٣٨.71٣--171.٥٣1-٣.090.0٨0٦77.10٢دون امل�صت�ى

٨.٥٨٣.٦٨7--٥.٤٥٤.٣٤77٥9.٣٨٣77٣.1٤01.٥9٦.٨17م�صك�ك فيها

٤٦.٨0٦.٥0٥       -              -       1٨.٦٨9.070٢.7٥1.٢٨٢1٥.٢77.٥0010.0٨٨.٦٥٣هالكة
٦٥9.٣7٤.٤٨0171.٨٥٤.٣90٣09.7٣٨.0٢7٦7.10٤.٢7٥٦7٤.٥9٨.779٤٦٦.٥٦7.٥07٢.٣٤9.٢٣7.٤٥٨املجم�ع

10.79٤.9٢٥--1.٤1٣.09٨101.01٢7.٣٣٢.9911.9٤7.٨٢٤يطرح: ف�ائد معلقة
٤7.٦7٥.٣٣٦       -              -       ٢9.٥٤٣.90٦1.99٢.190٨.٨9٨.٢017.٢٤1.0٣9يطرح: خم�ص�س التدين

٦٢٨.٤17.٤7٦1٦9.7٦1.1٨٨٢9٣.٥0٦.٨٣٥٥7.91٥.٤1٢٦7٤.٥9٨.779٤٦٦.٥٦7.٥07٢.٢90.7٦7.197ال�صايف
- ٢01٥

٥97.0٣٣.٤1٣-٤.1٥٢.0٦7٣٤1.٣٥9٤٣.٨٢٥.٣٤0٢.7٢٣.٥7٦٥٤٥.991.071متدنية املخاطر
٥٨1.٢79.77٨1٥٣.٤٨٥.09117٤.٦0٢.1٤٨٤٤.٥7٢.٢1٥100.017.٦٢٢٦9٢.٦٢1.7٤11.7٤٦.٥7٨.٥9٥مقب�لة املخاطر 

منها م�صتحقة** 

٢.٦٤9.٦7٣--9٤٥.٢9٢1٥1.٢٤٤٨1٣.٣٨٥7٣9.7٥٢لغاية ٣0 ي�م
٢.٥٥٤.٥٦0--191.10٢٣٤.0٣7٢.٢٥9.1٣970.٢٨٢من ٣1 لغاية ٦0 ي�م

10.1٦٥.7٣٣--7.٢7٤.٥7٨1.100.٤٨٥٤11.0٤٦1.٣79.٦٢٤حتت املراقبة 
غري عاملة:

7.٥0٥.٨٨9--٤.0٢9.٥97٢7٥.٣٤1101.٨٦٣٣.099.0٨٨دون امل�صت�ى

٤.٦٤٥.٨0٥--1.٨٢1-٤.119.٨٨٣٥٢٤.101م�صك�ك فيها

٤٤.9٨٢.0٤7       -              -       ٢٢.0٦٨.71٦1.9٥٢.٢٤010.٣70.٢1٣10.٥90.٨7٨هالكة
٦٢٢.9٢٤.٦191٥7.٦7٨.٦17٢٢9.٣10.٦10٦٢.٣٦7.٢0٢٦٤٦.00٨.٦9٣٦9٢.٦٢1.7٤1٢.٤10.911.٤٨٢املجم�ع

10.٢٦٦.٨9٢--1.0٨0.0٨٨٣٨.٤707.٣٨٣.٨٣٨1.7٦٤.٤9٦يطرح: ف�ائد معلقة
٤٦.٢99.٤٤٦       -              -       ٣1.1٢1.7٦٣٢.1٥٤.700٥.٨٦٣.٦907.1٥9.٢9٣يطرح: خم�ص�س التدين

٥90.7٢٢.7٦٨1٥٥.٤٨٥.٤٤7٢1٦.0٦٣.0٨٢٥٣.٤٤٣.٤1٣٦٤٦.00٨.٦9٣٦9٢.٦٢1.7٤1٢.٣٥٤.٣٤٥.1٤٤ال�صايف

* ت�صمل التعر�صات الئتمانية الت�صهيالت، الر�صدة ويداعات لدى البن�ك، �صندات، اأذونات خزينة واي م�ج�دات لها تعر�صات ائتمانية.
** يعترب كامل ر�سيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق احد االق�ساط او الفوائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق اذا جتاوز ال�سقف.
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�ضهيالت:

القرو�س الفراد 
ال�رصكات الكربى العقارية

املن�صاآت 
ال�صغرية 

واملت��صطة 

احلك�مة وقطاع 
الإجمايل  العام 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
- ٢01٦

٥٤.1٤7.7٣٢-٣.٢٨٣.٣٥7٦٤7.٤٣٤٤٥.٨0٤.٤٣٦٤.٤1٢.٥0٥متدنية املخاطر
٢9٥.٢٨٤.٤1٥-٣٦.٨٦0.٣9٣1٦٥.9٥٨.٣٥77٢.1٦٣.٨٨7٢0.٣01.77٨مقب�لة املخاطر 

1٣.٣0٦.9٢٣-٣٥٥.٨9٨٢.9٤٥.0٨٢٨.٥٨9.71٣1.٤1٦.٢٣0حتت املراقبة 
غري عاملة:

1.9٦1.٢٦٢-1.٢٢٥.٣7٥-7٥.1٣٥٦٦0.7٥٢دون امل�صت�ى
1.٢٥1.19٦-٢97.9٨٥-1٤٥.٤0٢٨07.٨09م�صك�ك فيها

1٤.٣٥٨.9٣٥       -       1٣٥.٣٥0٢.٥٣٥.٤77٣.٥1٨.7٥٨٨.1٦9.٣٥0هالكة
٣٨0.٣10.٤٦٣       -        ٤0.٨٥٥.٥٣٥17٣.٥٥٤.9111٣0.07٦.79٤٣٥.٨٢٣.٢٢٣املجم�ع

منها :
٥٤.1٤7.7٣٢-٣.٢٨٣.٣٥7٦٤7.٤٣٤٤٥.٨0٤.٤٣٦٤.٤1٢.٥0٥تاأمينات نقدية

70.900--70.900--كفالت بنكية مقب�لة
٢٦7.٦٤9.٢٣٥-9.997.7٤117٢.٨٤٤.٣0٢٦1.٢٢1.٥٨٤٢٣.٥٨٥.٦0٨عقارية

٣٥1.٢٤٦9٨٢.٤٦٣7.٢0٤.٦٣٢-٥.٨70.9٢٣م�ؤ�ص�صة �صمان القرو�س
1٤.٥٦7.٢٣٤-٤.9٨٢.7٦٣٢.70٨.٦٨٤-٦.٨7٥.7٨7اأ�صهم متداولة
٣٦.٦70.7٣0       -       1٤.٨٢7.7٢7٦٣.17٥17.٦٤٥.٨٦٥٤.1٣٣.9٦٣�صيارات واآليات

٣٨0.٣10.٤٦٣       -       ٤0.٨٥٥.٥٣٥17٣.٥٥٤.9111٣0.07٦.79٤٣٥.٨٢٣.٢٢٣املجم�ع

- ٢01٥
٤.1٥٢.0٦7٣٤1.٣٥9٤٣.٨٢٥.٣٤0٢.7٢٣.٥7٦٥.٥09.٨0٥٥٦.٥٥٢.1٤7متدنية املخاطر

٢70.٣77.٥٥٤-9٢.٥٦٢.٦٦911٥.٨٦٦.٦09٢9.٤97.٨٥9٣٢.٤٥0.٤17مقب�لة املخاطر 
1.٨٤7.979-7٥٢.07٣-٦٨٦1.09٥.٢٢0حتت املراقبة 

غري عاملة:
1.٥٦٥.٣٨0-٢7٢.٢97101.٨٦٣1.191.٢٢0-دون امل�صت�ى

٤1٤.٢٢7---٤1٤.٢٢7-م�صك�ك فيها
17.٤٤0.9٦9       -       ٤.9٣9.٣711.٥٥٦.٢90٥.٨٦0.9٢٤٥.0٨٤.٣٨٤هالكة

101.٦٥٤.79٣119.٥٤٦.00٢79.٢٨٥.9٨٦٤٢.٢01.٦70٥.٥09.٨0٥٣٤٨.19٨.٢٥٦املجم�ع
منها :

٤.1٥٢.0٦7٣٤1.٣٥9٤٣.٨٢٥.٣٤0٢.7٢٣.٥7٦٥.٥09.٨0٥٥٦.٥٥٢.1٤7تاأمينات نقدية
70.900--70.900--كفالت بنكية مقب�لة

٢٤7.٤٦0.٣9٨-٦7.٣07.9٨7119.٢0٤.٦٤٣٢٨.٨1٦.7٨٦٣٢.1٣0.9٨٢عقارية
٢.7٤٢.٥7٦-٣٣٨.9٨٦7٣٢.٨٥٣-1.٦70.7٣7م�ؤ�ص�صة �صمان القرو�س

٢0.٢9٥.٨0٢-٥.٤1٢.٦٥٦1.٣٣٥.٢٢٤-1٣.٥٤7.9٢٢اأ�صهم متداولة
٢1.07٦.٤٣٣       -       ٨٢1.٣1٨٥.٢79.0٣٥       -       1٤.97٦.0٨0�صيارات واآليات

101.٦٥٤.79٣119.٥٤٦.00٢79.٢٨٥.9٨٦٤٢.٢01.٦70٥.٥09.٨0٥٣٤٨.19٨.٢٥٦املجم�ع
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الدي�ن املجدولة:
ومت  اأُ�ص�لية  العاملة مب�جب جدولة  غري  الئتمانية  الت�صهيالت  اإطار  من  واأُخرجت  عاملة  ائتمانية غري  �ُصنفت كت�صهيالت  واأن  �صبق  التي  الدي�ن  تلك  هي 

ت�صنيفها كدي�ن حتت املراقبة، وقد بلغت قيمتها كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مبلغ ٥.٨٤0.٥٤9 دينار مقابل 9.7٣7.٤٥٢ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

ميثل ر�صيد الدي�ن املجدولة الدي�ن التي مت جدولتها �ص�اء ما زالت م�صنفة حتت املراقبة او ح�لت الى عاملة.

الدي�ن املعاد هيكلتها:
يق�سد باأعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�سع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل االأق�ساط اأو اإطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية اأو تاأجيل بع�س االأق�ساط اأو 
متديد فرتة ال�صماح ... الخ، ومت ت�صنيفها كدي�ن حتت املراقبة، وقد بلغت قيمتها كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مبلغ 1٢.9٨0.٥٣٤ دينار مقابل 1.٥0٤.٤1٤ دينار 

كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٥.

٣( �صندات وا�صناد واذونات خزينة
ي��صح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�صندات والأ�صناد والأذونات والأخرى ح�صب م�ؤ�ص�صات الت�صنيف اخلارجية:

�صمن امل�ج�دات بالكلفة املطفاأة وامل�ج�دات املالية املره�نةم�ؤ�ص�صة الت�صنيف درجة الت�صنيف 
دينار

Baa1Moody’s٣٥٦.٨7٥
BAA3Moody’s٦7٨.٤٣7

Ba1Moody’s٣٥9.0٣٨
٥7.٣٣٥.0٥0غري م�صنف

٢90.9٦9.٨9٥حك�مية
٣٤9.٦99.٢9٥الإجمايل
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٤( الرتكز يف التعر�صات الإئتمانية ح�صب الت�زيع اجلغرايف وكما يلي:

دول ال�رصق داخل اململكة 
املجم�ع دول اأخرى اأمريــكا اآ�صـــيا اأوروبا الأو�صط الأخرى

دينارديناردينارديناردينارديناردينار

1٦1،1٦٢،9٢٨----107،٥7٤،190٥٣،٥٨٨،7٣٨اأر�صدة لدى بن�ك مركزية

٣٣٣،٨٥٤،٢٥٢-٢٥0،1٦٤،171٥9،٢٢9،٦٤7٢0،٨٣٥،1٦079٥،717٢،٨٢9،٥٥7ار�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

7٣،٥٤٣،0٦٨----٥1،٥٣٢،9٨٤٢٢،010،0٨٤ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

الت�صهيالت الت�صهيالت الإئتمانية:

٦٢٦،٣٦٢،٤9٨----٥٤٥،٨٢٣،11٥٨0،٥٣9،٣٨٣لالأفراد

1٦9،٤19،٣1٢----1٣٣،9٨٤،٣1٥٣٥،٤٣٤،997القرو�س العقارية

٢٨7.0٤9.09٨----٢1٨.٢10.٦٣1٦٨،٨٣٨،٤٦7ال�رصكات الكربى

٥٦،٨٣٢،9٣٣----٤٣،091،٥٤71٣،7٤1،٣٨٦املن�صاآت ال�صغرية واملت��صطة

٢1٦.٦1٥.٣07----1٦1.٣٨٣.0٣9٥٥،٢٣٢،٢٦٨للحك�مة والقطاع العام

�صندات واأ�صناد واأذونات:

٣٣٦،٢٢٣،٢9٥---٣1٦،0٦0،٤9٥19،1٢7،٤٨٨1،0٣٥،٣1٢�صمن امل�ج�دات املالية بالكلفة املطفاأة

1٣،٤7٦،000-----1٣،٤7٦،000م�ج�دات مالية مره�نة

1٦،٢٢٨،٥0٦       -            9،٢01،079٤،99٦،09٦1،970،7٣71٦،0٨٦٤٤،٥0٨امل�ج�دات الأخرى

٢،٢90،7٦7،197       -        ٣11،٨٥0،٥01،٥٦٦٤1٢،7٣٨،٥٥٤٢٣،٨٤1،٢09٨11،٨0٣٢،٨7٤،0٦٥ كان�ن الأول ٢01٦

٢.٣٥٤.٣٤٥.1٤٤       -            1،9٢٣،٨٥٣٢1،٥01،997 10،9٤٦،٢1٣ ٣11،9٥٤،٢٤9،٢0٨٣٦٥،7٢٣،٨7٣ كان�ن الأول ٢01٥

٥( الرتكز يف التعر�صات الإئتمانية ح�صب القطاع الإقت�صادي وكما يلي:

حك�مة وقطاع اأفــراداأ�صـهم زراعـة  عقـارات جتــارة �صنــاعة مــايل
اإجمايل  عام 

دينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

اأر�صدة لدى بن�ك 
1٦1.1٦٢.9٢٨1٦1.1٦٢.9٢٨-------مركزية

ار�صدة لدى بن�ك 
٣٣٣.٨٥٤.٢٥٢-------٣٣٣،٨٥٤،٢٥٢وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

ايداعات لدى بن�ك 
7٣.٥٤٣.0٦٨-------7٣،٥٤٣،0٦٨وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

1٣،٨٣0،٤٥7٣0.٦٢٣.٥٤٦٢٣٤.٨9٦.٣٨٢٢٢٦.19٥.٢٢7٦،٥٢7،7٣1٥،0٦٢،٨71٦٢٢،٥٢7،٦٢7٢1٦.٦1٥.٣071،٣٥٦،٢79،1٤٨الت�صهيالت الإئتمانية

�صندات واأ�صناد 
واأذونات:�صمن امل�ج�دات 

املالية بالكلفة املطفاأة
٤1،٣1٨،91٢-17،٤10،٢----٤٨٨77،٤9٣،٨9٥٣٣٦،٢٢٣،٢9٥

1٣،٤7٦،0001٣،٤7٦،000-------م�ج�دات مالية مره�نة

٢،0٥٤،97٨٥،٨٥0،٦٤91٦،٢٢٨،٥0٦       -            ٤.0٢0.٨1٨٣٤9.٣0٨٣.٥٤9.٢٥٢٣٤1،٨7٦٦1،٦٢٥امل�ج�دات الأخرى

٣1٤٦٦،٥٦7،٥07٣0.97٢.٨٥٤٢٥٥.٨٥٦.1٢٢٢٢٦،٥٣7،10٣٦،٥٨9،٣٥٦٥.0٦٢.٨71٦٢٤،٥٨٢،٦0٥٦7٤.٥9٨.779٢،٢90،7٦7،197 كان�ن الأول ٢01٦

٣1٦9٢،٦٢1،7٤1٣٢،7٨٣،٥1٤٢0٣،1٨7،٦9٨1٨7،1٢٥،9٥9٣،7٣٥،٥٣17،٣9٤،٤٦1٥٨1،٤٨7،٥٤7٦٤٦،00٨،٦9٣٢،٣٥٤،٣٤٥،1٤٤ كان�ن الأول ٢01٥

*  ي�صمل القطاع القت�صادي للعقارات القرو�س املمن�حة لل�رصكات الكربى وقرو�س ال�صكان.
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تط�ير نظام لقيا�س وادارة املخاطر الئتمانية
املال املطل�ب مقابلها  را�س  فى قيا�س املخاطر وتقدير  واملتعلقة حتديداً  الئتمانية  ادارة املخاطر  املمار�صات فى  امل�صتمر على اف�صل  ويتم من خالل الطالع 

. III تطبيقاً لتعليمات البنك املركزي الردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل

خماطر ال�ضوق:
هي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لالأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�صعار ال�ص�ق مثل اأ�صعار الفائدة واأ�صعار العمالت واأ�صعار 
الأ�صهم، وتن�صاأ خماطر ال�ص�ق نتيجة وج�د مراكز مفت�حة يف اأ�صعار الفائدة والعمالت وال�صتثمار يف الأ�صهم، ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقاً ل�صيا�صات واإجراءات 

حمددة ومن خالل جلان متخ�ص�صة ومراكز العمل املعنية، وتت�صمن خماطر ال�ص�ق واأ�صعار الفائدة وخماطر اأ�صعار ال�رصف وخماطر التغري يف اأ�صعار الأ�صهم.

يتم قيا�س خماطر ال�ص�ق والرقابة عليها بعدة اأ�صاليب منها حتليل احل�صا�صية واختبار الفرضيات Stress Testing اإ�صافة اإلى حدود وقف �صقف اخل�صائر 
. Stoploss Limits

خماطر اأ�ضعار الفائدة: 
تنجم خماطر اأ�صعار الفائدة عن احتمال تاأثري التغريات يف اأ�صعار الفائدة على اأرباح البنك اأو على قيمة الأدوات املالية، يتعر�س البنك ملخاطر اأ�صعار الفائدة 
نتيجة لعدم ت�افق اأو ل�ج�د فج�ة يف مبالغ امل�ج�دات واملطل�بات ح�صب الآجال الزمنية املتعددة اأو اإعادة مراجعة اأ�صعار الف�ائد يف فرتة زمنية معينة ويق�م 

البنك باإدارة هذه املخاطر عن طريق مراجعة اأ�صعار الف�ائد على امل�ج�دات واملطل�بات من خالل اإ�صرتاتيجية اإدارة املخاطر.

تراجع جلنة  اإدارة امل�ج�دات واملطل�بات فج�ات ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم درا�صة مدى تاأثر ربحية البنك فى �ص�ء الفج�ات 
القائمة باية تغريات فى ا�صعار الفائده.

اإدارة خماطر اأ�ضعار الفائدة 
ي�صعى البنك للح�ص�ل على مت�يل ط�يل الأجل ملقابلة ا�صتثماراته ط�يلة الأجل باأ�صعار فائدة ثابتة قدر الإمكان مل�اجهة اأية تغريات على اأ�صعار ف�ائد م�صادر 

االأموال كما ي�ستخدم البنك اأدوات التحوط مثل مبادالت اأ�سعار الفوائد للحد من االآثار ال�سلبية.

فيما يلي حتليل حل�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة:

ح�صا�صية ايراد الفائدة )الأرباح التغري زيادة  ب�صعر الفائـدةالعملة 
واخل�صائر (

التغري )نق�س ( ب�صعر 
الفائـدة

ح�صا�صية ايراد الفائدة )الأرباح 
واخل�صائر (

دينـــــارنقطة مئ�يةدينـــــارنقطة مئ�ية

٢01٦  

100707،1٨٨)707،1٨٨(100دولر اأمريكي

100٣9٦،٨٨٢)٣9٦،٨٨٢(100ي�رو

1001٥،7٨9)1٥،7٨9(100جنيه ا�صرتليني

1007،٥٨٣)7،٥٨٣(100ين ياباين

)1٨0،7٨0(1001٨0،7٨0100عمالت اأخرى

٢01٥

٣٣٤،٢٨٨)100()٣٣٤،٢٨٨(100دولر اأمريكي

٢٣0،9٦٤)100()٢٣0،9٦٤(100ي�رو

٥٤،٣70)100()٥٤،٣70(100جنيه ا�صرتليني

7،٣٦٣)100()7،٣٦٣(100ين ياباين

٢1٥،٢٨1)100()٢1٥،٢٨1(100عمالت اأخرى
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فجوة اإعادة ت�ضعري الفائدة
يتم الت�صنيف على اأ�صا�س فرتات اإعادة ت�صعري الفائدة اأو ال�صتحقاق اأيهما اأقرب.

اأقل من �صهر 
واحد

من �صهر اإلى ٣ 
�صه�ر 

من ٣ �صه�ر 
اإلى ٦ �صه�ر 

من ٦ �صه�ر 
اإلى �صنة 

من �صنة اإلى ٣ 
�صن�ات 

اأكرث من ٣ 
�صن�ات 

عنا�رص بدون 
املجم�عفائدة 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٣1 كان�ن الأول ٢01٦ -
امل�ج�دات -

٢17.1٨٦.٢٦7٢٢٥.٤10.٦٦7-----٨.٢٢٤.٤00نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية

اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات 
٣7.٨0٣.٨٨٨٣٣٣.٨٥٤.٢٥٢----٢0٤.70٥.٣٦٦91.٣٤٤.99٨م�رصفية

اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات 
7٣.٥٤٣.0٦٨--1٢.٥00.000٣٨.٣٨0.0٨٨٢٢.٦٦٢.9٨0--م�رصفية

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 
٢٥.٨٢٢.٥٨٤٢٥.٨٢٢.٥٨٤------من خالل قائمة الدخل

1.٣٥٦.٢79.1٤٨-٦٢٨.٦٥0.09919٥.٤٨٥.٤9٤٢9٥.٢٦9.0٦1٦9.0٥٢.7٨٦7٦.9٥٣.٦٨190.٨٦٨.0٢7ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 
٣1.٥0٢.٢9٣٣1.٥0٢.٢9٣------من خالل الدخل ال�صامل الآخر

٣٣٦.٢٢٣.٢9٥-1٢1.٤1٦.1٦117٣.91٦9.99٨.٦٥٣1٥.٥17.٨٤911٣.٣٣٣.٦0٣7٥.7٨٣.11٣م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة

1٣.٤7٦.000-9.1٣٣.000٤.٣٤٣.000----م�ج�دات مالية مره�نة

٤٢.٣٣٥.٣٥٦٤٢.٣٣٥.٣٥٦------ممتلكات ومعدات

10.0٤٦.٨9110.0٤٦.٨91------م�ج�دات غري ملم��صة

٣٦.٤19.٣٢0٣٦.٤19.٣٢0------م�ج�دات اأخرى

٦.٢70.٣٥9٦.٢70.٣٥9        -                -                -                -                -                -        م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة

9٦٢.99٦.0٢٦٢٨7.00٤.٤0٨٣17.7٦7.71٤1٢٢.9٥0.7٢٣٢٢٢.0٨٣.٢٦٤170.99٤.1٤0٤07.٣٨٦.9٥٨٢.٤91.1٨٣.٢٣٣جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات 

٢7.090.0٣9٣٥٨.9٥7.09٤-٢٥1.٢٥٢.٨٣٥٣٤.7٢٥.0٤010.000.00010.000.000٢٥.٨٨9.1٨0ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

٦٦1.٤71.1٣71.٥٤7.٤٤٦.٢٤٨-٤٨٥.٨٢9.9٨7٢0٥.٢00.9٣٦91.٢0٣.٥٥7٤9.71٤.117٥٤.0٢٦.٥1٤ودائع عمالء

٤.٤11.٤0٤٣.7٨٢.٢٢1٥.7٥٤.٨709.0٦٣.0٨٦17.٣٥٣.٦٨7٢٥.٥٢0.9٤٦1٥.٥90.٦٣٣٨1.٤7٦.٨٤7تاأمينات نقدية

9٢.1٦٥.097-1.1٢٣.0٥71٣.٢٥1.1٤09٦7.9٦٢1.٣٢1.٤77٣9.٨٤٤.٥٥٦٣٥.٦٥٦.90٥اأم�ال مقرت�صة

1٥.000.٥7٣1٥.000.٥7٣------خم�ص�صات متن�عة

٢0.٨9٢.٨9٨٢0.٨9٢.٨9٨------خم�ص�س �رصيبة الدخل

٢.0٤9.7٨٢٢.0٤9.7٨٢------مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة

٣٥.٨٨٤.٦٨٢٣٥.٨٨٤.٦٨٢        -                         -                -                -                -                -        مطل�بات اأخرى

7٤٢.٦17.٢٨٣٢٥٦.9٥9.٣٣7107.9٢٦.٣٨970.09٨.٦٨01٣7.11٣.9٣7٦1.177.٨٥1777.979.7٤٤٢.1٥٣.٨7٣.٢٢1جمم�ع املطل�بات

٣٣7.٣10.01٢)٣70.٥9٢.7٨٦(٢٢0.٣7٨.7٤٣٣0.0٤٥.071٢09.٨٤1.٣٢٥٥٢.٨٥٢.0٤٣٨٤.9٦9.٣٢7109.٨1٦.٢٨9فج�ة اإعادة ت�صعري الفائدة

٣1 كان�ن الأول ٢01٥ -

1.٢٢٥.17٤.٥7٨٤10.191.٦٤٣1٥٨.٦٣٨.00٢109.9٨1.17٢17٤.٤٨9.1٦٦9٣.9٦٦.٦70٣٥9.٦٢0.٨7٣٢.٥٣٢.0٦٢.10٤جمم�ع امل�ج�دات

1.0٢٥.٣٥٥.1111٦٨.11٥.19٨٨9.٢91.٣٨٥٦٨.70٤.7٣٦٨٤.0٦9.0٥٦٥٣.٦7٨.٥1٨7٣٥.٢70.1٢1٢.٢٢٤.٤٨٤.1٢٥جمم�ع املطل�بات

٣07.٥77.979)٣7٥.٦٤9.٢٤٨(199.٨19.٤٦7٢٤٢.07٦.٤٤٥٦9.٣٤٦.٦17٤1.٢7٦.٤٣٦90.٤٢0.110٤0.٢٨٨.1٥٢فج�ة اإعادة ت�صعري الفائدة

الق�ائم املالية امل�حدة
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خماطر العمالت: 
اأ�صعار العمالت الأجنبية، يعترب الدينار الأردين عملة الأ�صا�س للبنك، يق�م  خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف 
جمل�س الإدارة بتحديد العمالت املقب�ل اأخذ مراكز بها ويق�م ب��صع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك �صن�ياً، يتم مراقبة مركز العمالت الأجنبية 
ب�صكل ي�مي بحيث يتم التحقق من عدم وج�د اأية جتاوزات يف هذه املراكز ت�ؤدي اإلى حتمل البنك ملخاطر اأعلى من امل�صت�ى املقب�ل، كما يتم اتباع اإ�صرتاتيجيات 

للتحوط وللتاأكد من االحتفاظ مبركز العمالت االأجنبية �سمن احلدود املعتمدة.
فيما يلي جدول يبني اأثر التغري املمكن املعق�ل يف �رصف الدينار الأردين مقابل العمالت الأجنبية على قائمة الدخل، مع بقاء جميع املتغريات الأخرى امل�ؤثرة ثابتة. 

                      ٢01٢                                         ٦01٥                   
التغري يف �صعر 

ال�رصف  
الأثر على الأرباح 

واخل�صائر 
الأثر على حق�ق 

امللكية 
التغري يف �صعر 

ال�رصف  
الأثر على الأرباح 

واخل�صائر 
الأثر على حق�ق 

امللكية 
دينـــاردينـــار%دينـــاردينـــار%

-1،119+1-)٢.1٥٤(+1ي�رو
-٥9٨+1-)1،٢٦٣(+1جنيه اإ�صرتليني

-٢+1--+1ين ياباين
-7،9٣٢+1-٢0٨،٢٥٢+1عمالت اأخرى

يف حال هنالك تغري �صلبي يف �صعر الفائدة يك�ن الأثر م�صاوٍ للتغري اأعاله مع عك�س الإ�صارة.

الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية
الإجمـايلاأخرىيــ�رين ياباين جنيه اإ�صرتلينيدولر اأمريكي

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
٣1 كان�ن الأول ٢01٦ -

امل�ج�دات -
٣٨،19٥،0٢٥٣19،٣0٨٦1٤٣،٥٢٤،٥9٦٣7،٤٢7،0٣٣119،٤٦٦،0٢٣نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية

٨٦،0٣7،91910،٢٨1،٨977٦1،71٤٥،111،111٢9،٥٦٤،1٨٦1٣1،7٥٦،٨٢7اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
٣٨،٢1٢،9٨٤-1٤،٨٣٣،000--٢٣،٣79،9٨٤اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

7٢،90٦٢،0٨٤،0٤1---٢،011،1٣٥م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
1٦،09٥1٢٤،٤٢٦،٢7٤٢٨٤،٣٦7،٢٣0--1٥9،9٢٤،٨٦1ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة

٢9،٦1٤10،٣9٥،00011،٤٤٨،٨٣٣--1،0٢٤،٢19م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
90٥،1٢٥٦٣،٨79،17٢---٦٢،97٤،0٤7م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة

٥1٦،٢9٥----٥1٦،٢9٥م�ج�دات غري ملم��صة  
199،71٨٥،٥٨٣،91٦---٥،٣٨٤،19٨ممتلكات ومعدات بال�صايف 

٢٤،٦7٣1،٨00،٤٥٦٥،71٢،99٥        -              ٣،٦٣٢  ٣،٨٨٤،٢٣٤م�ج�دات اأخرى
٣٨٣،٣٣1،91710،٦0٤،٨٣77٦1،77٥٦٣،٥٣9،0٨9٢0٤،790،٦9٨٦٦٣،0٢٨،٣1٦اإجمايل امل�ج�دات

املطل�بات 
٣9،٨٥٥،097٢0،1٢1،٦٦٤٢٣1،7٥9،٦7٢-1٦٦،9٤0،٤9٥٤،٨٤٢،٤1٦ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

٢٤٣،٥٨0،9٢0٥،7٦٥،٨٤٦7٦1،٨1٨٢0،٢٣٤،٤1٤1٦٨،٦10،٢٤٣٤٣٨،9٥٣،٢٤1ودائع عمالء
٣،9٤7،٥٣٢٢،0٤٣،٣٢917،17٦،0٤٤-11،1٦1،1٦٣٢٤،0٢0تاأمينات نقدية
19،٦٨٥،٤7٤----19،٦٨٥،٤7٤اأم�ال مقرت�صة

)10٤،٤٣٢(----)10٤،٤٣٢(خم�ص�س �رصيبة الدخل
٥،7٨٥،0٥٤)7،٣10،797(1٨0،9٨٢        -           1٢،٨1٥،97٦9٨،٨9٣مطل�بات اأخرى

٤٥٤،079،٥9٦10،7٣1،17٥7٦1،٨1٨٦٤،٢1٨،0٢٥1٨٣،٤٦٤،٤٣971٣،٢٥٥،0٥٣اإجمايل املطل�بات
)٥0،٢٢٦،7٣7(٢1.٣٢٦.٢٥9)٦7٨،9٣٦(     )٤٣(    )1٢٦،٣٣٨()70،7٤7،٦79(�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

٣٦،11٣،9٣1٦1،٨07٤٥1،٤0٣11،٥٨٥،0٣٦9،1٦7،7٣9٥7،٣79،91٦التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل
٣1 كان�ن الأول ٢01٥ -

٣٢1،900،7907،٦9٥،9٥٨1،٨70،٦1٥٢٦،079،٦٨٢1٦9،9٦7،٨19٥٢7،٥1٤،٨٦٤اإجمايل امل�ج�دات
٣٦٢،٣٣٥،٢٨77،7٥1،٨0٣7٣٦،٢٨٢٥٦،1٢7،٥171٤9،٥٣٢،٨٦7٥7٦،٤٨٣،7٥٦اإجمايل املطل�بات

)٤٨،9٦٨،٨9٢(٢0،٤٣٤،9٥٢)٣0،0٤7،٨٣٥(1،1٣٤،٣٣٣)٥٥،٨٤٥()٤0،٤٣٤،٤97(�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل
٢0،770،٣٢010،٦70،7٥7٨٦،0٢٢،٨0٥  ٣7،0٦٢  ٥٣،9٦٢،٥٦0٥٨٢،10٦التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل

الق�ائم املالية امل�حدة
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خماطر التغري باأ�ضعار الأ�ضهم:
تنتج خماطر اأ�صعار الأ�صهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�صتثمارات يف الأ�صهم، يعمل البنك على اإدارة هذه املخاطر عن طريق تن�يع ال�صتثمارات يف عدة 

مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية، معظم ا�صتثمارات الأ�صهم التي ميلكها البنك مدرجة يف ب�ر�صة عمان و�ص�ق فل�صطني لالأوراق املالية.

                               ٢01٢                                                        ٦01٥                         

الأثر على الأرباح التغري يف امل�ؤ�صـر امل�ؤ�صـــــر 
واخل�صائر 

الأثر على حق�ق 
الأثر على الأرباح التغري يف امل�ؤ�صـر امللكية 

واخل�صائر 
الأثر على حق�ق 

امللكية 
دينـــاردينـــار%دينـــاردينـــار%

٣.٣٤٨٦1٨.7٨0+٤9.197٤٥٤.1٥٨٥+٥ب�ر�صة عمان

79٣.٣٤9٢٨٨.٨7٥+7٢٥.9٨٨٢09.٦٣٣٥+٥ب�ر�صة فل�صطني

-٣.٦٤٨+٥--+٥ب�ر�صة ني�ي�رك

-1٢1.0٢1+٥-91.٦٤1+٥اأ�ص�اق اأخرى

يف حال كان هناك تغري �صلبي يف امل�ؤ�رص يك�ن الأثر م�صاوٍ للتغري اأعاله مع عك�س الإ�صارة.

خماطر ال�ضيولة
تن�صاأ خماطر ال�صي�لة عن عدم قدرة البنك على ت�فري التم�يل الالزم لتاأدية التزاماته يف ت�اريخ ا�صتحقاقها اأو مت�يل ن�صاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة اأو 

حدوث خ�صائر، هذا ويعتمد البنك املبادئ التالية لإدارة خماطر ال�صي�لة.

تن�يع م�صادر التم�يل
ت�صعى اإدارة البنك اإلى تن�يع م�صادر التم�يل وعدم ح�ص�ل تركز يف م�صادر التم�يل فبالإ�صافة اإلى قاعدة راأ�س املال وودائع العمالء، يق�م البنك بالقرتا�س من 

امل�ؤ�ص�صات والبن�ك املحلية والأجنبية الأمر الذي من �صاأنه ت�فري م�صادر مت�يل باأ�صعار واآجال منا�صبة. 

كما يتم و�صع خطة لت�فري ال�صي�لة يف احلالت الطارئة  Liquidity Contingency Plan، والتى تعمل على ت�فري الأطر الأ�صا�صية لإدارة ال�صي�لة يف البنك 
وخ�ص��صاً يف اأوقات الأزمات واحلفاظ عليها من التده�ر، حتديد اآلية فعالة لت�فري ال�صي�لة للبنك ومعاجلة حالت النق�س يف ال�صي�لة اأثناء اأوقات الأزمات و�صمن 

الكلف املعق�لة واحلفاظ على حق�ق كل من امل�دعني واملقرت�صني وحق�ق امللكية.
ويتم مراجعة وحتديث خطة الط�ارئ املتعلقة مبخاطر ال�صي�لة من قبل جلنة اإدارة امل�ج�دات واملطل�بات.

حتليل اآجال ا�صتحقاقات امل�ج�دات واملطل�بات ومراقبتها
يق�م البنك بدرا�صة �صي�لة م�ج�داته ومطل�باته واأهم ن�صب ال�صي�لة املتعلقة باخل�ص��س اإ�صافة اإلى اأي تغريات حتدث على م�ج�داته ومطل�باته ب�صكل ي�مي، 

وي�صعى البنك من خالل جلنة اإدارة امل�ج�دات واملطل�بات للم�اءمة بني ا�صتحقاقات امل�ج�دات واملطل�بات ومراقبة الفج�ات مع تلك املحددة ب�صيا�صة البنك. 

IIIومقررات بازل IIقيا�س واإدارة خماطر ال�ص�ق تبعاً ملتطلبات معيار بازل
اإدارته وذلك  اإدارة خماطر ال�ص�ق وخماطر ال�صي�لة يق�م البنك باتباع �صيا�صة لإدارة هذه املخاطر واملعتمدة من قبل جمل�س  ا�صتناداً لأف�صل املمار�صات فى 
من خالل العتماد على عدة منهجيات واأ�صاليب ومناذج لقيا�س وتقييم ومراقبة هذه املخاطر ب�ص�رة م�صتمرة، بالإ�صافة اإلى تقدير راأ�س املال املطل�ب مقابل 
خماطر ال�ص�ق وغريها تطبيقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل II، والأخذ بالعتبار اأهم التقنيات واملمار�صات املطروحة �صمن 

.IIIمقررات بازل

الحتياطيات النقدية لدى �صلطات الرقابة امل�رصفية
يحتفظ البنك باحتياطي نقدي اإلزامي لدى �صلطات الرقابة امل�رصفية ويبلغ ٨1.٦9٥.1٦٢ دينار.

الق�ائم املالية امل�حدة
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اأولً: يلخ�س اجلدول اأدناه ت�زيع املطل�بات )غري خم�ص�مة( على اأ�صا�س الفرتة املتبقية لال�صتحقاق التعاقدي بتاريخ الق�ائم املالية:

اأقل من �صهر 
واحد

من �صهر اإلى
٣ �صه�ر 

من ٣ �صه�ر
اإلى ٦ �صه�ر 

من ٦ �صه�ر 
اإلى �صنة 

اإلى  من �صنـة 
٣ �صن�ات 

اأكرث من ٣ 
�صن�ات 

بدون
املجم�عا�صتحقاق

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

- ٢01٦

املطل�بات 

٣٦0.1٨9.1٢٦--٢7٨.٦٢9.7٤٨٣٤.٨٤٥.٦٢٨10.0٦9.٤٥٣17.٦٥٨.٤٢٥1٨.9٨٥.٨7٢ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
1.٥٥1.٤٤0.٦70--7٣٨.01٣.0٨٥٣19.1٦0.9٥11٨٥.0٦٥.7٢٥1٢٣.71٥.٤٨٣1٨٥.٤٨٥.٤٢٦ودائع عمالء

٨٣.٨90.00٥-٥.1٦٥.77٣٤.٤٨0.٣٥٢٦.٨79.٣٨011.٦0٤.٥٥٣٢٢.177.7٤٢٣٣.٥٨٢.٢0٥تاأمينات نقدية
11٥.٢٢1.7٦٥-1.1٢٣.٥٦٤1٣.٢9٣.٢7٨971.79٥1.٣٢1.9٦٤٤٣.7٤٢.117٥٤.7٦9.0٤7اأم�ال مقرت�صة

1٥.000.٥7٣-٤٨٣.10٦٦٣1.٨٥٢٥٣٥.٥9٣1.9٦1.٦1٥7.9٢٣.1٤9٣.٤٦٥.٢٥٨خم�ص�صات متن�عة
٢0.٨9٢.٨9٨--٨.٢00.0007.0٥٨.9001.9٨٣.99٨-٣.٦٥0.000خم�ص�س �رصيبة الدخل

1.٥1٢.0٨0٢.0٤9.7٨٢-٥٣7.70٢----مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة 
1٨.1٣0.٤7٣7.٣٥٥.٣٣٦٤.٦٣1.٥٣٢٢.٦٣9.٥7٦1.٤1٦.09٢1.٢٤9.0٦٥٤٦٢.٦0٨٣٥.٨٨٤.٦٨٢مطل�بات اأخرى

1.0٤٥.19٥.7٤9٣79.7٦7.٣97٢1٦.٣٥٣.٤7٨1٦٥.9٦0.٥1٦٢٨٢.٢٥٢.09٨9٣.0٦٥.٥7٥1.97٤.٦٨٨٢.1٨٤.٥٦9.٥01جمم�ع املطل�بات
جمم�ع امل�ج�دات

9٦٢.99٦.0٢٦٢٨7.00٤.09٦٣17.7٦7.٢٤71٢٢.9٥0.100٢٢٢.0٨٣.٢٦٤170.99٤.1٤0٤07.٣٨٦.9٦٨٢.٤91.1٨1.٨٤1)ح�صب ا�صتحقاقاتها املت�قعة(

- ٢01٥

املطل�بات 

٣٨٣.٨٨٣.70٣---٣٢0.٥0٢.0٨7٣9.٦0٦.0٣01٣.٥9٣.٥٨٦10.1٨٢.000ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
1.٥7٤.٤٦٦.٥٦1--90٣.٤٨٦.٣٢0٢٢9.٥٣9.99٢1٥٣.19٨.٣0710٤.0٦7.٨٥11٨٤.17٤.091ودائع عمالء

٨٨.9٤٦.100-٤.٢٥٣.٦797.107.77٦9.٢0٤.٢٣٥1٢.٣٢٥.٣71٢٢.٢٥9.79٨٣٣.79٥.٢٤1تاأمينات نقدية
119.9٣٥.٢79-٥0.٢09.٥0٨٤٨1.177٢.٨7٤.٦٢٤1٤.٣٨٣.٤9٦10.٥٨٦.٦7٥٤1.٣99.799اأم�ال مقرت�صة

1٣.٥٦9.9٦٤-٦٦٣.٥7٢٤91.٤٥٨٤٦٦.00٢1.0٥٥.1077.0٤0.971٣.٨٥٢.٨٥٤خم�ص�صات متن�عة
٢٣.٥99.٢٦٦-1٢.٨٨٤.1991.٣00.000٢.9٦٤.٣٥٦٣.٤٥0.711-٣.000.000خم�ص�س �رصيبة الدخل

1.٥1٣.٣٢٦٢.1٤9.٢9٣-٦٣٥.9٦7----مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة 
٢٢.٨٣7.10٤٣.٥٢٤.٥٤٢٢.11٤.٤٢٨٣.٨٣9.٥٤7٣.٤٨٢.779٢.٢٥٤.19٣٤٦1.07٤٣٨.٥1٣.٦٦7مطل�بات اأخرى

1.٣0٤.9٥٢.٢70٢٨0.7٥0.97٥19٤.٣٣٥.٣٨11٤7.1٥٣.٣7٢٢٣1.1٤٤.٦٣7٨٤.7٥٢.79٨1.97٤.٤00٢.٢٤٥.0٦٣.٨٣٣جمم�ع املطل�بات
جمم�ع امل�ج�دات

1.٢٢0.٣9٥.٨9٢٤10.191.٦٤٣1٥٨.٦٣٨.00٢109.9٨1.17٢17٤.٤٨9.1٦٦9٣.9٦٦.٦70٣٦٤.٣99.٥٥9٢.٥٣٢.0٦٢.10٤)ح�صب ا�صتحقاقاتها املت�قعة(

ثانياً: يلخ�س اجلدول اأدناه ا�صتحقاقات امل�صتقات املالية على اأ�صا�س الفرتة املتبقية لال�صتحقاق التعاقدي من تاريخ البيانات املالية:
امل�صتقات املالية التي يتم ت�ص�يتها بال�صايف )على اأ�صا�س التقا�س( وت�صمل عق�د مقاي�صة اأ�صعار الفائدة:

حتى �صهر 
واحد

من �صهر حتى
٣ �صه�ر

من ٦ �صه�ر
حتى �صنة

من �صنة حتى
٣ �صن�ات

اأكرث من ٣ 
املجم�ع�صن�ات

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
٣1 كان�ن الأول ٢01٦ -

م�صتقات مالية:
1٨٢.17٣        -                   -                -         1٨٢.17٣        -           - م�صتقات الف�ائد

       -       1٨٢.17٣       -              -                 -       1٨٢.17٣

٣1 كان�ن الأول ٢01٥ -
م�صتقات مالية:

٢٤1.٢٥7        -           ٢٤1.٢٥7        -                   -                  -           - م�صتقات الف�ائد
           -                   -                   -        ٢٤1.٢٥7           -        ٢٤1.٢٥7
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ثالثا: بن�د خارج قائمة املركز املايل:

املجم�عاأكرث من ٥ �صن�اتمن �صنة اإلى ٥ �صن�اتلغاية �صنة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

- ٢01٦

٣٣.٦٥٦.1٢٨--٣٣.٦٥٦.1٢٨العتمادات ال�صادرة والقب�لت 

٤٥.7٣٨.7٣0--٤٥.7٣٨.7٣0الكفالت

9٢.1٦9.7٥7        -                -        9٢.1٦9.7٥7ال�صق�ف غري امل�صتغلة

171.٥٦٤.٦1٥        -                -        171.٥٦٤.٦1٥املجم�ع

- ٢01٥

٥٢.٥٢٦.٨9٣-٥٢.٤٢٦.٨٣9100.0٥٤العتمادات ال�صادرة والقب�لت 

٤7.٥10.071-٤٥.٤7٦.٤1٥٢.0٣٣.٦٥٦الكفالت

1٢٨.10٣.10٣         -                  -         1٢٨.10٣.10٣ال�صق�ف غري امل�صتغلة

٢٢٨.1٤0.0٦7          -         ٢٢٦.00٦.٣٥7٢.1٣٣.710املجم�ع

خماطر الت�ضغيل
اأو تلك التي قد تن�صاأ نتيجة  تعرف خماطر الت�صغيل على اأنها خماطر اخل�صارة الناجتة عن عدم كفاءة اأو خلل يف العمليات الداخلية، الأ�صخا�س، الأنظمة 

اأحداث خارجية.

اإطار عمل اإدارة خماطر الت�صغيل:

اإن اإدارة خماطر الت�صغيل م�ص�ؤولية كل م�ظف وعلى كافة امل�صت�يات يف البنك من خالل التطبيق ال�صليم لالإجراءات الداخلية التي من �صاأنها حتجيم تلك 
املخاطر التي يتم التعر�س لها خالل العمليات الي�مية. 

الت�صغيل من قبل كادر  لإدارة خماطر  العام  الإطار  تنفيذ  يتم  ب�صكل م�صتمر،  والرقابة  ال�صبط  اأنظمة  البنك يف تط�ير  اإدارة  والهتمام من قبل  وللحر�س 
متخ�ص�س يهدف اإلى ت�صهيل ودعم كافة اإدارات البنك للقيام مبهامهم يف اإدارة تلك املخاطر. 

يق�م البنك بتطبيق عدة منهجيات لقيا�س خماطر الت�صغيل تهدف للتعرف على املخاطر التي قد يتعر�س لها البنك وتقييمها وذلك لغايات اتخاذ الإجراءات 
الرقابية املنا�صبة والتي من �صاأنها ت�صهيل عملية اتخاذ القرار يف حتجيم تلك املخاطر، من اأهمها التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات الرقابية، جمع ومراجعة 
بيانات اخل�صائر الفعلية واملحتملة الناجتة عن العمليات امل�صتمرة، مراقبة ومتابعة م�ؤ�رصات اخلطر الرئي�صية لتط�ير الرقابة وجتنب حدوث خ�صائر يف امل�صتقبل.

خماطر المتثال
مب�جب تعليمات البنك املركزي ومتا�صياً مع الت�جهات وامل�صتجدات العاملية ومقررات جلنة بازل وبهدف �صمان امتثال البنك و�صيا�صاته واإجراءاته الداخلية 
لكافة الق�انني والتعليمات النافذة واملعايري امل�رصفية الدولية واملمار�صات امل�رصفية ال�صليمة والآمنة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والر�صمية املخت�صة دولياً 
وحملياً تعترب �صيا�صة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال املعتمدة من جمل�س الإدارة جزءاً مكمالً لدليل تعليمات مكافحة غ�صل الأم�ال. اإ�صافة اإلى ذلك مت 
اإعادة هيكلة اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال لت�صمل دائرتني: دائرة مراقبة المتثال ودائرة مكافحة غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب وذلك ملراقبة امتثال 
البنك للق�انني والتعليمات واملمار�صات اجليدة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والر�صمية املخت�صة من خالل برامج رقابية معدة جيداً واإجراءات داخلية مبنية 

على اأ�صا�س املبداأ امل�صتند للمخاطر.
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الأهداف الرئي�صية لدائرة المتثال ت�صمل ما يلي:

- حتديد وتقييم واإدارة خماطر المتثال 
- اإعداد واإتاحة ملفات القوانني والتعليمات النافذة التي حتكم طبيعة ون�ساط االإدارات والدوائر املختلفة على موقع البنك الداخلي وحتديثها ب�سكل منتظم 

بكافة امل�صتجدات الرقابية والقان�نية 
- تقدمي الن�صح والإر�صاد لالإدارة التنفيذية لإدارة خماطر المتثال

- تقدمي الن�صح والإر�صاد اإلى اإدارة البنك ح�ل الق�انني والأنظمة  واملعايري املطبقة واأي تعديالت تطراأ عليها
والر�صمية  الرقابية  اجلهات  ال�صادرة عن  والتعليمات  الق�انني  تت�صمن كافة  والتي  والتعليمات  الق�انني  بيانات  قاعدة  المتثال من خالل  مراقبة خماطر   -

واملحدثة بانتظام مبا يتنا�صب واآخر امل�صتجدات الرقابية والقان�نية وال�اجب اللتزام بها 
والتعليمات  للق�انني  امتثالها  ل�صمان  الداخلية  البنكية  وال�صيا�صات  والإجراءات  والقائمة  اجلديدة  امل�رصفية  واملنتجات  اخلدمات  وتقييم كافة  مراجعة   -

النافذة.
- رفع التقارير للجنة المتثال مبا�رصة وامل�صكلة من قبل جمل�س الإدارة فيما يتعلق بنطاق ومدى امتثال البنك وفروعه اخلارجية و�رصكاته التابعة. 

اإن  اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال.  اأم�ال م�صتقلة مت ت�طينها �صمن  اأما فيما يتعلق مبكافحة غ�صل الأم�ال فقد مت ت�صكيل دائرة مكافحة غ�صل 
الإدارة ت�صتقطب م�ظفني م�ؤهلني ومدربني على اأعلى امل�صت�يات م�صتخدمني اأنظمة وبرامج مكافحة غ�صل الأم�ال م�ؤمتتة ملمار�صة مهامها مبا يتنا�صب 
وال�صيا�صات والإجراءات املعتمدة من جمل�س الإدارة ومبا يتنا�صب وقان�ن مكافحة غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب رقم ٢007/٤٦ وتعديالته وتعليمات مكافحة 
غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين واأف�صل املمار�صات امل�رصفية العاملية بهذا ال�صدد لتخفيف وجتنب املخاطر املت�صمنة بهذه 
اإجراءات العناية ال�اجبة لتحديد العمالء احلاليني واملحتملني  اإلى حتديد الإجراءات املطبقة وملنا�صبة على العمليات املالية وتطبيق  العمليات والتي تهدف 

ولفهم اأو�صاعهم القان�نية وال�صخ�صية وامل�صتفيد احلقيقي النهائي واملراقبة واملراجعة امل�صتمرة لتلك العمليات خالل طيلة فرتة العالقة امل�رصفية.

الأهداف الرئي�صية لدائرة مكافحة غ�صل الأم�ال تتمثل فيما يلي:

- التاأكد من التزام البنك ب�صيا�صات واإجراءات العمل اخلا�صة مبكافحة غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب املقرة ر�صمياً.
- التاأكد من التزام البنك بالق�انني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الر�صمية.

- منع وحماية ا�سم و�سمعة البنك من االرتباط يف عمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
- منع ا�صتخدام خدمات ومنتجات البنك يف عمليات غ�صل اأم�ال ومت�يل اإرهاب.

- امل�صاهمة يف اجله�د املحلية والدولية ملكافحة عمليات غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب.
- حماية البنك وم�ظفيه من التعر�س ملخاطر غ�صل الأم�ال ومت�يل الإرهاب والتي قد ت�ؤدي اإلى خ�صائر مالية ج�صيمة اأو عق�بات رقابية وقان�نية اأو م�ص�ؤلية 

قان�نية اأو جنائية اأو اإدارية
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)٤٣( التحليل القطاعي
اأ. معل�مات عن قطاعات اأعمال البنك:

يتم تنظيم البنك لأغرا�س اإدارية بحيث يتم قيا�س القطاعات وفقاً للتقارير التي يتم ا�صتعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�صي لدى البنك 
وذلك من خالل قطاعات الأعمال الرئي�صية التالية:

- ح�صابات الأفراد: ي�صمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم القرو�س والدي�ن والبطاقات الئتمانية وخدمات اأخرى.
- ح�صابات امل�ؤ�ص�صات: ي�صمل متابعة ال�دائع والقرو�س والدي�ن املمن�حة للعمالء واخلدمات امل�رصفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�ص�صات.

- اخلزينة: ي�صمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة اأم�ال البنك وال�صتثمارات

املجم�ع 

٢01٦٢01٥اأخــرىاخلزينة وال�صتثماراتامل�ؤ�ص�صاتالأفراد   

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

9٤.٥1٣.٦٤٤٣1.99٨.1٨٣٣1.7٤٨.790٢.٥٣9.1٨٦1٦0.799.٨0٣17٣.109.٢91اإجمايل الإيرادات

٣.٢1٣.٤٨0٢.7٥٦.٤٤٤--7٥.٢91٣.1٣٨.1٨9خم�ص�س تدين الت�صهيالت الئتمانية 

1٦.7٥7        -                -                -                -                -        تدين امل�ج�دات امل�صتملكة

79.٣٨1.9٦٢1٨.٤٣1.٣9٢٢٤.٥٦٣.٣٥٤٢.٥٣9.1٨٦1٢٤.91٥.٨9٤1٢9.1٦٥.7٨٦نتائج اأعمال القطاع

7٤.99٢.٣٣7٦٨.٨7٨.٣٨7م�صاريف غري م�زعة

٤9.9٢٣.٥٥7٦0.٢٨7.٣99الربح قبل ال�رصائب

1٥.1٨9.٦7٨19.119.1٤٥�رصيبة الدخل

٣٤.7٣٣.٨79٤1.1٦٨.٢٥٤ربح ال�صنة

معل�مات اأخرى

79٥.7٨٤.9٢1٥٦0.٤97.٣٣٨1.0٤٦.10٢.٥19٨٨.79٨.٤٥٥٢.٤91.1٨٣.٢٣٣٢.٥٣٢.0٦٢.10٤اإجمايل م�ج�دات القطاع

٨٥9.٢1٨.19٨٦1٤.٣9٦.01٤٦0٨.٤٨0.٨٥٦71.77٨.1٥٣٢.1٥٣.٨7٣.٢٢1٢.٢٢٤.٤٨٤.1٢٥اإجمايل مطل�بات القطاع

19.7٢٢.17٣9.07٦.٦٨7م�صاريف راأ�صمالية

٨.009.٥9٨٦.٤1٢.٥7٦ال�صتهالكات والإطفاءات

فيما يلي معل�مات عن قطاعات اأعمال البنك: 

معل�مات الت�زيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�صاح الت�زيع اجلغرايف لأعمال البنك، ميار�س البنك ن�صاطاته ب�صكل رئي�صي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك ن�صاطات 

يف فل�صطني

فيما يلي ت�زيع اإيرادات وم�ج�دات البنك وم�صاريفه الراأ�صمالية ح�صب القطاع اجلغرايف: 

   املجم�ع     خارج اململكة داخل اململكة 

٢01٦٢01٥٢01٦٢01٥٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

1٣٢.٥19.71٣1٥٣.٥0٣.٣7٢٢٨.٢٨0.09019.٦0٥.9191٦0.799.٨0٣17٣.109.٢91اإجمايل الإيرادات

1.9٥1.٨٥٤.9911.90٢.٢٤1.٣1٦٥٣9.٣٢٨.٢٤٢٦٢9.٨٢0.7٨٨٢.٤91.1٨٣.٢٣٣٢.٥٣٢.0٦٢.10٤جمم�ع امل�ج�دات

٨.٤٤٥.79٦7.٥٦٢.٣٦711.٢7٦.٣771.٥1٤.٣٢019.7٢٢.17٣9.07٦.٦٨7امل�رصوفات الراأ�صمالية
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)٤٤( اإدارة راأ�س املال
حافظ البنك على راأ�س مال منا�صب مل�اجهة املخاطر التي تالزم اأن�صطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية راأ�س املال من خالل الن�صب ال�صادرة مب�جب مقررات 

بازل الدولية والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي الأردين.  

ح�صب تعليمات البنك املركزي الأردين رقم )٢010/٥٢( يك�ن احلد الأدنى لراأ�س املال املدف�ع للبن�ك الأردنية 100 ملي�ن دينار قبل نهاية عام ٢011، كما تن�س 
تعليمات البنك املركزي الأردين اأن يك�ن احلد الأدنى لن�صبة الرفع املايل )٤%(.

يلتزم البنك منذ تاأ�صي�صه باملحافظة على معدلت تف�ق احلد الأدنى ملتطلبات كفاية راأ�س املال والبالغة 1٢% ح�صب تعليمات البنك املركزي الأردين )٨% ح�صب 
جلنة بازل الدولية(، كما يراعي كافة الن�صب املتعلقة بالرتكزات الئتمانية والتي ت�صتخدم راأ�س املال التنظيمي كم�ؤ�رص لتلك الرتكزات.

يق�م البنك باإدارة هيكلة راأ�س املال واإجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ص�ء تغريات  ظروف العمل. هذا ومل يقم البنك باأية تعديالت على الأهداف وال�صيا�صات 
والإجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�س املال خالل ال�صنة احلالية وال�صنة ال�صابقة.  

و�صف ملا يتم اعتباره كراأ�س مال 
الإ�صدار،  عالوة  املدف�ع،  املال  راأ�س  ي�صمل  والذي  العادية  الأ�صهم  حلملة  املال  راأ�س  من  التنظيمي  املال  راأ�س  يتك�ن  الأردين،  املركزي  البنك  تعليمات  ح�صب 
الحتياطيات املعلنة، الأرباح املدورة، حق�ق الأقلية امل�صم�ح العرتاف بها وبن�د الدخل ال�صامل الأخرى مطروحاً الأرباح املقرتح ت�زيعها، ال�صهرة ، كلفة اأ�صهم 
اخلزينة والنق�س يف املخ�ص�صات املطل�بة، امل�ج�دات ال�رصيبية امل�ؤجلة التي تخ�س الدي�ن غري العاملة اإ�صافة اإلى اأي مبالغ قد تطلب الق�انني حظر الت�رصف 
بها. البند الثاين من راأ�س املال التنظيمي ه� راأ�س املال الإ�صايف والذي ي�صمل كل من ال�صندات ط�يلة الأجل القابلة للتح�يل اإلى اأ�صهم، الأ�صهم املمتازة 
غري مرتاكمة الف�ائد وحق�ق الأقلية امل�صم�ح العرتاف بها. البند الثالث من راأ�س املال التنظيمي ه� راأ�س املال امل�صاعد )ال�رصيحة الثانية من راأ�س املال( والذي 
ي�صتخدم مل�اجهة خماطر ال�ص�ق. يطرح من راأ�س املال التنظيمي م�صاهمات البنك يف روؤو�س اأم�ال البن�ك وال�صتثمارات يف ال�رصكات املالية التابعة اإذا مل يتم 
دجمها كما يطرح منه م�صاهمات البنك يف �رصكات التاأمني وبكامل قيمة امل�صاهمة بالإ�صافة اإلى مبلغ التجاوز يف ال�صتثمارات يف ال�رصكات الأخرى التي 

تتجاوز ن�صبته 10% من راأ�صمال البنك املكتتب به وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين.
قام البنك املركزي الأردين بتاريخ ٣1 ت�رصين الثاين ٢01٦ باإ�صدار تعليمات كفاية راأ�س املال وفقاً ملعيار بازل III واإلغاء العمل بتعليمات كفاية راأ�س املال التنظيمي 

 .II وفقاً ملعاير بازل
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:III يتم احت�صاب ن�صبة كفاية راأ�س املال وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�صتندة ملقررات جلنة بازل، وفيما يلي ن�صبة كفاية راأ�س املال وفقاً ملعيار بازل

٢01٦
دينــــار

 حق�ق حملة الأ�صهم العادية

1٨0.000.000راأ�س املال املكتتب به )املدف�ع(

٤٨.٥٨٤.٥٣0الأرباح املدورة بعد طرح قيمة الت�زيعات املت�قعة 

)10.٣٤7.٤٨٤(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بالكامل

        -عالوة الإ�صدار

٦٥.٨٣٦.07٥الحتياطي القان�ين

        -الحتياطي الختياري

٦.٨1٦.91٦احتياطيات اأخرى م�افق عليها من البنك املركزي

٦97.٣91حق�ق الأقلية امل�صم�ح بالعرتاف بها

٢91.٥٨7.٤٢٨اإجمايل راأ�س املال الأ�صا�صي لالأ�صهم العادية

التعديالت الرقابية )الطروحات من راأ�س املال( 

10.0٤٦.٨91ال�صهرة وامل�ج�دات غري امللم��صة

٥.٤٦1.07٣امل�ج�دات ال�رصيبية امل�ؤجلة ال�اجب طرحها

CET1 ال�صتثمارات املتبادلة يف روؤو�س اأم�ال البن�ك وال�رصكات املالية و�رصكات التاأمني �صمن الـ-         

         -ال�صتثمارات يف روؤو�س اأم�ال ال�رصكات التابعة غري امل�حدة ح�صاباتها مع ح�صابات البنك

          -          م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة ناجتة عن ال�صتثمارات �صمن احلد الأول )%10(

٢7٦.079.٤٦٤�صايف حق�ق حملة الأ�صهم العادية

راأ�س املال الإ�صايف

حق�ق الأقلية امل�صم�ح بالعرتاف بها

)1 Tier صايف راأ�س املال الأ�صا�صي )ال�رصيحة الأولى من راأ�س املال�

 Tier ال�رصيحة الثانية من راأ�س املال٢ 

1٣.9٨٢.00٢احتياطي خماطر م�رصفية عامة 

1٣9.٤7٨حق�ق الأقلية امل�صم�ح بالعرتاف بها

1٤.1٢1.٤٨0اإجمايل راأ�س املال ال�رصيحة الثانية

التعديالت الرقابية )الطروحات من راأ�س املال(

          -          ال�صتثمارات يف روؤو�س اأم�ال ال�رصكات التابعة غري امل�حدة ح�صاباتها مع ح�صابات البنك

1٤.1٢1.٤٨0�صايف راأ�س املال ال�رصيحة الثانية

٢90.٢00.9٤٤راأ�س املال التنظيمي

1.7٦1.9٤0.٣07جمم�ع امل�ج�دات املرجحة باملخاطر

1٦.٤7%ن�صبة كفاية راأ�س املال )%(

1٥.٦7%ن�صبة راأ�س املال الأ�صا�صي )%(

0.٨0%ن�صبة راأ�س املال امل�صاند )%(
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:II يبني اجلدول التايل ن�صبة كفاية راأ�س املال للعام ٢01٥ وفقاً لتعليمات بازل

٢01٥

دينـــــار

بن�د راأ�س املال الأ�صا�صي

1٦0.000.000راأ�س املال املكتتب به )املدف�ع(

٦0.9٨٨.٢٢٢الحتياطي القان�ين

٥.90٢.0٤9احتياطي التقلبات الدورية 

٤٦.7٣٣.٦99الأرباح املدورة

يطرح:

10.٢٤٣.٨٢٦ا�صتثمارات يف روؤو�س اأم�ال البنك وال�رصكات املالية الأخرى*

-م�ج�دات م�صتملكة اأكرث من ٤ �صن�ات

10.1٨9.7٥0م�ج�دات غري ملم��صة

٢٥٣.190.٣9٤جمم�ع بن�د راأ�س املال الأ�صا�صي

بن�د راأ�س املال الإ�صايف 

٤٦٨.٨٢9احتياطي القيمة العادلة 

1٢.٦70.000احتياطي خماطر م�رصفية عامة

يطرح:

10.٢٤٣.٨٢٦ا�صتثمارات يف روؤو�س اأم�ال البن�ك وال�رصكات املالية الأخرى*

٢.٨9٥.00٣جمم�ع بن�د راأ�س املال الإ�صايف

٢٥٦.0٨٥.٣97جمم�ع راأ�س املال التنظيمي

1.٦٢٢.10٦.901جمم�ع امل�ج�دات املرجحة باملخاطر

1٥.79ن�صبة كفاية راأ�س املال )%(

1٥.٦1ن�صبة راأ�س املال الأ�صا�صي )%(

* ح�صب تعليمات بازل II يتم طرح ٥0% من قيمة ال�صتثمار يف بن�ك و�رصكات تابعة من راأ�س املال الأ�صا�صي و٥0% من راأ�س املال الإ�صايف.
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)٤٥( حتليل ا�صتحقاقات امل�ج�دات واملطل�بات
يبني اجلدول التايل حتليل امل�ج�دات واملطل�بات وفقاً للفرتة املت�قعة ل�صرتدادها اأو ت�ص�يتها

املجم�عاأكرث من �صنةلغاية �صنة

دينـاردينــاردينـــار٢01٦

امل�ج�دات:

٢٢٥.٤10.٦٦7-٢٢٥.٤10.٦٦7نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية

٣٣٣.٨٥٤.٢٥٢-٣٣٣.٨٥٤.٢٥٢اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

٥0.٨٨0.0٨٨٢٢.٦٦٢.9٨07٣.٥٤٣.0٦٨اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

٢٥.٨٢٢.٥٨٤-٢٥.٨٢٢.٥٨٤م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٣1.٥0٢.٢9٣٣1.٥0٢.٢9٣-م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

٣7٤.0٥٢.٢919٨٢.٢٢٦.٨٥71.٣٥٦.٢79.1٤٨ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة

1٤7.10٦.٥791٨9.11٦.71٦٣٣٦.٢٢٣.٢9٥م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة

1٣.٤7٦.0001٣.٤7٦.000-م�ج�دات مالية مره�نة

٣.٦٥٤.090٣٨.٦٨1.٢٦٦٤٢.٣٣٥.٣٥٦ممتلكات ومعدات

٦.199.٤٣٤٣.٨٤7.٤٥710.0٤٦.٨91م�ج�دات غري ملم��صة

700.000٥.٥70.٣٥9٦.٢70.٣٥9م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة

1٥.9٥7.٨9٢٢0.٤٦1.٤٢٨٣٦.٤19.٣٢0م�ج�دات اأخرى

1.1٨٣.٦٣7.٨771.٣07.٥٤٥.٣٥٦٢.٤91.1٨٣.٢٣٣جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات:

٣٤0.٤٨٤.٤1٤1٨.٤7٢.٦٨0٣٥٨.9٥7.09٤ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

1.٣٤7.977.٨07199.٤٦٨.٤٤11.٥٤7.٤٤٦.٢٤٨ودائع عمالء

٢7.91٦.900٥٣.٥٥9.9٤7٨1.٤7٦.٨٤7تاأمينات نقدية

1٦.٦٦٣.٦٣٦7٥.٥01.٤٦19٢.1٦٥.097اأم�ال مقرت�صة

٣.٦1٢.1٦٦11.٣٨٨.٤071٥.000.٥7٣خم�ص�صات متن�عة

1٨.90٨.9001.9٨٣.99٨٢0.٨9٢.٨9٨خم�ص�س �رصيبة الدخل

1.٥1٢.0٨0٥٣7.70٢٢.0٤9.7٨٢مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة 

٣٣.٢19.٥٢٥٢.٦٦٥.1٥7٣٥.٨٨٤.٦٨٢مطل�بات اأخرى

1.790.٢9٥.٤٢٨٣٦٣.٥77.79٣٢.1٥٣.٨7٣.٢٢1جمم�ع املطل�بات

9٤٣.9٦7.٥٦٣٣٣7.٣10.01٢)٦0٦.٦٥7.٥٥1(ال�صايف
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املجم�عاأكرث من �صنةلغاية �صنة

دينـاردينــاردينـــار٢01٥ -

امل�ج�دات:

٢1٢.٣٤7.٢٨9-٢1٢.٣٤7.٢٨9نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية

٥٥٢.٣٥٦.0٣7-٥٥٢.٣٥٦.0٣7اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

11٣.199.9٨٤-11٣.199.9٨٤اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

٢٨.171.٨٨٦-٢٨.171.٨٨٦م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٣7.٣0٢.0٣1٣7.٣0٢.0٣1-م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

٣07.٥٦1.1٢٥٨٣٦.٦79.0٥٦1.1٤٤.٢٤0.1٨1ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة

17٨.٦٥٣.1٨٣97.٣٣٢.٥0٤٢7٥.9٨٥.٦٨7م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة

٢٤.٨7٥.٥11٥٢.7٤٣.٤٤٦77.٦1٨.9٥7م�ج�دات مالية مره�نة

٣.1٣1.0٨1٢7.٣٥٨.90٣٣0.٤٨9.9٨٤ممتلكات ومعدات

٥.٥07.710٤.٦٨٢.0٤010.1٨9.7٥0م�ج�دات غري ملم��صة

٣00.000٣.9٦٥.7٦٢٤.٢٦٥.7٦٢م�ج�دات �رصيبية م�ؤجلة

٢7.9٥٨.٤٨٢17.9٣٦.07٤٤٥.٨9٤.٥٥٦م�ج�دات اأخرى

1.٤٥٤.0٦٢.٢٨٨1.077.999.٨1٦٢.٥٣٢.0٦٢.10٤جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات:

٣٨٢.9٣٢.٨٣1-٣٨٢.9٣٢.٨٣1ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية

1.٣٨7.٥٦٤.9٦91٨٢.٤٥1.1٥٥1.٥70.01٦.1٢٤ودائع عمالء

٣٢.٦٤٢.9٦٨٥٣.٨٢1.٦7٢٨٦.٤٦٤.٦٤0تاأمينات نقدية

٦7.٦97.٢9٥٣9.٥٤1.0٤٥107.٢٣٨.٣٤0اأم�ال مقرت�صة

٢.٦7٦.1٣910.٨9٣.٨٢٥1٣.٥٦9.9٦٤خم�ص�صات متن�عة

17.1٨٤.199٦.٤1٥.0٦7٢٣.٥99.٢٦٦خم�ص�س �رصيبة الدخل

1.٥1٣.٣٢٦٦٣٥.9٦7٢.1٤9.٢9٣مطل�بات �رصيبية م�ؤجلة 

٣٢.77٦.٦9٥٥.7٣٦.97٢٣٨.٥1٣.٦٦7مطل�بات اأخرى

1.9٢٤.9٨٨.٤٢٢٢99.٤9٥.70٣٢.٢٢٤.٤٨٤.1٢٥جمم�ع املطل�بات

77٨.٥0٤.11٣٣07.٥77.979)٤70.9٢٦.1٣٤(ال�صايف
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)٤٦( ح�صابات مدارة ل�صالح العمالء
بلغت احل�صابات املدارة ل�صالح العمالء وعلى م�ص�ؤوليتهم اخلا�صة مبلغ 1،٣٦0،٦9٦ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ مقابل مبلغ 7،٦٥9،٥٨٥ دينار كما يف ٣1 

كان�ن الأول ٢01٥ ول يتم اإظهار هذه احل�صابات �صمن م�ج�دات ومطل�بات البنك يف البيانات املالية.

)٤7( ارتباطات والتزامات حمتملة 
اأ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

٢01٦٢01٥
دينـــــاردينـــــار

اعتمادات:
100،٥71،0٣٤1٤٣،٢٤٨،7٢٥واردة

٣٢،09٢،٢٣0٤٤،٥0٤،٤٨1�صادرة
1،٥٦٣،٨9٨٨،0٢٢،٤1٢قب�لت

كفالت:
1٦،٢٨٥،99٥1٥،11٣،٤0٨- دفع

1٨،01٥،0٦٣19،7٣٦،٥00- ح�صن تنفيذ
11،٤٣7،٦7٢1٢،٦٦0،1٦٣- اأخرى

9٢،1٦9،7٥71٢٨،10٣،10٣�صق�ف ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة غري م�صتغلة
٢7٢،1٣٥،٦٤9٣71،٣٨٨،79٢

ب- التزامات تعاقدية:
٢01٦٢01٥

دينـــــاردينـــــار
٣،٥99،٦٣٨1٨1،٨٣٢عق�د �رصاء ممتلكات ومعدات

* تبلغ قيمة الإيجارات ال�صن�ية ملبنى البنك الرئي�صي والفروع ٣،٦1٥،٣1٤ دينار كما بتاريخ ٣1 كان�ن اأول ٢01٦ و٣،٨٢9،٥٦1 دينار كما بتاريخ ٣1 كان�ن الأول 
.٢01٥

)٤٨( الق�صايا املقامة على البنك
بلغت قيمة الق�سايا املقامة على البنك وذلك �سمن الن�ساط الطبيعي مبلغ ٤٣،٨٥7،7٢٤ دينار و٤٤،0٢٣،٣٣1 دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و٣1 كان�ن 
الأول ٢01٥ على الت�ايل. بلغ ر�صيد املخ�ص�صات مل�اجهة الق�صايا املقامة على البنك مبلغ ٤،٤٢1،9٣1 دينار و٥،٤9٦،01٦ دينار كما يف ٣1 كان�ن الأول ٢01٦ و٣1 

كان�ن الأول ٢01٥ على الت�ايل.

ويف تقدير اإدارة وحمامي البنك فاإنه لن يرتتب على البنك اأي التزامات لقاء هذه الق�صايا مبا يزيد عن املخ�ص�س امل�صجل مل�اجهة تلك الق�صايا.

)٤9( معايري التقارير املالية الدولية والتف�صريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة وغري النافذة بعد
مت اإ�صدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى 1٣ كان�ن الأول ٦10٢ اإل اأنها غري ملزمة حتى الآن ومل تطبق من قبل البنك:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( الأدوات املالية
قام جمل�س معايري املحا�صبة الدولية باإ�صدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 “الأدوات املالية” بكامل مراحله خالل مت�ز ٢01٤، ويبني هذا املعيار املعاجلة 
املعيار ل�صتبدال معيار  اإ�صدار هذا  مت  املالية. وقد  الأدوات غري  اأو �رصاء  لبيع  العق�د  وبع�س  املالية  واللتزامات  املالية  امل�ج�دات  وقيا�س  لت�صنيف  املحا�صبية 
املحا�صبة الدويل رقم ٣9 “ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية”. قام البنك بتطبيق املرحلة الأولى من معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 كما �صدرت خالل العام 
٢009، وكان التطبيق الأويل للمرحلة الأولى يف 1 كان�ن الثاين ٢011 و�صيق�م البنك بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 اجلديد بتاريخ التطبيق الإلزامي 

يف 1 كان�ن الثاين ٢01٨ والذي �صيك�ن له اأثر على ت�صنيف وقيا�س امل�ج�دات املالية.

الق�ائم املالية امل�حدة
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معيار التقارير املالية الدويل رقم )1٥( الإيرادات من العق�د مع العمالء
يبني املعيار رقم )1٥( املعاجلة املحا�صبية لكل اأن�اع الإيرادات النا�صئة من العق�د مع العمالء، وينطبق هذا املعيار على جميع املن�صاآت التي تدخل يف عق�د 

لت�ريد اخلدمات والب�صائع للعمالء با�صتثناء العق�د اخلا�صعة ملعايري اأخرى مثل معيار املحا�صبة الدويل رقم )17( الإيجارات.
يحل هذا املعيار بدلً من املعايري والتف�صريات التالية:

- معيار املحا�صبة الدويل رقم )11( عق�د الإن�صاء
- معيار املحا�صبة الدويل رقم )1٨( الإيراد

- تف�صري جلنة معايري التقارير )1٣( برامج ولء العمالء
- تف�صري جلنة معايري التقارير )1٥( اتفاقيات اإن�صاء العقارات

- تف�صري جلنة معايري التقارير )1٨( عمليات نقل الأ�ص�ل من العمالء
- التف�صري )٣1( الإيراد - عمليات املقاي�صة التي تنط�ي على خدمات اإعالنية.

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين ٢01٨ مع ال�صماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )1٦( عق�د الإيجار 
قام جمل�س معايري املحا�صبة الدويل باإ�صدار معيار التقارير املالية الدويل رقم )1٦( "عق�د الإيجار" خالل كان�ن الثاين ٢01٦ الذي يحدد مبادئ العرتاف والقيا�س 

والعر�س والإف�صاح عن عق�د الإيجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم )1٦( م�صابه ب�صكل ج�هري للمتطلبات املحا�صبية للم�ؤجر يف معيار املحا�صبة الدويل رقم )17(. وفقاً لذلك، 

امل�ؤجر ي�صتمر يف ت�صنيف عق�د الإيجار على اأنها عق�د اإيجار ت�صغيلية اأو عق�د اإيجار مت�يلية، بحيث يق�م مبعاجلة هذان الن�عان من العق�د ب�صكل خمتلف.
يتطلب معيار اإعداد التقارير الدولية رقم )1٦( من امل�صتاأجر اأن يق�م بالعرتاف بالأ�ص�ل واللتزامات جلميع عق�د الإيجار التي تزيد مدتها عن 1٢ �صهراً، اإل اإذا كان 
الأ�صل ذو قيمة منخف�صة ويتطلب من امل�صتاأجر العرتاف بحقه يف ا�صتخدام الأ�صل واملتمثل يف العرتاف بالأ�صل امل�صتاأجر واللتزام الناجت املتمثل بدفعات الإيجار.

�صيتم تطبيق هذا املعيار اعتباراً من 1 كان�ن الثاين ٢019، مع ال�صماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم )7( – تعديل على الإي�صاحات
تاأتي التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم )7( - قائمة التدفقات النقدية - كجزء من مبادرة جمل�س معايري املحا�صبة الدولية املتعلقة بالإي�صاحات 
والتي تتطلب من املن�صاأة تزويد م�صتخدمي الق�ائم املالية باإي�صاحات متكنهم من تقييم التغريات يف املطل�بات الناجتة عن الأن�صطة التم�يلية التي ت�صمل 
التغريات النقدية وغري النقدية. اإن التطبيق الأويل لهذا التعديل ل يتطلب من املن�صاأة اإظهار اأرقام املقارنة لل�صن�ات ال�صابقة. �صيتم تطبيق هذه التعديالت 

للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين ٢017، مع ال�صماح بالتطبيق املبكر. 
اإن تطبيق هذه التعديالت يتطلب من البنك اإ�صافة معل�مات اإي�صاحية حمدودة.

تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )٢( – ت�صنيف وقيا�س معامالت الدفع على اأ�صا�س الأ�صهم 
قام جمل�س معايري املحا�صبة الدولية باإ�صدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )٢( - الدفع على اأ�صا�س الأ�صهم - بحيث ت�صمل هذه التعديالت ثالثة 
اأمور رئي�سية: تاأثري �رسوط اال�ستحقاق على قيا�س املعاملة الدفع على اأ�سا�س االأ�سهم مقابل النقد، وت�سنيف معاملة الدفع على اأ�سا�س االأ�سهم مع خيار 
الت�سوية مقابل التزامات ال�رسيبة وحما�سبة التعديالت على اأحكام و�رسوط معاملة الدفع على اأ�سا�س االأ�سهم التي تغري ت�سنيفها من معاملة دفع على 

اأ�صا�س الأ�صهم مقابل النقد اإلى معاملة دفع على اأ�صا�س الأ�صهم مقابل اأدوات حق�ق امللكية.
يجب تطبيق هذه التعديالت ب�صكل م�صتقبلي للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين ٢01٨ مع ال�صماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )٤( – تطبيق معيار التقارير املالية رقم )9( »الأدوات املالية« مع معيار التقارير 
املالية رقم )٤( »عق�د التاأمني«

قام جمل�س معايري املحا�صبة الدولية يف اأيل�ل ٢01٦ باإ�صدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )٤( ملعاجلة الأم�ر التي قد تنتج من اختالف تاريخ تطبيق 
معيار التقارير املالية رقم )9( ومعيار التقارير املالية اجلديد لعق�د التاأمني رقم )17(.

تقدم التعديالت خيارين بديلني للمن�صاآت التي ت�صدر عق�د خا�صعة ملعيار التقارير املالية رقم )٤(: ا�صتثناء م�ؤقت من تطبيق معيار التقارير املالية رقم )9( 
لل�صن�ات التي تبداأ قبل 1 كان�ن الثاين ٢0٢1 كحد اأق�صى، اأو ال�صماح للمن�صاأة التي تطبق معيار التقارير املالية رقم )9( باإعادة ت�صنيف الربح اأو اخل�صارة 
الناجتة عن هذه امل�ج�دات املالية خالل الفرتة من الأرباح واخل�صائر اإلى الدخـل ال�صامل كما ل� اأن املن�صاأة طبقت معيار املحا�صبة الدويل رقم )٣9( على هذه 

امل�ج�دات املالية.

الق�ائم املالية امل�حدة
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تعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم )٤0( - حت�يالت ال�صتثمارات العقارية
ت��صح هذه التعديالت متى يجب على البنك حت�يل )اإعادة ت�صنيف( العقارات مبا فيها العقارات حتت التنفيذ اأو التط�ير اإلى اأو من بند 

ال�صتثمارات العقارية.
)اأو يف حال مل تعد متطلبات  اأن التغري يف ا�صتخدام العقار يحدث عند ت�فر متطلبات تعريف ال�صتثمارات العقارية  تن�س التعديالت 
التعريف مت�فرة( ويك�ن هناك دليل على التغري يف ال�صتخدام. اإن جمرد التغري يف نية الإدارة ل�صتخدام العقار ل ميثل دليل على التغري 

يف ال�صتخدام. 
لهذه  املبكر  بالتطبيق  ال�صماح  مع   ٢01٨ الثاين  كان�ن   1 بعد  اأو  يف  تبداأ  التي  للفرتات  م�صتقبلي  ب�صكل  التعديالت  هذه  تطبيق  يتم 

التعديالت مع �رصورة الإف�صاح عنه.

تف�صري رقم )٢٢( - جلنة تف�صريات معايري التقارير املالية الدولية – املعامالت بالعمالت الأجنبية والدفعات املقدمة
ي��صح هذا التف�صري اأنه عند حتديد �صعر ال�رصف ال�صائد الذي �صي�صتخدم عند العرتاف الأويل املتعلق باأ�صل اأو م�رصوف اأو دخل )اأو جزء منه( اأو عند اإلغاء 
العرتاف باأ�صل اأو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فاإن تاريخ املعاملة ه� التاريخ الذي تق�م فيه املن�صاأة بالعرتاف الأويل بالأ�صل اأو اللتزام غري النقدي 

الذي ن�صاأت عنه تلك الدفعات املقدمة.
ميكن للمن�صاآت تطبيق هذه التعديالت باأثر رجعي اأو م�صتقبلي.

يتم تطبيق هذا التف�صري للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين ٢01٨ مع ال�صماح بالتطبيق املبكر لهذا التف�صري مع �رصورة الإف�صاح عنه. 

)٥0( اأرقام املقارنة
مت اإعادة ت�صنيف بع�س اأرقام املقارنة لعام ٢01٥ لتتنا�صب مع ت�صنيف اأرقام العام ٢01٦. مل ينتج عن اإعادة الت�صنيف اأي اأثر على الأرباح اأو حق�ق 

امللكية لعام ٢01٥.

الق�ائم املالية امل�حدة
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1- مقدمة
1.1 نبذة تاريخية

قام بنك القاهرة عمان “البنك” بتاريخ ٢0 ني�صان ٢01٤ باعتماد دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية للبنك ومت ن�رصه على م�قع البنك الإلكرتوين واأي�صاً يف التقرير ال�صن�ي 
الذي ي�صدر عنه ليتمكن امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح من قراءته ومعرفة مدى التزام البنك بتطبيق ما جاء فيه وقد مت لحقاً اإجراء بع�س التعديالت عليه 
مب�جب تعليمات �صدرت عن البنك املركزي الأردين عام ٢01٦ ليتما�صى ذلك مع اأف�صل املمار�صات الرائدة يف هذا املجال، حيث قام بتحديد مهام وم�ص�ؤوليات 
وواجبات اأع�صاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكذلك عن الإدارة التنفيذية اآخذاً بالعتبار حماية حق�ق امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح وحتديد طبيعة 

العالقات فيما بينهم.

1.2 احلاكمية املوؤ�ض�ضية 
اإلى حتديد الأهداف امل�ؤ�ص�صية  اأنها النظام الذي ي�جه ويدار به البنك والذي يهدف  1.٢.1 تعرف احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ح�صب تعليمات البنك املركزي الأردين 
للبنك وحتقيقها، واإدارة عمليات البنك ب�صكل اآمن، وحماية م�صالح امل�دعني، واللتزام بامل�ص�ؤولية ال�اجبة جتاه امل�صاهني واأ�صحاب امل�صالح الآخرين، والتزام 

البنك بالت�رصيعات و�صيا�صات البنك الداخلية. 

1.٢.٢ وقد اأ�صدر البنك املركزي الأردين تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية للبن�ك والتي ت�صمنت امل�ا�صيع الرئي�صية التالية:

1. دليل احلاكمية ون�رصه.

٢. ت�صكيل جمل�س الإدارة واجتماعاته ومهامه وم�ص�ؤولياته.

٣. حدود امل�ص�ؤولية وامل�صاءلة.

٤. جلان املجل�س.

٥. مالءمة اأع�صاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا.

٦. تقييم اأداء الإداريني.

7. املكافاآت املالية لالإداريني.

٨. تعار�س يف امل�صالح.

9. التدقيق الداخلي واخلارجي.

10. اإدارة املخاطر.

11. اإدارة المتثال.

1٢. حق�ق اأ�صحاب امل�صالح.

1٣. الإف�صاح وال�صفافية.

1.3 اأهداف الدليل
1.٣.1يهدف دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية )الدليل( لت�ثيق اإطار احلاكمية امل�ؤ�ص�صية للبنك وذلك من اأجل حتقيق اأعلى معايري احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ا�صتناداً اإلى 

املمار�صات الرائدة املنا�صبة والق�انني والل�ائح املعم�ل بها. 

يتناول هذا الدليل الطريقة التي يق�م بها اإطار احلاكمية امل�ؤ�ص�صية للبنك بت�جيه ومراقبة �صمان اللتزام والمتثال للتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي 
فيما يتعلق باحلاكمية امل�ؤ�ص�صية. ووفقاً لذلك، يتناول هذا الدليل ما يلي:

1.٣.٢ الهيكل التنظيمي للبنك.

1.٣.٣ اأدوار وم�ص�ؤوليات جمل�س الإدارة، الإدارة التنفيذية وامل�ظفني.

1.٣.٤ دور جلان جمل�س الإدارة )املطل�ب ت�صكيلها ا�صتناداً اإلى ما ورد يف تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين( وهي جلنة التدقيق، جلنة 
اإدارة املخاطر، جلنة الرت�صيح واملكافاآت، وجلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية واأية جلان اأخرى يتم ت�صكيلها من قبل املجل�س.

1.٣.٥ تف�ي�س �صالحيات جمل�س الإدارة اإلى املدير العام والإدارة التنفيذية.

1.٣.٦ عالقة جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مع م�صاهمي البنك، وال��صائل التي متكن امل�صاهمني من ممار�صة حق�قهم.

1.٣.7 �صيا�صات واآليات البنك للحد من ومعاجلة والتعامل مع حالت ت�صارب امل�صالح. 

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية
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1.٣.٨ التزامات الإف�صاح امللقاة على عاتق البنك، �ص�اء التزاماته بالإف�صاح امل�صتمر للبنك املركزي الأردين اأو اأي  جهات رقابية اأخرى.

1.٣.9 نظام الرقابة الداخلية للبنك مبا يف ذلك الق�اعد املتعلقة باختيار وتعيني مدققي احل�صابات اخلارجيني، والتي اأعدت ل�صمان اأداء البنك واإعداد التقارير 
املالية يتم ت�جيهها واإدارتها ب�صكل �صحيح. 

1.٣.10 الإطار العام لإدارة املخاطر والمتثال.

1.٣.11 ال�صيا�صات العامة للعالقات مع اأ�صحاب امل�صالح.

فاإّن  وبالتايل  ال�صلة،  ذات  النافذة  والت�رصيعات  والق�انني  الأردين  املركزي  البنك  ومتطلبات  لأنظمة  يخ�صع  البنك  لدى  امل�ؤ�ص�صية  احلاكمية  اإطار  اإن   1.٣.1٢
ال�صيا�صات يف هذا الدليل يجب اأن تُقراأ بالقرتان مع تعليمات البنك املركزي الأردين والتعديالت والتحديثات التي تطراأ عليها فيما يتعلق بهذا ال�صاأن.

1.4 الإطار القانوين
1.٤.1 يلتزم البنك ب�صمان المتثال والتقيد التام بتعليمات البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باحلاكمية امل�ؤ�ص�صية، بالإ�صافة اإلى تطبيق املمار�صات الرائدة 

املنا�صبة يف هذا املجال مبا ل يخالف تعليمات البنك املركزي الأردين.

1.٤.٢ بالإ�صافة اإلى كافة التعليمات والق�اعد ال�صارية وامللزمة على البنك يف اململكة الأردنية الها�صمية وكافة البلدان التي يت�اجد بها البنك.

1.٤.٣ تطبق تعليمات البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باحلاكمية امل�ؤ�ص�صية ويف حال كان هنالك تعار�س مع اأية تعليمات اأخرى �صيتم ت��صيح وبيان ذلك 
التعار�س واحل�ص�ل على م�افقة البنك املركزي الأردين ملعاجلته.

1.٥ التعريفات 

1.٥.1 بال�صتناد اإلى تعليمات البنك املركزي الأردين النافذة، فيما يلي التعريفات ذات ال�صلة:

التعريف الخت�صار 

جمل�س اإدارة البنك. املجل�س

النظام الذي ي�جه ويدار به البنك، والذي يهدف اإلى حتديد الأهداف امل�ؤ�ص�صية للبنك وحتقيقها، واإدارة عمليات 
البنك ب�صكل اآمن، وحماية م�صالح امل�دعني، واللتزام بامل�ص�ؤوليات ال�اجبه جتاه امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح 

الآخرين، والتزام البنك بالت�رصيعات و�صيا�صات البنك الداخلية.
احلاكمية امل�ؤ�ص�صية

ع�ص� جمل�س الإدارة الذي ي�صارك مبقابل يف اإدارة العمل الي�مي للبنك.  الع�ص� التنفيذي

ت�صمل مدير عام البنك اأو املدير الإقليمي ونائب املدير العام اأو نائب املدير الإقليمي وم�صاعد املدير العام اأو 
م�صاعد املدير الإقليمي واملدير املايل ومدير العمليات ومدير اإدارة املخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير اخلزينة 

)ال�صتثمار( ومدير المتثال، بالإ�صافة لأي م�ظف لديه �صلطة تنفيذية يف البنك م�ازية لأٍي من �صلطات اأي من 
املذك�رين �صابقاً ويرتبط وظيفياً مبا�رصةً باملدير العام.

الإدارة التنفيذية العليا

ع�سو جمل�س االإدارة الذي تتوفر فيه ال�رسوط املبينة يف املادة )٦/ د( من هذا الدليل. الع�ص� امل�صتقل

ت�فر متطلبات معينة يف اأع�صاء جمل�س اإدارة البنك واإدارته التنفيذية العليا. املالءمة

اأي ذي م�صلحة يف البنك مثل امل�دعني اأو امل�صاهمني اأو امل�ظفني اأو الدائنني اأو العمالء اأو اجلهات الرقابية املعنية. اأ�صحاب امل�صالح

ال�صخ�س الذي ميلك ن�صبة )٥%( اأو اأكرث من راأ�صمال البنك ب�صكل مبا�رص اأو غري مبا�رص. امل�صاهم الرئي�صي

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية
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٢- الهيكل التنظيمي وعالقات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية 
2.1 الهيكل التنظيمي

٢.1.1  على جمل�س الإدارة اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يتنا�صب مع طبيعة واأن�صطة البنك وي�صمن وج�د اإجراءات تنظيمية كافية لتنفيذ ال�صرتاتيجية 
املعتمدة من قبله، والذي يبني الت�صل�صل الإداري واللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. كما قام املجل�س بالتاأكد من وج�د:

- تعريف الأهداف املحّدده لكل وحدة.

- حتديد املهام وامل�ص�ؤوليات ال�ظيفية جلميع اإدارات ودوائر البنك. 

- حتديد ال�سالحيات وخطوط االت�سال جلميع الوظائف يف امل�ستويات االإدارية املختلفة وذلك من اأجل حتقيق الرقابة / ال�سيطرة الفّعالة والف�سل بني الواجبات. 

- اعتماد و�صف وظيفي جلميع امل�صت�يات ال�ظيفية كما ورد يف الهيكل التنظيمي املعتمد، مبا يف ذلك حتديد امل�ؤهالت واخلربات املطل�بة ل�صغل تلك املنا�صب.

٢.1.٢  ي�صعى جمل�س الإدارة للتاأكد من اللتزام بالهيكل التنظيمي والتاأكد ب�صكل م�صتمر على �صم�لية م�صت�يات الرقابة التالية:

- جمل�س الدارة.

- وج�د اإدارات منف�صلة للمخاطر، المتثال والتدقيق والتي ل متار�س اأعمال تنفيذية.

.)Middle Officeوج�د ال�حدات/ امل�ظفني الغري م�صاركني يف العمليات الي�مية للبنك )مثل م�ظفي الرقابة على الئتمان و -

٢.1.٣  على م�صت�ى البنك، على جمل�س الإدارة اللتزام بالأم�ر التالية:

- اعتماد ال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات العامة والهياكل الإدارية للبنك واملجم�عة ككل. وكذلك اعتماد دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية على م�صت�ى املجم�عة 
متا�صياً مع تعليمات البنك املركزي الأردين لتطبيقه على كامل املجم�عة و�صمان اأن تك�ن �صيا�صات ال�رصكات التابعة للبنك متما�صية مع هذه التعليمات، 
اأخذاً بعني العتبار التعليمات التي ت�صدرها البن�ك املركزية اأو اجلهات الرقابية للدول التي تت�اجد بها املجم�عة والتي تنطبق على البنك واملجم�عة ككل 

مبا ل يخالف تعليمات البنك املركزي الأردين. 

- الإحاطة بهيكل البنك وخ�ص��صاً الهياكل املعقدة من خالل معرفة الروابط والعالقات بني البنك واملجم�عة ككل ومدى كفاية احلاكمية امل�ؤ�ص�صية كجزء 
من املجم�عة مع امل�اءمة بني ا�صترياتيجيات و�صيا�صات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية للبنك وتعليمات البنك املركزي الأردين واأية تعليمات ي�صدرها البنك املركزي اأو 

اجلهات الرقابية الأخرى ذات العالقة ويف حال وج�د تعار�س يجب اأخذ م�افقة البنك املركزي امل�صبقة ملعاجلة ذلك.

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية
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٣- جمل�س الإدارة
3.1 املهام وامل�ضوؤوليات

مهام وم�ص�ؤوليات املجل�س تت�صمن:

٣.1.1 اعتماد دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية للبنك واملجم�عة.

٣.1.٢ الإ�رصاف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة اأدائها، والتاأكد من �صالمة الأو�صاع املالية للبنك ومن املالءة املالية، وعليه قام املجل�س باعتماد �صيا�صات 
واإجراءات منا�صبة لالإ�رصاف والرقابة على اأداء البنك

اعتماد  ال�صرتاتيجية، وكذلك  واعتماد هذه  الأهداف  لتحقيق هذه  ا�صرتاتيجية  لإعداد  التنفيذية  الإدارة  وت�جيه  للبنك،  ال�صرتاتيجية  الأهداف  ٣.1.٣ حتديد 
خطط عمل تتما�صى مع هذه ال�صرتاتيجية.

٣.1.٤ اعتماد �صيا�صة ملراقبة ومراجعة اأداء الإدارة التنفيذية عن طريق و�صع م�ؤ�رصات اأداء رئي�صية )KPIs( لتحديد وقيا�س ور�صد الأداء والتقدم نح� حتقيق 
الأهداف امل�ؤ�ص�صية.

٣.1.٥ التاأكد من ت�فر �صيا�صات وخطط واإجراءات عمل لدى البنك �صاملة لكافة اأن�صطته تتما�صى مع الت�رصيعات ذات العالقة، وانه قد مت تعميمها على كافة 
امل�صت�يات الإدارية، واأنه يتم مراجعتها بانتظام.

٣.1.٦ حتديد القيم املوؤ�س�سية للبنك، ور�سم خطوط وا�سحة للم�سئولية وامل�ساءلة لكافة اأن�سطة البنك، وتر�سيخ ثقافة عالية للمعايري االأخالقية والنزاهة 
وال�صل�ك املهني لإداريي البنك.

٣.1.7 يتحمل املجل�س م�ص�ؤولية �صالمة كافة عمليات البنك مبا فيها اأو�صاعه املالية وم�ص�ؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي وكذلك متطلبات اجلهات 
الرقابية والتنظيمية الأخرى املتعلقة بعمل البنك، ومراعاة اأ�صحاب امل�صالح، واأن البنك يدار �صمن اإطار الت�رصيعات وال�صيا�صات الداخلية للبنك، واأن الرقابة 

.)Outsourced( الفعالة مت�فرة با�صتمرار على اأن�صطة البنك مبا يف ذلك اأن�صطة البنك امل�صندة جلهات خارجية

٣.1.٨ تعيني كل من املدير العام ورئي�س اإدارة التدقيق ورئي�س اإدارة املخاطر ورئي�س اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال وقب�ل ا�صتقالتهم اأو اإنهاء خدماتهم 
اأي منهم، وللبنك املركزي  انهاء خدمات  اأو  البنك املركزي الأردين على ا�صتقالة  اأن يتم احل�ص�ل على عدم ممانعة  بناءً على ت��صية اللجنة املخت�صة وعلى 

ا�صتدعاء اأي اإداري يف البنك للتحقق من اأ�صباب ال�صتقالة اأو اإنهاء اخلدمات.

٣.1.9 اعتماد اأنظمة �صبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها �صن�ياً والتاأكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة 
على الأقل �صن�ياً وعلى املجل�س ت�صمني التقرير ال�صن�ي للبنك مبا ي�ؤكد كفاية هذه الأنظمة.

٤.1.10 �صمان ا�صتقاللية مدقق احل�صابات اخلارجي بداية وا�صتمراراً.

٣.1.11 اعتماد ا�صرتاتيجية لإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تت�صمن م�صت�ى املخاطر املقب�لة و�صمان عدم تعري�س البنك ملخاطر مرتفعة، واأن يك�ن 
املجل�س ملم ببيئة العمل الت�صغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها واأن يتاأكد من وج�د اأدوات وبنية حتتية لإدارة املخاطر يف البنك قادرة على حتديد وقيا�س 

و�صبط ومراقبة كافة اأن�اع املخاطر التي يتعر�س لها البنك.

٣.1.1٢ �صمان وج�د نظم معل�مات اإدارية )MIS( كافية وم�ث�ق بها تغطي كافة اأن�صطة البنك.

٣.1.1٣  التحقق من اأن ال�صيا�صة الئتمانية للبنك تت�صمن تقييم ن�عية احلاكمية امل�ؤ�ص�صية لعمالء البنك من ال�رصكات وخا�صّة ال�رصكات امل�صاهمة العامة، 
بحيث يتم تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�سعف والقوة تبعاً ملمار�ستهم ملجال احلاكمية. 

٣.1.1٤ التاأكد من اأن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية منا�صبة يف جمال حماية البيئة وال�صحة والتعليم، ومراعاة تقدمي التم�يل لل�رصكات ال�صغرية واملت��صطة 
احلجم باأ�صعار واآجال منا�صبة.

٣.1.1٥ اتخاذ الإجراءات الكفيلة باإيجاد ف�صل وا�صح بني �صلطات امل�صاهمني الذين ميتلك�ن م�صلحة م�ؤثرة من جهة والإدارة التنفيذية من جهة اأخرى بهدف 
تعزيز احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صليمة، وعليه اإيجاد اآليات منا�صبة للحد من تاأثريات امل�صاهمني الذين ميتلك�ن م�صلحه م�ؤثرة، وذلك من خالل الآتي على �صبيل 

املثال ل احل�رص:

- اأن ل ي�صغل اأي من امل�صاهمني الذين ميتلك�ن م�صلحة م�ؤثرة اأي وظيفة يف الإدارة التنفيذية العليا.

- اأن ت�صتمد الإدارة التنفيذية العليا �صلطتها من املجل�س وحده، والعمل يف اإطار التف�ي�س املمن�ح لها من قبله.

٣.1.1٦ وج�د جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة ل يعفي املجل�س ككل من م�ص�ؤولياته.

اإدارة املخاطر، جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية والمتثال وجلنة الرت�صيحات  اأو دائمة هي: جلنة التدقيق، جلنة  ٣.1.17 قيام املجل�س بت�صكيل خم�صة جلان م�صتمرة 
واملكافاآت وجلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات، كما قام املجل�س بت�صكيل جلان اأخرى هي: جلنة ال�صرتاتيجيات، جلنة ال�صتثمارات والعقارات، جميع هذه اللجان 

يجب اأن تنبثق عن جمل�س الإدارة ويجب اأن تعمل وفقاً مليثاق عمل كل منها بحيث يتم اعتماد كل ميثاق من قبل جمل�س الإدارة.

٣.1.1٨ يج�ز للمجل�س ت�صكيل جلان اأخرى ت�صاعده على القيام مبهامه، كما يج�ز للمجل�س اأن يف��س بع�صاً من �صالحياته اإلى واحدة اأو اأكرث من تلك اللجان. 
اإن تف�ي�س بع�س �صالحيات املجل�س لتلك اللجان ل يلغي امل�ص�ؤولية امل�صرتكة ال�اقعة على جميع اأع�صاء املجل�س. كما اأن للمجل�س احلق يف ا�صتعادة و�صحب 

تلك ال�صالحيات يف اأي وقت.

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية
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3.2 ت�ضكيل املجل�س
٣.٢.1 يتاألف جمل�س اإدارة البنك حالياً من 1٢ ع�ص�اً ا�صتناداً اإلى النظام الأ�صا�صي وتك�ن مدة الع�ص�ية ٤ �صن�ات.

٣.٢.٢ جميع اأع�صاء جمل�س الإدارة غري تنفيذيني من بينهم اأربعة  اأع�صاء م�صتقلني.

٣.٢.٣ على املجل�س و�صع واعتماد ميثاق جمل�س الإدارة متا�صياّ مع متطلبات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين، وعلى اأن يت�صمن امليثاق ما يلي:

- حدود امل�صاءلة

- املهام وال�اجبات
- مهام وم�ص�ؤوليات رئي�س املجل�س

- مهام وم�ص�ؤوليات اأمني �رص جمل�س الإدارة
- تك�ين جمل�س الإدارة

- �رسوط الرت�سح واالنتخاب
- الجتماعات والن�صاب القان�ين

- ال�صلطات وال�صالحيات
- ال�رصيّة، تعار�س امل�صالح والإف�صاح

3.3 مهام وم�ضوؤوليات اأمني �رص املجل�س
٣.٣.٤ ح�ص�ر جميع اجتماعات املجل�س وتدوين كافة املداولت والقرتاحات والعرتا�صات والتحفظات وكيفية الت�ص�يت على م�رصوعات قرارات املجل�س.

٣.٣.٥ حتديد م�اعيد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�صيق مع رئي�س املجل�س.

٣.٣.٦ التاأكد من ت�قيع اأع�صاء جمل�س الإدارة على حما�رص الجتماعات والقرارات.

٣.٣.7 متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من جمل�س الإدارة ومتابعة بحث اأي م�ا�صيع مت اإرجاء طرحها يف اجتماع �صابق.

٣.٣.٨ حفظ �صجالت ووثائق اجتماعات جمل�س الإدارة.

٣.٣.9 اتخاذ الإجراءات الالزمة للتاأكد من اأن م�صاريع القرارات املن�ي اإ�صدارها عن املجل�س تت�افق مع الت�رصيعات.

٣.٣.10 التح�صري لجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س.

٣.٣.11 تزويد البنك املركزي باإقرارات املالءمة التي يتم ت�قيعها من قبل اأع�صاء املجل�س.

3.4 املوؤهالت وتر�ضيحات الأع�ضاء
٤.٤.1 على جمل�س الإدارة اعتماد �صيا�صة الرت�صيحات واملالءمة لأع�صائه واأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني والتي تت�صمن املعايري 
النافذة وقوانني  االأردين  املركزي  البنك  ال�سادرة عن  املوؤ�س�سية  لتعليمات احلاكمية  ا�ستناداّ  املر�سح واملعني  الع�سو  الواجب توافرها يف  واملتطلبات وال�رسوط 

اجلهات الرقابية املعم�ل بها.

٤- جلان جمل�س الإدارة
4.1 اأهداف جلان املجل�س

٤.1.1 امل�صاعدة على ت�صليط ال�ص�ء على الق�صايا وامل�صائل املهمة التي ت�اجه البنك بطريقة اأكرث �صه�لة ومالءمة. 

٤.1.٢ ال�صتغالل الأمثل للكفاءات وامل�ؤهالت لأع�صاء املجل�س من خالل م�صاركتهم يف اللجان التي تن�صجم طبيعة اأعمالها مع هذه امل�ؤهالت.

٤.1.٣ ت�سهيل وتعزيز خطوط االت�سال الفعال ما بني االدارات املعنية واملجل�س من خالل اللجنة املعنية.

٤.٢ املبادئ امل�صرتكة للجان املجل�س

٤.٢.1 لكل جلنة �صالحيات و�صلطات وا�صحة وم�صتقلة، ولكن كافة اللجان تتقا�صم مبادئ عامة وم�صرتكة تتلخ�س كما يلي: 

- الع�ضوية والت�ضكيل: لكل جلنة حد اأدنى لعدد اأع�صائها ا�صتناداً اإلى تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين.
- الن�ضاب: يعترب الجتماع منعقداً بح�ص�ر اأغلبية الأع�صاء مبن فيهم رئي�س اللجنة اأو نائبه يف حال غيابه.

اإلى تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية  - الجتماعات: جتتمع اللجان ب�صكل دوري، يتم حتديد احلد الدنى لعدد الجتماعات اخلا�صة باللجان الدائمة ا�صتناداً 
ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين.
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- حما�رص الجتماعات: يتم ت�ثيق حما�رص الجتماعات من قبل اأمني �رص اللجنة املعنية.
- الت�ضويت: ت�ؤخذ قرارات اللجنة باأكرثية الأع�صاء احلا�رصين ويف حال ت�صاوي الأ�ص�ات فاإن رئي�س اللجنة يرجح الراأي الغالب.

- ال�ضالحيات وال�ضلطات: متار�س اللجان �صلطاتها و�صالحياتها وفقاً مليثاق كل منها. 
- تقدمي التقارير ملجل�س الإدارة: تق�م كل جلنة باإعداد ورفع التقارير اإلى جمل�س الإدارة ب�ص�رة منتظمة ح�ل الأن�صطة وال�صالحيات التي تق�م بها.

- التقييم ال�ضنوي: تق�م جلنة الرت�صيحات واملكافاآت بتقييم اأداء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة، ومدى التزامهم مب�اثيق العمل اخلا�صة بكل منها على 
اأ�صا�س �صن�ي.

على كل جلنة مراجعة ميثاق اأو دليل اأو تعليمات العمل كل 3 �ضنوات اأو كلما دعت ال�رصورة لذلك ورفع تقرير باأي تعديالت مقرتحة 
للمجل�س لالعتماد.

اإدارة  الرت�صيحات واملكافاآت،  التدقيق،  امل�ؤ�ص�صية والمتثال،  التالية )احلاكمية  اللجان  لأكرث من جلنة من  رئي�صاً  اأن يك�ن  اأي ع�ص� يف املجل�س  - يحظر على 
املخاطر( كما ويحظر عليه اأن يك�ن رئي�صاً لأكرث من جلنتني من كافة اللجان املنبثقة عن املجل�س.

4.3 اللجان احلالية املنبثقة عن جمل�س الإدارة هي:
4.3.2 جلنة التدقيق:

- مع مراعاة ما ورد يف قان�ن البن�ك �صاري املفع�ل يجب اأن تك�ن غالبية اأع�صاء اللجنة مبن فيهم رئي�س اللجنة من الأع�صاء امل�صتقلني واأن ل يك�ن رئي�س 
اللجنة ه� رئي�س املجل�س اأو رئي�س لأي جلنة اأخرى منبثقة عن املجل�س.

- يجب اأن يك�ن جميع اأع�صاء اللجنة حا�صلني على م�ؤهالت علمية ويتمتع�ن بخربة عملية منا�صبة يف جمالت املحا�صبة اأو املالية اأو اأي من التخ�ص�صات اأو 
املجالت امل�صابهة ذات العالقة باأعمال البنك.

- يجب اأن تت�فر لدى اللجنة �صالحية احل�ص�ل على اأي معل�مات من الإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�صتدعاء اأي اإداري حل�ص�ر اجتماعاتها على اأن يك�ن على 
ذلك يف ميثاقها.

- تق�م اللجنة بالجتماع مع املدقق اخلارجي والداخلي وم�ص�ؤول المتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�صنة بدون ح�ص�ر اأي من اأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا.
- ل يج�ز دمج اأعمال اأي جلنة اأخرى من اأعمال هذه اللجنة.

- تك�ن اللجنة م�ص�ؤولة عن مراجعة الأم�ر التالية:
• على جلنة التدقيق التحقق من تدوير م�ظفي التدقيق الداخلي على تدقيق اأن�صطة البنك كل ٣ �صن�ات كحد اأعلى.

• على جلنة التدقيق التحقق من عدم تكليف م�ظفي التدقيق الداخلي باأية مهام تنفيذية.
• على جلنة التدقيق التحقق من اإخ�صاع كافة اأن�صطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�صندة جلهات خارجية.

• على املجل�س التحقق من اأن دائرة التدقيق الداخلي خا�صعة لالإ�رصاف املبا�رص من جلنة التدقيق واأنها ترفع تقاريرها مبا�رصة اإلى رئي�س جلنة التدقيق.

• على جلنة التدقيق تقييم اأداء مدير وم�ظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافاآتهم.

• نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
• الق�صايا املحا�صبية ذات الأثر اجل�هري على البيانات املالية للبنك.

• اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية يف البنك.
• تو�سي اللجنة للمجل�س بخ�سو�س تعيني املدقق اخلارجي واإنهاء اأعماله واأتعابه واأي �رسوط تتعلق بالتعاقد معه، باالإ�سافة اإلى تقييم ا�ستقالليته �سنوياّ.

• تك�ن اأي�صاً م�ص�ؤولة عن مراجعة ومراقبة اإجراءات الإبالغ ال�رصي عن اأي اأخطاء يف التقارير املالية واأي اأم�ر اأخرى و�صمان وج�د الرتتيبات الالزمة للتحقيق 
امل�صتقل والتاأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مب��ص�عية.

4.3.3 جلنة اإدارة املخاطر: 
تت�صكل اللجنة من ثالثة اأع�صاء على الأقل من املجل�س على اأن يك�ن من بينهم ع�ص� م�صتقل ويج�ز اأن ي�صارك يف ع�ص�يتها اأع�صاء من الإدارة التنفيذية العليا.

تك�ن اللجنة م�ص�ؤولة عن عدة اأم�ر اأهمها:
- مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك.

- مراجعة ا�صرتاتيجية اإدارة املخاطر.
- التحقق من ت�ائم املخاطر الفعلية للبنك وم�صت�ى املخاطر املقب�لة )قابلة املخاطر( املعتمدة يف جمل�س الإدارة.  

- م�اكبة التط�رات التي ت�ؤثر على اإدارة املخاطر يف البنك ورفع تقارير دورية عنها للمجل�س.
- تهيئة الظروف املنا�صبة التي ت�صمن التعرف على املخاطر ذات الأثر اجل�هري واأي اأن�صطة يق�م بها البنك ميكن اأن تعر�صه ملخاطر اأكرب من م�صت�ى املخاطر 

املقب�لة ورفع تقارير بذلك للمجل�س ومتابعة معاجلتها.

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية



1٢٦

4.3.4 جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت: 
تت�صكل هذه اللجنة على الأقل من ثالثة اأع�صاء بحيث يك�ن غالبية اأع�صاء اللجنة مبن فيهم رئي�س اللجنة من الأع�صاء امل�صتقلني.

تك�ن اللجنة م�ص�ؤولة عن عدة اأم�ر اأهمها:
- حتديد الأ�صخا�س امل�ؤهلني لالن�صمام اإلى ع�ص�ية املجل�س بناءً على قدرات وم�ؤهالت الأ�صخا�س املر�صحني.

- تر�صيح الأ�صخا�س امل�ؤهلني لالن�صمام اإلى الإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني.
- التاأكد من ح�ص�ر اأع�صاء جمل�س الإدارة ور�س عمل وندوات يف امل�ا�صيع امل�رصفية وبالأخ�س اإدارة املخاطر واحلاكمية امل�ؤ�ص�صية واآخر تط�رات العمل امل�رصيف. 

- التاأكد من �صفة ال�صتقاللية لالأع�صاء امل�صتقلني ومراجعة ذلك �صن�ياً. 
- تقييم اأداء جمل�س الإدارة واملدير العام من خالل معايري تقييم م��ص�عية.

- التاأكد من وجود �سيا�سة منح مكافاآت الإدارَي البنك ومراجعتها ب�سكل دوري  وتطبيق هذه ال�سيا�سة كما تو�سى بتحديد رواتب املدير العام وباقي االإدارة 
التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني ومكافاآتهم وامتيازاتهم الأخرى.

- ت�فري معل�مات وملخ�صات ح�ل خلفية بع�س امل�ا�صيع الهامة على البنك لأع�صاء املجل�س عند الطلب والتاأكد من اإطالعهم امل�صتمر ح�ل اأحدث امل�ا�صيع 
ذات العالقة بالعمل امل�رصيف.

4.3.4 جلنة احلاكمية املوؤ�ض�ضية والمتثال: 
تتك�ن هذه اللجنة من ثالثة اأع�صاء على الأقل بحيث يك�ن غالبية اأع�صاء اللجنة من الأع�صاء امل�صتقلني وعلى اأن ت�صم رئي�س املجل�س.

- تت�لى اللجنة الت�جيه والإ�رصاف على اإعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وحتديثه ومراقبة تطبيقه وتق�م برفع ت��صياتها باأية مقرتحات اأو تعديالت ملجل�س الإدارة. 

- التاأكد من ت�فر ال�صيا�صات واإطار عمل لإدارة المتثال والربامج والأدوات الالزمة لذلك، مع مراجعتها ب�صكل دوري للتاأكد من فعاليتها وتعديلها اإذا  لزم الأمر.

- مناق�صة تقارير المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال.

- ا�صتالم ومتابعة تقارير المتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق باإدارة المتثال.

4.3.5 جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
تتك�ن هذه اجلنة من ثالثة اأع�صاء على الأقل ويف�صل اأن ت�صم يف ع�ص�يتها اأ�صخا�س من ذوي اخلربة اأو املعرفة ال�صرتاتيجية يف تكن�ل�جيا املعل�مات بحيث 

تت�لى هذه اللجنة املهام التالية:

1. اعتماد الأهداف ال�صرتاتيجية لتكن�ل�جيا املعل�مات والهياكل التنظيمية املنا�صبة مبا يف ذلك اللجان الت�جيهية على م�صت�ى الإدارة التنفيذية العليا 
وعلى وجه اخل�ص��س )اللجنة الت�جيهية لتكن�ل�جيا املعل�مات( ومبا ي�صمن حتقيق وتلبية الأهداف ال�صرتاتيجية للبنك وحتقيق اأف�صل قيمة م�صافة من 
م�صاريع وا�صتثمارات م�ارد تكن�ل�جيا املعل�مات، وا�صتخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والتاأكد من مدى حتقق ذلك، مثل ا�صتخدام نظام بطاقات الأداء 
املت�ازن لتكن�ل�جيا املعل�مات )IT Balanced Scorecards( واحت�صاب معدل العائد على ال�صتثمار )Return On Investment( )ROI(، وقيا�س اأثر 

امل�صاهمة يف زيادة الكفاءة املالية والت�صغيلية.

وجه  وعلى  اخل�ص��س  بهذا  املقب�لة  الدولية  املمار�صات  اأف�صل  يحاكي  املعل�مات  تكن�ل�جيا  وم�صاريع  م�ارد  ومراقبة  و�صبط  لإدارة  العام  الإطار  اعتماد   .٢
اأهداف ومتطلبات تعليمات  يت�افق ويلبي حتقيق   )COBIT( )Objectives for information and related Technology Control( التحديد 
التعليمات املذك�رة ب�صكل م�صتدام، وحتقيق  املبينة يف  ال�اردة  امل�ؤ�ص�صية  واإدارة املعل�مات والتكن�ل�جيا امل�صاحبة لها من خالل حتقيق الأهداف  حاكمية 

م�صف�فة اأهداف املعل�مات والتكن�ل�جيا امل�صاحبة لها، ويغطي عمليات حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات.

املعل�مات  واأهداف  لها،  امل�صاحبة  والتكن�ل�جيا  املعل�مات  واإدارة  تعليمات حاكمية  )1( من  رقم  املرفق  ال�اردة يف  امل�ؤ�ص�صية  الأهداف  اعتماد م�صف�فة   .٣
والتكن�ل�جيا امل�صاحبة لها ال�اردة يف املرفق رقم )٢( واعتبار معطياتها حداً اأدنى، وت��صيف الأهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

٤. اعتماد م�صف�فة للم�ص�ؤوليات )RACI Chart( جتاه العمليات الرئي�صية حلاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات يف املرفق رقم )٣( والعمليات الفرعية املنبثقة عنها من حيث: 
 ،)Consulted( وتلك امل�صت�صارة ،)Accountable( وتلك امل�ص�ؤولة ب�صكل نهائي ،)Responsible( اجلهة اأو اجلهات اأو ال�صخ�س اأو الأطراف امل�ص�ؤولة ب�صكل اأويل

وتلك التي يتم اإطالعها )Informed( جتاه كافة العمليات يف املرفق املذك�ر م�صرت�صدين مبعيار )Enabling Processes COBIT 5( بهذا اخل�ص��س.

٥.التاأكد من وج�د اإطار عام لإدارة خماطر تكن�ل�جيا املعل�مات يت�افق ويتكامل مع الإطار العام الكلي لإدارة املخاطر يف البنك وبحيث ياأخذ بعني العتبار ويلبي 
كافة عمليات حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات ال�اردة يف املرفق رقم )٣(.

٦. اعتماد م�ازنة م�ارد وم�صاريع تكن�ل�جيا املعل�مات مبا يت�افق والأهداف ال�صرتاتيجية للبنك.

7. الإ�رصاف العام والطالع على �صري عمليات وم�ارد م�صاريع تكن�ل�جيا املعل�مات للتاأكد من كفايتها وم�صاهمها الفاعلة يف حتقيق متطلبات واأعمال البنك.

٨. الطالع على تقارير التدقيق لتكن�ل�جيا املعل�مات واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ملعاجلة النحرافات.

9. الت��صية للمجل�س باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح اأية انحرافات.
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4.3.6 جلنة ال�ضرتاتيجيات:
يتم ت�صكيل اللجنة مب�جب قرار من جمل�س الإدارة بحيث تق�م اللجنة مب�صاعدة املجل�س ل��صع الأهداف ال�صرتاتيجية وم�صاعدة الإدارة التنفيذية يف ت�صميم 

الإ�صرتاتيجية واإ�صدار الت��صيات للمجل�س للم�صادقة عليها.

4.3.7 جلنة ال�ضتثمارات والعقارات:
يتم ت�صكيل اللجنة مب�جب قرار من جمل�س الإدارة بحيث تق�م اللجنة مب�صاعدة املجل�س ب��صع ال�صيا�صة ال�صتثمارية يف البنك ودرا�صة الفر�س ال�صتثمارية 

اجلديدة وامل�افقة عليها �صمن �صالحيتها اأو الت��صية للمجل�س للم�افقة.

وتك�ن اللجنة م�ص�ؤولة عن درا�صة وامل�افقة على ت��صيات بيع العقارات اململ�كة للبنك. 

٥- املالءمة، التقييم واملكافاآت
5.1 مالءمة اأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�ضيني

٥.1.1 يجب اأن يتمتع اأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني بالنزاهة واخلربة وامل�ؤهالت املطل�بة والقدرة على اأداء واجباتهم 
وتكري�س الوقت لعمل البنك وتوفر �رسوط املالءمة للمواقع التي ي�سغلونها وعلى ع�سو جمل�س االإدارة تخ�سي�س الوقت الكايف لالطالع مبهامه.

الرئي�صيني  الإدارة  العليا وم�ظفي  التنفيذية  الإدارة والإدارة  اأع�صاء جمل�س  اإن جلنة الرت�صيحات واملكافاآت م�ص�ؤولة عن �صمان مالءمة وتلبية كل من   ٥.1.٢
ملتطلبات النزاهة واخلربة وامل�ؤهالت والقدرات الالزمة لقيامهم باملهام وامل�ص�ؤوليات املطل�بة بالت�افق مع تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صادرة عن البنك 

املركزي الأردين والأنظمة والتعليمات الأخرى املعم�ل بها وال�صيا�صات الداخلية املعتمدة بهذا اخل�ص��س.

�رسوط مالءمة رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة:

1- اأن ل يقل عمره عن ٢٥ �صنة.

٢- اأن ل يك�ن ع�ص�اً يف جمل�س اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة اأو مديراً عاماً له اأو مديراً اإقليمياً اأو م�ظفاً فيه ما مل يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.

٣- اأن ل يك�ن حمامياً اأو م�صت�صاراً قان�نياً اأو مدقق ح�صابات للبنك.

٤- اأن يك�ن حا�صالً على الدرجة اجلامعية الأولى كحد اأدنى �ص�اء يف القت�صاد اأو املالية اأو املحا�صبة اأو اإدارة الأعمال اأو اأي من التخ�ص�صات امل�صابهة، ويج�ز 
للجنة الرت�صيحات واملكافاآت النظر يف اإ�صافة تخ�ص�صات اأخرى اإن اقرتنت بخربة لها عالقة باأعمال البن�ك.

٥- اأن ل يك�ن م�ظفاً يف احلك�مة اأو اأي م�ؤ�ص�صة ر�صمية عامة ما مل يكن ممثالً عنها.

٦- اأن ل يك�ن ع�ص�اً يف جمال�س اإدارة اأكرث من خم�س �رصكات م�صاهمة عامة داخل اململكة �ص�اء ب�صفته ال�صخ�صية يف بع�صها اأو ب�صفته ممثالً ل�صخ�س 
اعتباري.

7- اأن يك�ن لديه خربة يف جمال اأعمال البن�ك اأو املالية اأو املجالت امل�صابهة ل تقل عن خم�س �صن�ات.

�رسوط ا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س االإدارة:

1- اأن ل يك�ن قد كان ع�ص�اً تنفيذياً يف املجل�س خالل ال�صن�ات الثالث ال�صابقة لنتخابه.

٢- اأن ل يك�ن قد عمل م�ظفاً يف البنك اأو يف اأي من ال�رصكات التابعة له خالل ال�صن�ات الثالث ال�صابقة لنتخابه. 

٣- اأن ل تربطه باأي من اأع�صاء املجل�س الخرين اأو باأي ع�ص� من اأع�صاء جمال�س اإدارات ال�رصكات التابعة للبنك اأو باأحد امل�صاهمني الرئي�صيني يف البنك �صلة 
قرابة حتى الدرجة الثانية. 

٤- اأن ل تربطه باأي من اأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك اأو باأي من اأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا يف ال�رصكات التابعة للبنك �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

٥- اأن ل يك�ن �رصيكاً اأو م�ظفاً لدى املدقق اخلارجي للبنك واأن ل يك�ن قد كان �رصيكاً اأو م�ظفاً خالل ال�صن�ات الثالث ال�صابقة لتاريخ انتخابه ع�ص�اً يف املجل�س 
واأن ل تربطه بال�رصيك امل�ص�ؤول عن عملية التدقيق �صلة قرابة من الدرجة الأولى.

٦- اأن ل يك�ن م�صاهماً رئي�صياً يف البنك اأو ممثالً مل�صاهم رئي�صي اأو حليفاً مل�صاهم رئي�صي يف البنك اأو ت�صكل م�صاهمته مع م�صاهمة حليف مقدار م�صاهمة 
م�صاهم رئي�صي اأو م�صاهماً رئي�صياً يف اإحدى ال�رصكات التابعة للبنك اأو م�صاهماً رئي�صياً يف املجم�عة املالكة للبنك. 

7- اأن ل يك�ن قد �صغل ع�ص�ية جمل�س اإدارة البنك اأو اإحدى �رصكاته التابعة اأو ع�ص� هيئة مديرين فيها لأكرث من ثمانية �صن�ات مت�صلة. 

٨- اأن ل يك�ن حا�صالً ه� اأو اأي �رصكة ه� ع�ص� يف جمل�س اإدارتها اأو مالكاً لها اأو م�صاهماً رئي�صياً فيها على ائتمان من البنك تزيد ن�صبته على )٥%( من راأ�صمال 
البنك املكتتب به واأن ل يك�ن �صامناً لئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات الن�صبة.

9- اأن يك�ن من ذوي امل�ؤهالت اأو اخلربات املالية اأو امل�رصفية العالية.

�رسوط مالءمة املدير العام واأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا وموظفي االإدارة الرئي�سيني:

1- اأن ل يك�ن ع�ص�اً يف جمل�س اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة ما مل يكن البنك الآخر تابعاً للبنك.
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٢- اأن يك�ن متفرغاً لإدارة اأعمال البنك.

٣- اأن يك�ن حا�صالً على الدرجة اجلامعية الأولى كحد اأدنى يف القت�صاد اأو املالية اأو املحا�صبة اأو اإدارة الأعمال اأو اأي من التخ�ص�صات امل�صابهة التي لها عالقة 
بعمل البنك با�ستثناء موظفي االإدارة الرئي�سيني فيجب اأن يتوفر فيه �رسوط ومتطلبات الوظيفة املعتمدة يف البنك وفقاً للو�سف الوظيفي وموؤهالتها.

٤- اأن يك�ن لديه خربة يف جمال اأعمال البن�ك اأو اأعمال ذات �صلة ل تقل عن خم�س �صن�ات با�صتثناء من�صب املدير العام اأو املدير الإقليمي الذي يجب اأن ل تقل 
خربته يف جمال اأعمال البن�ك عن ع�رص �صن�ات وبا�صتثناء م�ظفي الإدارة الرئي�صيني الذي يجب اأن يك�ن لديه خربة يف جمال اأعمال اإدارته اأو اأعمال ذات �صلة ل 

تقل عن خم�س �صن�ات. 

٥- يجب احل�ص�ل على عدم ممانعة البنك املركزي الأردين قبل تعيني اأي ع�ص� يف الإدارة التنفيذية العليا مب�جب تعليمات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية �صارية املفع�ل.

٥.1.٣ على جلنة الرت�صيحات واملكافات اإيجاد منهجية وا�صحة للتحقق من تخ�صي�س ع�ص� جمل�س الإدارة ال�قت الكايف لالطالع مبهامه كع�ص� مبا فيها مدى 
تعدد ارتباط الع�سو بع�سوية جمال�س اإدارة اأخرى/ هيئات/ منتديات.

٥.1.٤ يجب احل�ص�ل على م�افقة جمل�س الإدارة عن تعيني اأو قب�ل ا�صتقالة اأو انهاء خدمات اأي من اأع�صاء الإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة الرئي�صيني.

٥.1.٥ على جمل�س الإدارة اعتماد �صيا�صة الرت�صيحات واملالءمة والتي يتم العمل بها ويتم حتديثها كل ٣ �صن�ات اأو كلما ادعت احلاجة لذلك وذلك ل�صمان 
اللتزام والمتثال ملتطلبات البنك املركزي وكافة تعليمات اجلهات الرقابية املعم�ل بها ذات ال�صلة.  

٥.1.٦ على جمل�س الإدارة اعتماد خطة �صاملة لالإحالل ال�ظيفي وحتدث ب�صكل م�صتمر.

5.2 تقييم الأداء
٥.٢.٣ على جمل�س الإدارة اعتماد اإطار عام لتقييم اأداء كل من جمل�س الإدارة واأع�صائه ب�صكل م�صتقل وي�صمل هذا الإطار:

- و�صع اأهداف حمددة وحتديد دور املجل�س يف حتقيق هذه الأهداف ب�صكل ميكن قيا�صه.

- حتديد م�ؤ�رصات الأداء الرئي�صية )KPIs( لتقييم اأداء املجل�س.

- منهجية الت�ا�صل بني جمل�س الإدارة وامل�صاهمني ودورية هذا الت�ا�صل.

- دورية الجتماعات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.

- دور الع�ص� يف اجتماعات جمل�س الإدارة، بالإ�صافة اإلى مقارنة اأدائه باأداء الأع�صاء الآخرين ويجب احل�ص�ل على التغذية الراجعة من الع�ص� املعني وذلك 
بهدف حت�صني عملية التقييم.

٥.٢.٤ تق�م جلنة الرت�صيحات واملكافاآت �صن�ياً بتقييم عمل املجل�س ككل واأع�صائه وكافة جلان املجل�س واإعالم البنك املركزي بنتائج هذا التقييم. 

٥.٢.٥ يق�م جمل�س الإدارة باعتماد تقييم اأداء املدير العام �صن�ياً وفق نظام تقييم معتمد واملعد على اأ�صا�س م�ؤ�رصات الأداء الرئي�صية )KPIs(، وبحيث تت�صمن 
معايري تقييم اأداء املدير العام كل من الأداء املايل والإداري للبنك ومدى حتقيق ا�صرتاتيجيات وخطط عمل البنك يف الآجل املت��صط والط�يل واإعالم البنك املركزي 

بنتيجة هذا التقييم.  

٥.٢.٦ تبني جمل�س الإدارة نظام لقيا�س اأداء اإداريي البنك من غري اأع�صاء جمل�س الإدارة واملدير العام بناءً على م�ؤ�رصات قيا�س اأداء معتمدة وي�صمل هذا النظام على الآتي:

- اأن يعطى وزن ترجيحي منا�صب لقيا�س اأداء اللتزام باإطار عمل لإدارة املخاطر وتقييم مدى اللتزام باإجراءات الرقابة الداخلية ومتطلبات اجلهات الرقابية.

- اأن ل يك�ن اإجمايل الدخل اأو الربح ه� العن�رص ال�حيد لتقييم الأداء حيث ينبغي اأن ي�ؤخذ يف العتبار املخاطر الرئي�صية املتعلقة بالعمليات الأ�صا�صية ور�صا 
العميل وغريها من العنا�رص القابلة للتطبيق.

- عدم ا�صتغالل النف�ذ وجتنب ت�صارب امل�صالح.

5.3 القواعد العاّمة للمكافاآت املالية
٥.٣.7 لدى البنك �صيا�صات واإجراءات م�صتقلة تت�صف بامل��ص�عية وال�صفافية ملنح املكافاآت لأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وم�ظفي الإدارة 

الرئي�صيني وذلك ا�صتناداّ اإلى نظام التقييم املعتمد. يتم تطبيق هذه ال�صيا�صة من خالل جلنة الرت�صيحات واملكافاآت.
٥.٣.٨ الهدف من �صيا�صة املكافاآت املالية يت�صمن:

- املحافظة على الإداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات الالزمة وا�صتقطابهم وحتفيزهم والرتقاء باأدائهم.
- تاأخذ بالعتبار املخاطر وو�صع ال�صي�لة والأرباح وت�قيتها ب�صكل ل ي�ؤثر على مالءة و�صمعة البنك.

- عدم اإ�صناد عن�رص منح املكافاأة فقط على اأداء ال�صنة احلالية بل اأن ي�صتند اأي�صاً على اأدائه يف املدى املت��صط والط�يل )من ثالث اإلى خم�س( �صن�ات.
- حتديد �صكل املكافاآت وفقاً ل�صيا�صة منح املكافاآت املعتمدة ومبا يت�افق مع التعليمات.

- التعبري عن اأهداف البنك وقيمه واإ�صرتاتيجيته.
- اإمكانية تاأجيل دفع ن�صبة معق�لة من املكافاآت بحيث يتم حتديد هذه الن�صبة وفرتة التاأجيل على اأ�صا�س طبيعة العمل وخماطره ون�صاطات الإداري املعني.
- عدم منح مكافاآت مالية لإداري الدوائر الرقابية )اإدارة املخاطر والتدقيق والمتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال( اعتماداً على نتائج اأعمال الدوائر التي يراقب�نها.
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٦- تف�ي�س ال�صالحيات لالإدارة التنفيذية
6.4 تفوي�س ال�ضالحيات للمدير العام

٦.٤.9 على املجل�س حتديد ال�صالحيات القان�نية واملالية والإدارية للمدير العام والإدارة التنفيذية بالقدر الذي ميكنهم من ممار�صة اأعمالهم بكفاءة وب�صكل 
فعال وذلك من خالل قيام املدير العام والإدارة التنفيذية برفع الت��صيات الالزمة اإلى املجل�س بخ�ص��س جدول ال�صالحيات والذي يت�صمن ال�صالحيات القان�نية 

واملالية والإدارية لهم واأن يتم اعتماد اجلدول من قبل جمل�س الإدارة. 

٦.٤.10 كما على املجل�س حتديد العمليات امل�رصفية التي تتطلب م�افقته على اأن يراعى عدم الت��صع يف ذلك مبا يخل بالدور الرقابي للمجل�س واأن ل مينح �صالحيات 
تنفيذية مبا فيها �صالحيات منح الئتمان لع�ص� من اأع�صاء املجل�س منفرداً مبا يف ذلك رئي�س املجل�س وذلك من خالل جدول ال�صالحيات املعتمد من املجل�س.

7- حق�ق امل�صاهمني
7.1 حقوق امل�ضاهمني

يراعي البنك �صمان حق�ق امل�صاهمني بناءً على تعليمات البنك املركزي وتعليمات اجلهات الرقابية كما يلي:

العامة،  الهيئة  الأرباح املخ�ص�صة للت�زيع، ح�ص�ر اجتماعات  املتعلقة يف احل�ص�ل على ن�صيبهم من  امل�صاهمني بجميع حق�قهم  التاأكد من متتع   7.1.1
امل�صاركة الفّعالة يف املداولت، الت�ص�يت على قرارات الهيئة العامة، احل�ص�ل على البيانات والتقارير املالية للبنك، وممار�صة جميع احلق�ق املن�ص��س عليها 

بالإجراءات التنظيمية املمن�حة للم�صاهمني. 

7.1.٢ ت�صجيع امل�صاهمني على ح�ص�ر الجتماع ال�صن�ي للهيئة العامة والت�ص�يت �صخ�صياً اأو من خالل تف�ي�س اأ�صخا�س اآخرين حل�ص�ر اجتماعات الهيئة 
العامة بالنيابة عنه كما تن�س الق�انني وتعليمات اجلهات الرقابية.

7.1.٣ التاأكد من ت�صمني التقرير ال�صن�ي للبنك وتقاريره الربعية اإف�صاحات تتيح للم�صاهمني احلاليني اأو املحتملني الطالع على نتائج العمليات وال��صع 
املايل للبنك.

7.1.٤ التاأكد من اإعداد تقرير بنتائج اجتماع الهيئة العامة على اأن ي�صمل على املالحظات والأ�صئلة التي مت طرحها من قبل امل�صاهمني على الإدارة التنفيذية 
والردود عليها بالإ�صافة الى نتائج الت�ص�يت.  

والبيانات  املعل�مات  امل�قع ي�صمل كافة  واأن  دوري  للبنك ب�صكل  اللكرتوين  امل�قع  امل�صتثمرين تق�م بتحديث  امل�صاهمني  اأن وحدة عالقات  التاأكد من   7.1.٥
وقرارات الهيئة العامة والتقارير التي تخ�س امل�صاهمني.

7.1.٦ تعترب وحدة عالقات امل�صاهمني امل�صتثمرين يف البنك م�ص�ؤولة عن تلقي �صكاوى امل�صتثمرين/ امل�صاهمني من خالل الت�صال املبا�رص مع امل�صاهمني اأو من 
خالل امل�قع الإلكرتوين للبنك.

�صكاوى  ح�ل  الردود  تخ�صع  عليها.  للرد  التنفيذية  الإدارة  اإلى  امل�صتثمرين  امل�صاهمني  �صكاوى  بت�جيه  امل�صتثمرين  امل�صاهمني  عالقات  وحدة  تق�م   7.1.7
امل�صاهمني امل�صتثمرين لإ�رصاف وم�افقة الإدارة التنفيذية مع الأخذ بعني العتبار �رصية املعل�مات.

٨- تعار�س امل�صالح وميثاق ال�صل�ك املهني 
8.1 ال�ضيا�ضات العاّمة 

٨.1.1 على جمل�س الإدارة اعتماد �صيا�صات تنظم حالت تعار�س امل�صالح التي قد تن�صاأ نتيجة الأعمال الي�مية والإف�صاح عن اأي تعار�س يف امل�صالح.

٨.1.٢ يعمل البنك على التاأكد من اأنه ل ي�جد م�صلحة )مبا�رصة اأو غري مبا�رصة( لدى اأع�صاء جمل�س الإدارة يف الأعمال والعق�د التي يتم تنفيذها حل�صاب البنك. 
ويق�م اأع�صاء جمل�س الإدارة  باإبالغ املجل�س يف حال وج�د م�صلحة �صخ�صية له يف الأعمال والعق�د التي يتم تنفيذها حل�صاب البنك، كما يتم ت�ثيق ذلك يف 
حم�رص الجتماع. ل يج�ز لع�ص� جمل�س الإدارة الذي له م�صلحة �صخ�صية يف اأعمال وعق�د البنك اأن يح�رص وي�صارك يف الت�ص�يت على اأي قرارات بهذا ال�صاأن 

كما تن�س الق�انني. 

٨.1.٣ يتحقق جمل�س الإدارة من التزام اأع�صاء الإدارة التنفيذية بال�صيا�صات املعتمدة.

٨.1.٤ على جمل�س الإدارة اعتماد ميثاق لل�صل�ك املهني وتعميمه على جميع الإداريني وبحيث يت�صمن ما يلي: 

- املعل�مات الداخلية )ا�صتخدام املعل�مات الداخلية من قبل اإداريي البنك مل�صاحلهم اخلا�صة(.

- الق�اعد والإجراءات التف�صيلية للتعامل مع الأطراف ذات العالقة.

- احلالت التي قد ين�صاأ عنها  تعار�س يف امل�صالح.

املمار�صات  الإبالغ بطريقة �رصيّة عن  والتي تتيح للم�ظفني احلرية يف  بالإبالغ عن حالت تعار�س امل�صالح،  الإدارة اعتماد �صيا�صة خا�صة  ٨.1.٥ على جمل�س 
والأن�صطة غري امل�صم�حة اأو املخالفة للق�انني والتعليمات من خالل و�صائل الإبالغ املعتمدة. 
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9- تعامالت الأطراف ذات العالقة 
9.1 ال�ضيا�ضات العامة لتعامالت الأطراف ذات العالقة

9.1.1 على جمل�س الإدارة اعتماد �صيا�صات تنظم التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ل�صمان حماية م�صالح البنك ولتجنب تعار�س امل�صالح.

9.1.٢ تعامالت الأطراف ذات العالقة هي اأية تعامالت اأو �صفقات اأو معامالت يك�ن البنك طرفاّ فيها ويك�ن للطرف ذات العالقة م�صلحة �صخ�صية مبا�رصة 
اأو غري مبا�رصة.

9.1.٣ يعرف قان�ن البن�ك رقم ٢٨ ل�صنة ٢000 وتعديالته الأطراف ذوو ال�صلة كالتايل: هم �صخ�صان، اأو اأكرث، ي�صكالن خماطرة م�رصفية واحدة ب�صبب �صيطرة 
اأحدهما على الآخر اأو متلك اأحدهما ما ل يقل عن )٤0 %( من راأ�صمال ال�صخ�س الآخر اأو نظراً لتبادلهما تقدمي ال�صمانات فيما بينهما اأو لأن �صداد قرو�صهما 

من م�صدر واحد اأو لأن اقرتا�صهما كان مل�رصوع واحد اأو ما �صابه ذلك من احلالت، وملقا�صد هذا القان�ن يعترب ذو ال�صلة �صخ�صاً واحداً. 

9.1.٤ ح�صب تعليمات الرتكزات الئتمانية رقم ٢001/9 ال�صادرة عن البنك املركزي يعترب الأطراف ذوو العالقة هم:

- اإذا كان لأي منهما )ال�صخ�س اأو البنك( م�صلحة م�ؤثرة يف الآخر ب�صكل مبا�رص اأو غري مبا�رص وتعترب ال�رصكة التابعة للبنك من الأطراف ذوي العالقة.

- اإذا كان ال�صخ�س اإدارياً يف البنك اأو له م�صلحة عمل م�صرتكة مع اإداري فيه.

- اإذا كان ال�صخ�س زوجاًّ لإداري يف البنك اأو كان قريباًّ لذلك الإداري اأو لزوجه حتى الدرجة الثالثة اأو كانت له م�صلحة عمل م�صرتكة مع اأي منهم.

9.1.٥ يق�م البنك ب��صع وتعريف الآليات املتعلقة بعالقاته مع العمالء وامل�ردين مع �صمان معاملة معل�ماتهم وبياناتهم كمعل�مات �رصيّة.

9.1.٦ يحتفظ البنك ب�صجالت ملعامالت الأطراف ذات العالقة مع �رصورة اإخ�صاع هذه املعامالت مل�صت�ى منا�صب من التدقيق بحيث تق�م الدوائر الرقابية يف 
البنك بالتاأكد من اأن التعامالت مع ذوي العالقة قد متت وفق ال�صيا�صة والإجراءات املعتمدة وعلى جلنة التدقيق القيام مبراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة 

ومراقبتها واطالع املجل�س على هذ التعامالت.

9.1.7 على املجل�س اعتماد �ص�ابط حلركة انتقال املعل�مات بني خمتلف الإدارات متنع ال�صتغالل للمنفعة ال�صخ�صية.

واأية  املركزي،  والبنك  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقاً  الإف�صاح  متطلبات  اإلى  ا�صتناداً  العالقة  ذات  الأطراف  تعامالت  عن  الإف�صاح  يتم   9.1.٨
متطلبات جهات رقابية ور�صمية حملية اأخرى يف الأردن اأو يف البلدان التي يت�اجد بها البنك اأو املجم�عة.

9.1.9 على ع�ص� جمل�س الإدارة تغليب م�صلحة البنك يف كل التعامالت التي تتم مع اأي �رصكة اأخرى له م�صلحة �صخ�صية فيها، وعدم اأخذ فر�س العمل 
التجاري اخلا�صة بالبنك مل�صلحته اخلا�صة، واأن يتجنب تعار�س امل�صالح والإف�صاح للمجل�س ب�صكل تف�صيلي عن اأي تعار�س يف امل�صالح يف حال وج�ده مع 

اللتزام بعدم احل�ص�ر اأو امل�صاركة بالقرار املتخذ بالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا امل��ص�ع، واأن يدون هذا الإف�صاح يف حم�رص اجتماع املجل�س.

10- متطلبات الإف�صاح
10.1 الإف�ضاح وال�ضفافية 

اأعمال  متابعة  على  امل�صالح  واأ�صحاب  امل�صاهمني  ت�صاعد  والتي  املالية  وغري  املالية  املعل�مات  عن  لالإف�صاح  �صيا�صات  اعتماد  الإدارة  جمل�س  على   10.1.1
وعمليات والنتائج املالية للبنك.

10.1.٢ يت�صمن امل�قع الإلكرتوين للبنك كافة املعل�مات والبيانات التي يجب الإف�صاح عنها ح�صب متطلبات وتعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن اجلهات الرقابية 
املعم�ل بها. كما يق�م جمل�س الإدارة واللجان الأخرى ذات ال�صلة بالإ�رصاف على مدى امتثال الإدارة التنفيذية بذلك.

10.1.٣ تت�صمن �صيا�صة الإف�صاح وال�صفافية لدى البنك على ما يلي:

- عملية مراجعة/ التدقيق على املعل�مات التي يراد الإف�صاح والك�صف عنها للتاأكد من دقتها و�صحتها قبل ن�رصها.

- اآلية التعامل مع املعل�مات الداخلية و�صمان اأن ل يتم اإ�صاءة ا�صتخدام تلك املعل�مات قبل الإف�صاح عنها.

- عملية اإعداد التقارير الرقابية ملراقبة عدم المتثال ل�صيا�صة الإف�صاح من قبل امل�ظفني/ اجلهات امل�ص�ؤولة والإجراءات ال�اجب اتباعها يف حال اكت�صاف اأية 
خمالفات.

- عملية تقييم وقيا�س املخاطر التي قد تنجم عن الإف�صاح مبا يف ذلك الإف�صاح عن معل�مات غري دقيقة، غري كاملة اأو غري قان�نية.

10.1.٤ يك�ن جمل�س الإدارة م�ص�ؤولً عن �صمان �صالمة ودقة املعل�مات التي يتم ك�صفها والإف�صاح عنها، و�صمان اللتزام ب�صيا�صة البنك املعتمدة بهذا 
اخل�ص��س، ويتم القيام مبراجعة وحتديث ال�صيا�صة ب�صكل دوري.

10.1.٥ يت�صمن التقرير ال�صن�ي كحد اأدنى ما يلي:

الداخلية  والرقابة  ال�صبط  اأنظمة  وعن كفاية  التقرير  ذلك  ال�اردة يف  واملعل�مات  للبنك  املالية  البيانات  وكفاية  دقة  عن  م�ص�ؤول  املجل�س  اأن  يفيد  ن�س   -
و�صم�لية التقارير ال�صن�ية لكافة متطلبات الإف�صاح ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املعم�ل بها.

- ملخ�س للهيكل التنظيمي للبنك.
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- ملخ�س ملهام وم�ص�ؤوليات جلان املجل�س واأي �صالحيات قام املجل�س بتف�ي�صها لتلك اللجان.

- املعل�مات التي تهم اأ�صحاب امل�صالح املبينة يف دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء بالدليل.

اأم ل وع�ص�يته يف  اإذا كان م�صتقالً  البنك وفيما  راأ�صمال  اأع�صاء املجل�س من حيث م�ؤهالته وخرباته ومقدار م�صاهمته يف  - معل�مات عن كل ع�ص� من 
جلان املجل�س وتاريخ تعيينه واأي ع�ص�يات ي�صغلها يف جمال�س اإدارات �رصكات اأخرى واملكافاآت بكافة اأ�صكالها التي ح�صل عليها من البنك وذلك عن ال�صنة 

املن�رصمة وكذلك القرو�س املمن�حة له من البنك واأية عمليات اأخرى متت بني البنك والع�ص� اأو الأطراف ذوي العالقة به.

- معل�مات عن اإدارة املخاطر ت�صمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتط�رات التي طراأت عليها.

- عدد مرات اجتماع جمل�س الإدارة وجلانه وعدد مرات ح�ص�ر كل ع�ص� يف هذه الجتماعات.

- اأ�صماء كل من اأع�صاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا امل�صتقيلني خالل العام.

- ملخ�س عن �صيا�صة منح املكافاآت لدى البنك مع الإف�صاح عن كافة اأ�صكال مكافاآت اأع�صاء املجل�س كل على حدا واملكافاآت بكافة اأ�صكالها التي منحت 
لالإدارة التنفيذية العليا كل على حدا وذلك عن ال�صنة املن�رصمة.

- اأ�صماء امل�صاهمني الذين ميلك�ن ن�صبة 1% اأو اأكرث من راأ�صمال البنك مع حتديد امل�صتفيد النهائي لهذه امل�صاهمات اأو اأي جزء منها وت��صيح اإن كان اأي من 
هذه امل�صاهمات مره�نة كلياً اأو جزئياً.

- اإقرارات من كافة اأع�صاء املجل�س باأن الع�ص� مل يح�صل على اأية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�صح عنها �ص�اء كانت تلك املنافع مادية اأم عينية 
و�ص�اء كانت له �صخ�صياً اأو لأي من ذوي العالقة به وذلك عن ال�صنة املن�رصمة.

 

11- اأنظمة �صبط ورقابة داخلية
اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية بدور رئي�صي يف �صمان قدرة جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على حتقيق اأهداف البنك، وحماية م�صالح  11.1.1 ت�صاهم 
امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح والتقليل من املخاطر الرئي�صية مثل الحتيال، الأن�صطة والأعمال غري امل�رصوعة، والبيانات املالية التي ل تعك�س ال��صع املايل 

احلقيقي للبنك.

11.1.٢ يتبنى البنك اأنظمة �صبط ورقابة داخلية ويق�م جمل�س الإدارة بالتاأكد من مراجعة املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي لهيكل هذه الأنظمة ب�صكل �صن�ي. 

11.1.٣ ي�صمن جمل�س الإدارة تطبيق اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية من خالل �صيا�صات م�ثقة تغطي جميع العمليات امل�رصفية وت�زيعها وتعميمها على 
جميع امل�صت�يات الإدارية ملراجعتها على اأ�صا�س دوري ل�صمان حتديثها و�صم�ليتها، وتق�م عدة جهات بالتاأكد من فعالية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية وهي:

 

11.2 التدقيق الداخلي
11.٢.1 لدى البنك اإدارة تدقيق داخلي تق�م برفع تقاريرها اإلى جلنة التدقيق.

اإعطاء الأهمية الالزمة لعملية التدقيق وتر�صيخ ذلك يف البنك ومتابعة  11.٢.٢ على املجل�س اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من 
ت�ص�يب مالحظات التدقيق.

11.٢.٣ على املجل�س �صمان وتعزيز ا�صتقاللية املدققني الداخليني واإعطائهم مكانة منا�صبة يف ال�صلم ال�ظيفي للبنك و�صمان اأن يك�ن�ا م�ؤهلني للقيام 
ب�اجباتهم مبا يف ذلك حق و�ص�لهم اإلى جميع ال�صجالت واملعل�مات والت�صال باأي م�ظف داخل البنك بحيث ميكنهم من اأداء املهام امل�كلة اإليهم واإعداد 

تقاريرهم دون اأي تدخل خارجي مبا ل يتعار�س مع اأية ق�انني و/اأو تعليمات ذات عالقة.

11.٢.٤ تق�م جلنة التدقيق بت�فري العدد الكايف من الك�ادر الب�رصية امل�ؤهلة للقيام باأن�صطة التدقيق الداخلي.

11.٢.٥ تعترب املهام اأدناه من املهام التي يق�م بها التدقيق الداخلي: 

 )Stress Testing( مراجعة الأم�ر املالية والإدارية، مراجعة اللتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية، مراجعة �صحة و�صم�لية اختبارات الأو�صاع ال�صاغطة -
ومبا يت�افق مع املنهجية املعتمدة من املجل�س.

- التحقق من ت�فر اأنظمة �صبط ورقابة داخلية كافية لأن�صطة البنك واملجم�عة ككل.

- التحقق من المتثال ل�صيا�صات البنك الداخلية واملعايري الدولية وتعليمات اجلهات الرقابية املعم�ل بها.

- تقييم املخاطر كجزء من عملية التخطيط لأن�صطة التدقيق الداخلي.

.)ICAAP( التحقق من دقة الإجراءات املتبعة فيما يتعلق بعملية التقييم الداخلي ملدى كفاية راأ�س املال -
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 11.3 التدقيق اخلارجي
11.٣.1 يق�م جمل�س الإدارة برت�صيح مدقق احل�صابات اخلارجي بناءً على ت��صية جلنة التدقيق، ويتم تعيينهم بقرار من الهيئة العامة للبنك. كما يجب اأن يك�ن 

املدقق اخلارجي م�صتقالً عن البنك وجمل�س اإدارته. 

11.٣.٢ يق�م جمل�س الإدارة ب�صمان تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�رصكاتها التابعة اأو احلليفة اأو املرتبطة بها باأي �صكل من الأ�صكال كل 
�صبع �صن�ات كحد اأعلى وذلك من تاريخ النتخاب وحتت�صب عند بدء التطبيق اعتباراً من العام ٢010، كما تك�ن ال�صنة الأولى )عند التدوير( للمكتب اجلديد 

ب�صكل م�صرتك )Joint( مع املكتب القدمي.

11.٣.٣ ل يج�ز اإعادة انتخاب املكتب القدمي مرة اأخرى قبل مرور �صنتني على الأقل من تاريخ اآخر انتخاب له بالبنك بخالف مهمة التدقيق امل�صرتكة.

11.٣.٤ يقوم جمل�س االإدارة ب�سمان اتخاذ اخلطوات املنا�سبة حلل اأي نقاط �سعف يف نظام الرقابة الداخلي والتي مت حتديدها واالإ�سارة اإليها من قبل املدقق اخلارجي.

11.4 اإدارة املخاطر
11.٤.1 لدى البنك اإدارة املخاطر تق�م برفع تقارير للجنة املخاطر والإدارة التنفيذية العليا.

11.٤.٢ يق�م املجل�س ب�صمان ا�صتقاللية اإدارة املخاطر والتاأكد من ت�فر الك�ادر الب�رصية الالزمة للقيام بالأن�صطة ذات ال�صلة ومنحها ال�صالحيات الالزمة 
لتمكينها من احل�ص�ل على املعل�مات من دوائر البنك الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام مبهامها.

11.٤.٣ على املجل�س التحقق من معاجلة التجاوزات على م�صت�يات املخاطر املقب�لة مبا يف ذلك م�صاءلة الإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�صاأن هذه التجاوزات.

11.٤.٤ على املجل�س اعتماد وثيقة املخاطر املقب�لة للبنك.

11.٤.٥ على املجل�س اعتماد منهجية التقييم الذاتي لكفاية راأ�صمال البنك وبحيث تك�ن هذه املنهجية �صاملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع املخاطر التي 
من املمكن اأن ي�اجهها البنك وتاأخذ بالعتبار خطة البنك ال�صرتاتيجية وخطة راأ�س املال ومراجعة هذه املنهجية ب�ص�رة دورية والتحقق من تطبيقها والتاأكد 

من احتفاظ البنك براأ�س مال كاٍف ملقابلة جميع اأن�اع املخاطر التي ي�اجهها.

11.٤.٦ على املجل�س وقبل امل�افقة على اأي ت��صع يف اأن�صطة البنك الأخذ بعني العتبار املخاطر املرتتبة على ذلك وقدرات وم�ؤهالت م�ظفي دائرة اإدارة املخاطر. 

11.٤.7 على املجل�س التاأكد من اأن اإدارة املخاطر تق�م باإجراء اختبار الأو�صاع ال�صاغطة ب�صكل دوري واأن يك�ن له دور رئي�صي يف اعتماد الفر�صيات وال�صيناري�هات 
امل�صتخدمة ومناق�صة نتائج الختبارات واعتماد الإجراءات ال�اجب اتخاذها بناءً على هذه النتائج.

11.٤.٨ تعترب املهام اأدناه من املهام التي تق�م بها اإدارة املخاطر: 

- التاأكد من اأن البنك يعمل �صمن حدود املخاطر املقب�لة.

- اإجراء اختبارات الأو�صاع ال�صاغطة ب�صكل دوري.

- تعريف م�صت�يات املخاطر املقب�لة، بالإ�صافة اإلى ا�صرتاتيجية و�صيا�صة خماطر البنك على اأن يتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

العليا  التنفيذية  لالإدارة  ون�صخة  املخاطر  اإدارة  للمجل�س من خالل جلنة  تقارير  رفع  واملعتمدة من خالل  املقب�لة  املخاطر  مل�صت�يات  البنك  امتثال  - �صمان 
تت�صمن معل�مات عن منظ�مة املخاطر الفعلية باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقب�لة ومعاجلة النحرافات ال�صلبية.

- �صمان امل�اءمة والت�افق بني اآليات قيا�س املخاطر ونظام املعل�مات.

- مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.

- و�صع وتط�ير الطرق والأ�صاليب لتحديد، الإ�رصاف، فح�س ومراقبة جميع اأن�اع املخاطر.

- درا�صة وحتليل كافة اأن�اع املخاطر املحتملة على البنك.

- تقدمي الت��صيات للجنة املخاطر عن تعر�س البنك للمخاطر وت�صجيل حالت ال�صتثناءات من �صيا�صة املخاطر.

- ت�فري املعل�مات الالزمة ح�ل خماطر البنك ل�صتخدامها لأغرا�س الإف�صاح.

- تنفيذ ا�صرتاتيجية اإدارة املخاطر بالإ�صافة اإلى تط�ير �صيا�صات واإجراءات عمل لإدارة كافة اأن�اع املخاطر.

11.5 اإدارة المتثال ومكافحة غ�ضل الأموال
11.٥.9 لدى البنك اإدارة امتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال وتق�م برفع تقاريرها مبا�رصة اإلى جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية والمتثال مع اإر�صال ن�صخة اإلى املدير العام.

11.٥.10 يق�م املجل�س ب�صمان ا�صتقاللية اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال و�صمان ت�فر ك�ادر ب�رصية كافية ومدربة.

11.٥.11 يق�م املجل�س باعتماد �صيا�صة ل�صمان امتثال البنك جلميع الت�رصيعات ذات العالقة ومراجعة هذه ال�صيا�صة ب�صكل دوري والتحقق من تطبيقها.

11.٥.1٢ على املجل�س اعتماد مهام وم�ص�ؤوليات اإدارة المتثال.

11.٥.1٣ يجري تدوين وت�ثيق �صيا�صات المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال املعتمدة من قبل املجل�س يف دليل منف�صل بحيث تغطي جميع ج�انب المتثال 
ل�صمان اللتزام بالق�انني والتعليمات واملعايري الدولية املعم�ل بها.

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية
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1٢- حق�ق اأ�صحاب امل�صالح
12.1 مقدمة

1٢.1.1 اأ�صحاب امل�صالح هم الأطراف ذي م�صلحة يف البنك مثل امل�دعني اأو امل�صاهمني اأو امل�ظفني اأو الدائنني اأو العمالء اأو اجلهات الرقابية.

1٢.1.٢ يلتزم جمل�س الإدارة باأعلى املعايري الأخالقية فيما يتعلق بالتعامل مع اأ�صحاب امل�صالح، وينبع ذلك من رغبة البنك باملحافظة على ثقة واإميان اأ�صحاب 
امل�صالح بالبنك والتزامه جتاههم بحيث يق�م املجل�س بت�فري اآلية حمددة ل�صمان الت�ا�صل مع اأ�صحاب امل�صالح وذلك من خالل الإف�صاح وت�فري معل�مات ذات 

دللة ح�ل اأن�صطة البنك لأ�صحاب امل�صالح من خالل الآتي:

- اجتماعات الهيئة العامة.

- التقرير ال�صن�ي.

- تقارير ربع �صن�ية حتت�ي على معل�مات مالية بالإ�صافة اإلى تقرير ح�ل تداول اأ�صهم البنك وو�صعه املايل خالل ال�صنة.

- امل�قع الإلكرتوين للبنك.

- ق�صم عالقات امل�صاهمني.

12.2 امل�ضاهمني
اأن تعظم  اإلى ت�فري ع�ائد مالية والت�رصف والقيام بالأن�صطة التي من �صاأنها  1٢.٢.٣ يلتزم البنك بخلق واإيجاد قيمة م�صتدامة للم�صاهمني، كما يهدف 

م�صلحة امل�صاهمني.

12.3 املوردين ومزودي اخلدمات
1٢.٣.1 يلتزم البنك بالتعامل مع امل�ردين ومزودي اخلدمات باأمانة وم�صداقية، وي�صعى لبناء واحلفاظ على عالقات جيدة مع امل�ردين ومقدمي اخلدمات، كما 

يكفل �رصيّة املعل�مات املتعلقة بهم.

12.4 املوظفني
1٢.٤.1 يلتزم البنك مبعاملة امل�ظفني بكرامة وت�فري واإتاحة فر�س عمل مت�صاوية جلميع العاملني فيما يتعلق مبمار�صات الت�ظيف، مبا يف ذلك التعيني، املكافاآت، 

التط�ر املهني والرتقيات.

1٢.٤.٢  تاأمني وت�فري ظروف عمل اآمنة و�صحية واحرتام حق�ق الإن�صان.

12.5 املجتمع
1٢.٥.1 يلتزم البنك بامل�صاهمة يف ن�عية احلياة ب�صكل عام يف املجتمعات التي يعمل فيها، وذلك من خالل ا�صتخدام امل�ارد بطريقة م�ص�ؤولة للحفاظ على البيئة. 
يق�م جمل�س الإدارة بالتاأكيد على قيام البنك بتقدمي امل�صاعدة من خالل الأن�صطة اخلريية واخلدمة املجتمعية املدنية وغريها وذلك لل�فاء مب�ص�ؤولياته الجتماعية.

12.6 العمالء
1٢.٦.1 يلتزم البنك مبعاملة جميع عمالئه بعدالة و�سفافية وعلى قدم امل�ساواة دون تغليب م�سلحة بع�سهم على البع�س االآخر اأو منح بع�سهم �رسوط 

تف�صيلية اإل وفق اأ�ص�س ومعايري جتارية وم�رصفية حم�س وفق الق�انني والتعليمات ذات ال�صلة.

يلتزم البنك بكافة بنود دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية
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اأ�صدر جمل�س مف��صي هيئة الأوراق املالية قرارا باإقرار دليل ح�كمة ال�رصكات امل�صاهمة العامة املدرجة يف ب�ر�صة عمان والذي اأ�صبح واجب التطبيق اعتبارا 
من ٢009/1/1. هذا ويت�صمن الدليل ق�اعد اإلزامية حكما وهي الق�اعد التي ا�صتندت اإلى ن�ص��س قان�نية ملزمة وردت يف الت�رصيعات النافذة، كما يت�صمن 

ق�اعد اإر�صادية ينبغي اللتزام بها، ويتطلب الدليل يف املرحلة الأولى من تطبيق الق�اعد الإر�صادية اأن يتم ذلك وفق اأ�صل�ب اللتزام اأو تف�صري عدم اللتزام.
يلتزم البنك بتطبيق كافة الق�اعد الإلزامية و الإر�صادية ال�اردة يف الدليل با�صتثناء الق�اعد الإر�صادية التالية:

- ل يتم انتخاب اأع�صاء جمل�س الإدارة وفق اأ�صل�ب الت�ص�يت الرتاكمي من قبل الهيئة العامة، حيث اأن ذلك حق للم�صاهمني وفق قان�ن ال�رصكات.
- ل يلتزم البنك بعدم اإدراج اأية م�ا�صيع جديدة يف اجتماع الهيئة العامة غري مدرجة على جدول الأعمال املر�صل للم�صاهمني حيث اأن ذلك حقا للم�صاهمني 

وفقا لقان�ن ال�رصكات.
- ل يتم اإرفاق النبذة التعريفية للم�صاهمني الراغبني بالرت�صح لع�ص�ية جمل�س الإدارة بالدع�ة امل�جهة للم�صاهمني حل�ص�ر اجتماع الهيئة العامة.

- يلتزم البنك بال�رسوط الواردة يف قانون ال�رسكات لطلب اجتماع هيئة عامة غري عادي للمطالبة باإقالة جمل�س االإدارة اأو اأي ع�سو فيه، ولطلب اإجراء تدقيق 
على اأعمال ال�رصكة ودفاترها.

- من املمكن اأن يق�م مدقق احل�صابات اخلارجي باأعمال اإ�صافية ل�صالح البنك بحيث ل ي�صكل ذلك تعار�س يف امل�صالح ويتم الإف�صاح عن ذلك �صمن التقرير 
ال�صن�ي.

دليل ق�اعد ح�كمة ال�رصكات
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فروع ومكاتب البنك
الإدارة العامة

عدد امل�ظفني ٦٦٢ م�ظف
�صارع عرار، وادي �صقرة
هاتف: ٥00٦000-0٦ 

فاك�س: ٥007100-0٦ 
�س.ب 9٥0٦٦1، عمان 1119٥، الأردن

الفروع
فرع اأبو علندا

عدد امل�ظفني 10 م�ظفني
هاتف ٤1٦٢٨٥7-0٦ 

فاك�س: ٤1٦٤٨01-0٦ 
�س.ب  1٥٣، عمان 11٥9٢، الأردن

 
فرع اأبو ن�ضري

عدد امل�ظفني 10 م�ظفني
هاتف: ٥10٥719-0٦ 

فاك�س: ٥10٥11٦-0٦ 
�س.ب ٢٤٥9، عمان 119٤1، الأردن

فرع اإربد
عدد امل�ظفني 1٨ م�ظف

هاتف: 7٢7٣٣90-0٢ 
فاك�س: 7٢79٢07-0٦ 

�س.ب ٣٣٦، اإربد ٢1110، الأردن

فرع اأ�ضواق ال�ضالم
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٥٨٥90٤٥-0٦ 
فاك�س: ٥٨٥7٦٣1-0٦ 

�س.ب 1٤0٢٨٥، عمان 11٨1٤، الأردن

فرع اأم اذينة 
عدد امل�ظفني 7 م�ظفني 

هاتف:٥٥٣٤٣71-0٦
0٥٥٣٤٣٢٥-٦

الفاك�س: ٥٥٣٤٢90-0٦
�س.ب 17٦٣٤، عمان ،1119٥، الأردن 

فرع البقعة
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٤7٢٨190-0٦ 
فاك�س: ٤7٢٦٨10-0٦ 

�س.ب 1٢1٥، عمان 19٣٨1، الأردن

فرع بافيليون مول
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: ٥00٦1٦1-0٦ 
فاك�س: ٤٣9٣٥٢٥-0٦ 

�س.ب ٢٥110، عمان 1٢٣7، الأردن

فرع بني كنانة
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: 7٥٨٥191-0٢ 
فاك�س: 7٥٨٥٢11-0٢ 

�س.ب 109، اإربد ٢11٢9، الأردن

فرع بيادر وادي ال�ضري
عدد امل�ظفني 17 م�ظف

هاتف:  ٦٥٨٥990-0٦
فاك�س: ٥٨1٤9٣٣-0٦ 

�س.ب 1٤0٢٨٥، عمان 11٨1٤، الأردن

فرع اجلامعة الأردنية
عدد امل�ظفني 19 م�ظف

هاتف: ٥٣٤٢٢٢٥-0٦ 
فاك�س: ٥٣٣٣٢7٨-0٦ 

�س.ب 1٣1٤٦، عمان 119٤٢، الأردن

فرع جامعة اآل البيت
عدد امل�ظفني ٨ م�ظفني

هاتف: ٦٢٣1٨٥٦-0٢
فاك�س: ٦٢٣٤٦٥٥-0٦ 

�س.ب 1٣00٦٦، املفرق ٢٥11٣، الأردن

فرع اجلامعة الأملانية الأردنية
عدد امل�ظفني 7 م�ظفني

هاتف: ٤٢٥0٥٢٥-0٦ 
فاك�س: ٤٢٥0٥٤٥-0٦ 

�س.ب ٤٤0، مادبا 17110، الأردن

فرع جامعة احل�ضني بن طالل
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: ٢1٣٥071-0٣ 
فاك�س: ٢1٣٤9٨٥-0٣ 

�س.ب 1٣، معان 71111، الأردن

فرع جامعة العلوم
والتكنولوجيا

عدد امل�ظفني 1٦ م�ظف
هاتف: 709٥71٣-0٢ 

فاك�س: 709٥1٦٨-0٢ 
�س.ب ٣0٣0، اإربد ٢٢110، الأردن

فرع جامعة فيالدلفيا
عدد امل�ظفني ٥ م�ظفني

هاتف: ٦٣7٤٦0٤-0٢
فاك�س: ٦٣7٤٦0٥-0٢

�س.ب 1، جر�س 19٣9٢، الأردن

فرع جامعة موؤتة
عدد امل�ظفني 1٦ م�ظف

هاتف: 7٢٣01٨٢-0٣
فاك�س: 7٢٣01٨1-0٣ 

�س.ب ٨٨، م�ؤتة ٦1710، الأردن

فرع جامعة الريموك
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: 7٢701٨1-0٢
فاك�س: 7٢701٨0-0٢ 

�س.ب  ٣٣٦، اإربد ٢1110، الأردن

فرع جبل احل�ضني
عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف

هاتف: ٥٦0٤97٤-0٦
فاك�س: ٥٦0٥٦٣٢-0٦ 

�س.ب٨٦٣٦ ، عمان 111٢1، الأردن

 
فرع جبل عمان

عدد امل�ظفني 1٣ م�ظف
هاتف: ٤٦٢٥٢٢٨-0٦

فاك�س: ٤٦1٨٥0٤-0٦ 
�س.ب ٢01٨، عمان 111٨1، الأردن

فرع جبل اللويبدة
عدد امل�ظفني 10 م�ظف

هاتف: ٤٦٢٨10٤-0٦
فاك�س: ٤٦٣7٤٣٨-0٦ 

�س.ب71٥ ، عمان1111٨، الأردن

فرع جر�س
عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف

هاتف: ٦٣٤1٨٦٨-0٢
فاك�س: ٦٣٤1٨70-0٢ 
�س.ب 9٦، جر�س، الأردن

فرع الرابية
عدد امل�ظفني 7 م�ظفني

هاتف: ٥٥٢٤٢1٦-0٦
فاك�س: ٥٥٢٤٢٦7-0٦ 

�س.ب 1791٥، عمان 1119٥، الأردن

فرع الر�ضيفة
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٣7٥1٨٢٢-0٥
فاك�س: ٣7٤٢٢7٥-0٥ 

�س.ب ٤1، الر�صيفة 1٣710، الأردن

  
فرع الر�ضيفة/ اجلبل ال�ضمايل

عدد امل�ظفني ٨ م�ظفني
هاتف: ٣7٥٥7٨٥-0٥

فاك�س: ٣7٥٥79٦-0٥ 
�س.ب 1٢0٢٢٥، الر�صيفة 1٣71٢، الأردن

فرع الرمثا
عدد امل�ظفني ٨ م�ظفني

هاتف: 7٣٨٤1٢٦-0٢
فاك�س: 7٣٨٤1٢٨-0٢

�س.ب ٥٢٦، الرمثا ٢1٤10، الأردن

فرع زارا مول
عدد امل�ظفني 17 م�ظف

هاتف: ٥00٦٢٢0-0٦
فاك�س: ٤٦1٨٣٥٤-0٦ 

�س.ب 17٨٦٨، عمان 1119٥، الأردن

 
فرع الزرقاء

عدد امل�ظفني 1٣ م�ظف
هاتف: ٣9٨٢7٢9-0٥

فاك�س: ٣9٣1٤٢٤-0٥
�س.ب ٣9، الزرقاء 1٣110، الأردن

فرع الزرقاء اجلديدة
عدد امل�ظفني 1٥ م�ظف

هاتف: ٣٨٦٤11٨-0٥
فاك�س: ٣٨٦٤1٢0-0٥ 

�س.ب 1٢٢91، الزرقاء 1٣11٢، الأردن

فرع الزرقاء/ �ضارع بغداد
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٣9٣19٨0-0٥
فاك�س: ٣9٣19٨٨-0٥ 

�س.ب 1٥07٤٦، الزرقاء 1٣11٥، الأردن

فرع الزرقاء/ �ضارع اجلي�س
عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف

هاتف: ٣9٦٨01٣-0٥
فاك�س: ٣9٦٨0٣٣-0٥ 

�س.ب 1٥11٨0، الزرقاء 1٣11٥، الأردن

فروع ومكاتب البنك
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فرع ال�ضلط
عدد امل�ظفني 1٥ م�ظف

هاتف: ٣٥٥0٦٣٦-0٥
فاك�س: ٣٥٥٦71٥-0٥ 

�س.ب 1101، ال�صلط 19110، الأردن

فرع ال�ضلط/
�س. امللك عبدالله الثاين

عدد امل�ظفني 11 م�ظف
هاتف: ٣٥0017٣-0٥

فاك�س: ٣٥0017٣-0٥ 
�س.ب ٢1٤، البلقاء 19٣٢٨، الأردن

فرع �ضيتي مول
عدد امل�ظفني 1٣ م�ظف

هاتف: ٥٨٢00٢٨-0٦
فاك�س: ٥٨٦٤7٢٦-0٦ 

�س.ب 71٥، عمان 1111٨، الأردن

فرع �ضارع احلرية
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٤٢0٥9٢٣-0٦
فاك�س: ٤٢0٦9٦٢-0٦ 

�س.ب  ٥1٥، عمان 11٦٢٣، الأردن

فرع �ضارع حكما
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: 7٤0٨٣77-0٢
فاك�س: 7٤1٢٥٤٥-0٢ 

�س.ب ٣٣٦، اإربد ٢1110، الأردن

فرع اإربد/ �ضارع عمر املختار
عدد امل�ظفني 1٥ م�ظف

هاتف: 7٢٥09٥0-0٢
فاك�س: 7٢٥09٥٤-0٢ 

�س.ب 1٥000٢، اإربد ٢11٤1، الأردن

فرع �ضارع املدينة الطبية
/ جممع ليدرز

عدد امل�ظفني ٥ م�ظفني
هاتف: ٥٣٣٥٢10-0٦

فاك�س: ٥٣٣٥1٥9-0٦ 
�س.ب 1٤0٣٥0، عمان 11٨1٤، الأردن

فرع �ضارع املدينه املنورة
عدد امل�ظفني 1٤ م�ظف

هاتف: ٥٥٦0٢٨٥-0٦
فاك�س: ٥٥٣79٥7-0٦ 

�س.ب 1٣01، عمان 119٥٣، الأردن

فرع �ضارع مكة
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٥٥٢٢٨٥0-0٦
فاك�س: ٥٥٢٢٨٥٢-0٦ 

�س.ب 117٢، عمان 11٨٢1، الأردن

فرع ال�ضمي�ضاين
عدد امل�ظفني 1٥ م�ظف

هاتف: ٥٦٨٥07٤-0٦
فاك�س: ٥٦٨77٢1-0٦ 

�س.ب 9٦٢٢97، عمان 1119٦، الأردن

فرع ال�ضويفية
عدد امل�ظفني 1٥ م�ظف

هاتف: ٥٨٦٥٨0٨-0٦
فاك�س: ٥٨٦٣1٤0-0٦ 

�س.ب 71٥، عمان 1111٨، الأردن

فرع �ضويلح
عدد امل�ظفني 1٤ م�ظف

هاتف: ٥٣٣٢٥٨٥-0٦
فاك�س: ٥٣٣٢٤٨٥-0٦ 

�س.ب ٣1٦، عمان 11910، الأردن

 
فرع �ضاحية اليا�ضمني

عدد امل�ظفني 11 م�ظف
هاتف: ٤٢017٤٨-0٦

فاك�س: ٤٢01٤٥9-0٦
�س.ب  ٣٨971، عمان 11٥9٣، الأردن

فرع طرببور
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٥0٥٤170-0٦
فاك�س: ٥0٥٣91٦-0٦ 

�س.ب ٢7٣، عمان 119٤7، الأردن

فرع الطفيلة
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٢٢٥07٥٦-0٣
فاك�س: ٢٢٥07٥٤-0٣ 

�س.ب ٢٨، عمان ٦٦1٤1، الأردن

فرع العبديل
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: ٥٦٥0٨٥٣-0٦
فاك�س: ٥٦0٢٤٢0-0٦ 

�س.ب 9٢٨٥07، عمان 11190، الأردن

فرع فندق املاريوت
عدد امل�ظفني ٥ م�ظفني

هاتف: ٥٥٦01٤9-0٦
فاك�س: ٥٦٢٣1٦1-0٦ 

�س.ب 71٥، عمان 1111٨، الأردن

 
فرع ق�رص العدل

عدد امل�ظفني ٨ م�ظفني
هاتف: ٥٦77٢٨٦-0٦

فاك�س: ٥٦77٢٨7-0٦ 
�س.ب 9٥0٦٦1، عمان 1119٥، الأردن

فرع القوي�ضمة
عدد امل�ظفني 1٦ م�ظف

هاتف: ٤771٣٣٣-0٦
فاك�س: ٤7٥17٣7-0٦ 

�س.ب ٣٨971، عمان 11٥9٣، الأردن

فرع مادبا
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٣٢٥٣٤71-0٥
فاك�س: ٣٢٥٣٤٦٥-0٥ 

�س.ب ٥٨٥، مادبا 17110، الأردن

فرع ماركا
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: ٤٨9٦0٤٤-0٦
فاك�س: ٤٨9٦0٤٢-0٦ 

�س.ب 71٥، عمان 1111٨، الأردن

فرع املحطة
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: ٤٦٥1٣٢٦-0٦
فاك�س: ٤٦٥1991-0٦ 

�س.ب ٦1٨0، عمان 1111٨، الأردن

فرع جممع ال�ضفريات/ اإربد
عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف 

هاتف: 7٢٤9٨1٥-0٢
فاك�س: 7٢٥071٥-0٢ 

�س.ب ٣7٥7، اإربد ٢1110، الأردن

فرع مرج احلمام
عدد امل�ظفني 11 م�ظف

هاتف: ٥71٢٣٨٣-0٦
فاك�س: ٥711٨9٥-0٦ 

�س.ب ٣0، مرج احلمام 117٣٢، الأردن

فرع عبدون
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٥9٢01٣1-0٦
فاك�س: ٥9٢01٤1-0٦ 

�س.ب ٨٥1٤٥٥، عمان 111٨٥، الأردن

فرع عجلون
عدد امل�ظفني 9 م�ظف

هاتف: ٦٤٢٢٨9٥-0٢
فاك�س: ٦٤٢٢٨97-0٢ 

�س.ب ٥٥، عمان ٢٦٨10، الأردن

فرع العقبة/�س.  احلمامات 
التون�ضية

عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف
هاتف: ٢01٨٤٥1-0٣

فاك�س: ٢01٨٤٥٦-0٣ 
�س.ب 1177، العقبة 77110، الأردن

فرع الكرك/ الثنية
عدد امل�ظفني 1٨ م�ظف

هاتف: ٢٣٨7٦٢7-0٣
فاك�س: ٢٣٨7٦٢٦-0٣ 

�س.ب ٦، الكرك ٦11٥1، الأردن

فرع العقبة /�س. الريموك
عدد امل�ظفني 1٣ م�ظف

هاتف: ٢01٥٥٣٣-0٣
فاك�س: ٢01٥٥٥0-0٣ 

�س.ب 11٦٦، العقبة 77110، الأردن

فرع عمان
عدد امل�ظفني 1٦ م�ظف

هاتف: ٤٦٥٨٤٢٨-0٦
فاك�س: ٤٦٣9٣٢٨-0٦ 

�س.ب 71٥، عمان 1111٨، الأردن

فرع غور ال�ضايف
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٢٣00٤٣7-0٣
فاك�س: ٢٣00٤٣٨-0٣ 

�س.ب ٥7، الكرك، الأردن

فرع الفحي�س
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٥٣7٣0٦1-0٦
فاك�س: ٥٣7٣0٦٤-0٦ 

�س.ب 1٨0، الفحي�س 191٥٢، الأردن

فروع ومكاتب البنك
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فرع م�ضت�ضفى الأمري حمزة
عدد امل�ظفني ٦ م�ظفني

هاتف: ٥0٥٥٢٢٦-0٦
فاك�س: ٥0٥٥٢0٤-0٦ 

�س.ب 10٤7، عمان 119٤7، الأردن

فرع م�ضت�ضفى
اجلامعة الأردنية

عدد امل�ظفني 11 م�ظف
هاتف: ٥٥1٤07٢-0٦

فاك�س: ٥٣٣٣٢٤٨-0٦ 
�س.ب 1٣0٤٦، عمان 119٤٢، الأردن

فرع م�ضت�ضفى امللك
عبدالله املوؤ�ض�س اجلامعي

عدد امل�ظفني ٨ م�ظفني
هاتف: 709٥7٢٣-0٢

فاك�س: 709٥7٢٥-0٢ 
�س.ب ٣٣٦، اإربد ٢1110، الأردن

 
فرع معدي

عدد امل�ظفني 10 م�ظفني
هاتف: ٣٥700٣0-0٥

فاك�س: ٣٥7190٤-0٥ 
�س.ب ٢7، معدي 1٨٢٦1، الأردن

فرع املفرق
عدد امل�ظفني 1٦ م�ظف

هاتف: ٦٢٣٥٥1٦-0٢
فاك�س: ٦٢٣٥٥1٨-0٢ 

�س.ب 1٣0٨، املفرق ٢٥110، الأردن

فرع املفرق/
�ضارع الأمري ح�ضن بن طالل

عدد امل�ظفني ٨ م�ظفني
هاتف: ٦٢٣0٥٥٥-0٢

فاك�س: ٦٢٣0٥٥٦-0٢ 
�س.ب ٢٥110، املفرق 1٢٣7، الأردن

فرع ميدان امللك عبدالله / اإربد
عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف

هاتف: 7٢٤0071-0٢
فاك�س: 7٢٤00٦9-0٢ 

�س.ب ٢0٦٦، اإربد ٢1110، الأردن

املكاتب
مكتب جمرك عمان

عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني
هاتف: ٤70٥٤٤7-0٦

فاك�س: ٤70٥٤7٥-0٦ 
�س.ب ٣٨971، عمان 11٥9٣، الأردن

مكتب  جر�س
عدد امل�ظفني ٤ م�ظفني

هاتف: ٦٣٥٤010-0٢
فاك�س: ٦٣٥٤01٢-0٢ 

�س.ب 9٥0٦٦1، عمان 1119٥، الأردن

مكتب ال�ضونة اجلنوبية
عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني

هاتف: ٣٥٨1٣٢٢-0٥
فاك�س: ٣٥٨1٣٢1-0٥

�س.ب  ٢7، معدي 1٨٢٦1، الأردن

مكتب الطلبة اجلامعة الأردنية
عدد امل�ظفني ٤ م�ظفني

هاتف: ٥٣٤٢٢٢٥-0٦
فاك�س: ٥٣٤1٥9٤-0٦ 

�س.ب 1٣1٤٦، عمان 119٤٢، الأردن

مكتب حمطة الركاب/ العقبة
عدد امل�ظفني ٢ م�ظف

هاتف: ٢019117-0٣
فاك�س: ٢01٥٥٥0-0٣ 

�س.ب 11٦٦، العقبة 77110، الأردن

 
مكتب طلبة جامعة الريموك

عدد امل�ظفني 9 م�ظفني
هاتف: 7٢701٨1-0٢

فاك�س: 7٢701٨0-0٢ 
�س.ب ٣٣٦، اإربد ٢1110، الأردن

مكتب طلبة جامعة العلوم 
والتكنولوجيا

عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني
هاتف: 709٥71٣-0٢

فاك�س: 709٥1٦٨-0٢ 
�س.ب ٣0٣0، اإربد ٢٢110، الأردن

مكتب فرع اجلامعة الأردنية/
العقبة

عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني
هاتف: ٢0٥٨0٢7-0٣

فاك�س: ٢0٥٨0٢9-0٣ 
�س.ب 1177، العقبة 77110، الأردن

مكتب كوزمو
عدد امل�ظفني ٥ م�ظفني

هاتف: ٥٨٢1٦٣٤-0٦
فاك�س: ٥٨٥٣٤٨0-0٦ 

�س.ب 1٤0٢٨٥، عمان 11٨1٤، الأردن

مكتب املنطقة احلرة/  الزرقاء
عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني

هاتف: ٣٨٢٦700-0٥
فاك�س: ٣٨٢٦070-0٥ 

�س.ب 1٢٢91، الزرقاء 1٣11٢، الأردن

مكتب ال�ضوبك
عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني

هاتف: ٢1٦٥٤7٦-0٣
فاك�س: ٢1٦٥٤77-0٣ 

�س.ب 1٣، معان 71111، الأردن

مكتب ال�ضونة ال�ضمالية
عدد امل�ظفني ٤ م�ظفني

هاتف: ٦٥٨0٨1٦-0٢
فاك�س: ٦٥٨0٨1٨-0٢ 

�س.ب ٣7٥7، اإربد ٢1110، الأردن

مكتب دير اأبي �ضعيد
عدد امل�ظفني ٥ م�ظفني

هاتف: ٦٥٢٢190-0٢
فاك�س: ٦٥٢٢19٥-0٢ 

�س.ب ٥٥، اإربد ٢٦٨10، الأردن

مكتب معان/ املدينة
عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني

هاتف: ٢1٣٦٥90-0٣
فاك�س: ٢1٣٦٥9٤-0٣ 

�س.ب 1٣، معان 71111، الأردن

مكتب وادي مو�ضى
عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني

هاتف: ٢1٥٤97٥-0٣
فاك�س: ٢1٥٤97٤-0٣ 

�س.ب 1٣، معان 71111، الأردن

فرع النزهة
عدد امل�ظفني ٨ م�ظفني

هاتف: ٥٦٢٦٢٢0-0٦
فاك�س: ٥٦٢٦٣٣٥-0٦ 

�س.ب ٨0٨0، اإربد111٢1، الأردن

فرع الها�ضمي ال�ضمايل
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٥0٥٥٣90-0٦
فاك�س: ٥0٥٥٤01-0٦ 

�س.ب ٢٣110٦، عمان 111٢٣، الأردن

فرع وادي �ضقرة
عدد امل�ظفني 17 م�ظف

هاتف: ٥00٦000-0٦
فاك�س: ٥0071٢٤-0٦ 

�س.ب 9٥0٦٦1، عمان 1119٥، الأردن

 
فرع الوحدات

عدد امل�ظفني 10 م�ظفني
هاتف: ٤77117٣-0٦

فاك�س: ٤7٥٣٣٨٨-0٦ 
�س.ب 71٥، عمان 1111٨، الأردن
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املراكز ال�ضت�ضارية 
والت�ضويقية

مركز ا�ضت�ضاري اإربد
هاتف: 7٢٥7٥٢7-0٢

فاك�س: 7٢٥7٥٣0-0٢ 
�س.ب 9٥0٦٦1، عمان 1119٥، الأردن

مركز ا�ضت�ضاري الزرقاء
هاتف: ٣97٥٢0٢-0٥

فاك�س: ٣97٥٢0٣-0٥ 

�س.ب 9٥0٦٦1، عمان 1119٥، الأردن

فروع فل�ضطني
الإدارة الإقليمية

عدد امل�ظفني ٢٤٥ م�ظف
هاتف: ٢977٢٣0-0٢

فاك�س: ٢9٥٢7٦٣-0٢ 
�س.ب 1٨70، رام الله، فل�صطني

فرع املا�ضيون - رام الله
عدد امل�ظفني 1٨ م�ظف

هاتف: ٢977090-0٢
فاك�س: ٢9797٥٥-0٢ 

�س.ب ٢٤19، رام الله، فل�صطني

فرع نابل�س
عدد امل�ظفني ٢9 م�ظف

هاتف: ٢٣9٣001-09
فاك�س: ٢٣٨1٥90-09 

�س.ب ٥0، نابل�س، فل�صطني

فرع الأهلية رام الله
عدد امل�ظفني 19 م�ظف

هاتف: ٢9٨٣٥00-0٢
فاك�س: ٢9٥٥٤٣7-0٢ 

�س.ب ٢٣٥9، رام الله، فل�صطني

 
فرع ال�ضاللة - اخلليل

عدد امل�ظفني ٦ م�ظفني
هاتف: ٢٢٢9٨0٣/٤-0٢
فاك�س: ٢٢٢9٣٢7-0٢ 

�س.ب ٦٦٢، اخلليل، فل�صطني

فرع �ضارع حيفا - جنني
عدد امل�ظفني 1٥ م�ظف

هاتف: ٢٤1٨000-0٤
فاك�س: ٢٤٣9٤70-0٤ 

�س.ب ٦٦، جنني، فل�صطني

 
فرع �ضارع الإر�ضال - رام الله

عدد امل�ظفني 11 م�ظف
هاتف: ٢9٤٨100-0٢

فاك�س: ٢9٥1٤٣٣-0٢ 
�س.ب ٤٣٤٣، البرية، فل�صطني

 
فرع طولكرم

عدد امل�ظفني ٢1 م�ظف
هاتف: ٢٦٨٨1٤0-09

فاك�س: ٢٦7٢77٣-09 
�س.ب 110، ط�لكرم، فل�صطني

فرع باب الزقاق - بيت حلم
عدد امل�ظفني 1٣ م�ظف

هاتف: ٢7٥٦900-0٢
فاك�س: ٢7٤٤97٤-0٢ 

�س.ب 709، بيت حلم، فل�صطني

فرع قلقيلية
عدد امل�ظفني 1٣ م�ظف

هاتف: ٢9٤111٤/٥-09
فاك�س: ٢9٤1119-09 

�س.ب ٤٣، قلقيلية، فل�صطني

فرع اأريحا
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٢٣٢٣٦٢7/9-0٢
فاك�س: ٢٣٢19٨٢-0٢ 

�س.ب ٥٥، اأريحا، فل�صطني

فرع �ضارع في�ضل - نابل�س
عدد امل�ظفني 1٦ م�ظف

هاتف: ٢٣٨٣٢٥0/1-09
فاك�س: ٢٣٨٣٢٥٦-09 

�س.ب 1٥٥9، نابل�س، فل�صطني

 
فرع وادي التفاح - اخلليل

عدد امل�ظفني 1٤ م�ظف
هاتف: ٢٢٢٥٣٥٣-0٢

فاك�س: ٢٢٢٥٣٥٨-0٢ 
�س.ب ٦٥٥، اخلليل، فل�صطني

فرع خان يون�س
عدد امل�ظفني 9 م�ظف

هاتف: ٢0٥٤07٤-0٨
فاك�س: ٢0٥٤0٨٤-0٨ 

�س.ب 1٥٨، خان ي�ن�س، فل�صطني

فرع ال�رصايا - غزة
عدد امل�ظفني 9 م�ظفني

هاتف: ٢٨٢٤9٥0/1-0٨
فاك�س: ٢٨٢٤٨٣0-0٨ 

�س.ب 1٦7، غزة، فل�صطني

فرع دير البلح
عدد امل�ظفني 7 م�ظفني

هاتف: ٢٥٣1٢٢0-0٨
فاك�س: ٢٥٣99٤7-0٨ 

�س.ب ٦007، دير البلح، فل�صطني

فرع رفح
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٢1٣٦٢٥1-0٨
فاك�س: ٢1٣٦٢٥0-0٨ 

�س.ب ٨٢0٥، رفح، فل�صطني

فرع الرمال - غزة
عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف

هاتف: ٢٨٢1077-0٨
فاك�س: ٢٨٢10٨٨-0٨ 

�س.ب ٥٣٥0، غزة، فل�صطني

فرع �ضاحة املهد - بيت حلم
عدد امل�ظفني 10 م�ظفني

هاتف: ٢7٥7770-0٢
فاك�س: ٢7٥77٢٢-0٢ 

�س.ب ٦01، بيت حلم، فل�صطني

 
فرع عني �ضارة - اخلليل

عدد امل�ظفني 1٢ م�ظف
هاتف: ٢٢1٦٨01-0٢

فاك�س: ٢٢٢11٤0-0٢ 
�س.ب ٦٦٣، اخلليل، فل�صطني

 

مكتب جامعة النجاح
عدد امل�ظفني ٥ م�ظفني

هاتف: ٢٣٤٣٥٥0-09
فاك�س: ٢9771٦7-0٢ 

�س.ب ٤99، نابل�س، فل�صطني

مكتب �ضارع اأبو بكر - جنني
عدد امل�ظفني 1٥ م�ظف

هاتف: ٢٥0٥٢70-0٤
فاك�س: ٢٥0٣110-0٤ 

�س.ب ٦7، جنني، فل�صطني

 فرع مملكة البحرين
عدد امل�ظفني ٣ م�ظفني

هاتف: 97٣1٦٦٦1000+
فاك�س: 97٣1٦٦٦1001+
املنامة - مملكة البحرين

�س.ب 9٢٥10٢، عمان 11110، الأردن 

ال�رصكات التابعة
م�رصف ال�ضفا 

هاتف: 970٢٢9٤1٣٣٣+
فاك�س: 970٢٢9٥797٥+

�س. ب 1٣1٣، رام الله، فل�صطني 

ال�رصكة الوطنية لالأوراق املالية
هاتف: 0٤٢0 ٢9٨ 970٢+ 

فاك�س: 7٢77 ٢9٨ 970٢+ 
�س.ب  19٨٣، رام الله، فل�صطني

�رصكة متلك للتاأجري التمويلي
هاتف: ٦٦٥1 ٥٥0 )٦( 9٦٢+ 

فاك�س: 177٢ ٥٢0 )٦( 9٦٢+ 
�س.ب 9٤171٥، عمان 1119٤، الأردن

ال�رصكة الوطنية للخدمات 
املالية - اأوراق لال�ضتثمار

هاتف: ٣٨00 ٥٥0 )٦( 9٦٢+ 
فاك�س: ٣٨0٢ ٥٥0 )٦( 9٦٢+ 

فروع ومكاتب البنك
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