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رسالة البنك

رؤيتنا:

في  مميز�  بنك�  ليكون  ا�ردني  التجاري  البنك  تطوير  إلى  نتطلع 
خدماته بما يجعله من أبرز البنوك في تلبية حاجات العمالء من 
المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة حسب أحدث وأفضل 

وأسلم المعايير المتعارف عليها دولي�.

أهدافنا:

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

مع البنك وكذلك المساهمين والعاملين فيه.

قيمنا:

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

• الشفافية القصوى أساس مصداقيتنا
• أخالقيات التعامل ومصداقياتها هي نهجنا

• نلتزم بالتطوير المستمر
• خدمة المجتمع هي واجب كبير لدينا
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مجلس ا�دارة
اّتزان وثبات وازدهار في شّتى االتجاهات

يرمز اللون

ا�خضر
للتقدم والتوازن



سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة
عضو مجلس إدارة 

معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي
نائب رئيس مجلس ا�دارة

سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ
رئيس مجلس ا�دارة 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (المقعد الثاني)
عضو مجلس إدارة ويمثلها:

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (المقعد ا�ول)
عضو مجلس إدارة ويمثلها:

سعادة السيد جهاد علي أحمد الشرع
حتى تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢

سعادة السيد مازن حمدي محمد الصحصاح 
من تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٣

سعادة ا¡نسة شادن زياد نبيه "درويش الحجي"  

أعضاء مجلس اإلدارة
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شركة ا�ردن ا�ولى لالستثمار
عضو مجلس إدارة ويمثلها:

سعادة السيد "محمد خير" عبد الحميد عبابنة

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

سعادة السيدة إيمان محمود عالن الضامن
عضو مجلس إدارة

سعادة السيد نبيل زكي جورج مشحور
عضو مجلس إدارة

سعادة السيد يزيد شمس الدين "محمد يوسف" الخالدي
عضو مجلس إدارة

شركة مصانع ا�صباغ الوطنية المحدودة
عضو مجلس إدارة ويمثلها: 

سعادة السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور

أعضاء مجلس اإلدارة
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السادة المساهمين الكرام،

وأخير� ال يسعني في هذا المقام إال أن 
مجلس  أعضاء  للسادة  بالشكر  أتقدم 
إدارة البنـــك الموقر ولـــ�دارة التنفيذية 
في  العامليـــن  الموظفيـــن  ولكافـــة 
البنـــك؛ على الجهود التـــي بذلت خالل 
العـــام ٢٠١٧ وســـاهمت فـــي تحقيـــق 
إنجازات البنك راجي� مـــن ا� القدير أن 
يحمل العـــام الجديـــد ٢٠١٨ في طياته 
المزيد من التقدم واالزدهار لمؤسستنا 
ولـــي  وا�  الخيـــر،  و¬ردننـــا  العزيـــزة 

التوفيق.

والسالم عليكم ورحمة ا�.

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس ا±دارة

كلمة رئيس
مجلس ا±دارة

السادة مساهمي البنك التجاري الكرام،

أضع بين أيديكم التقرير الســـنوي الرابع عشـــر للبنك 
التجاري ا¬ردني عن العام ٢٠١٧، حيث شهد هذا العام 
استمرار حالة عدم االســـتقرار السياسي وا¬مني في 
المنطقة، وتأثيرها على النشاط االقتصادي للمملكة 
ا¬ردنيـــة ولمختلـــف القطاعـــات، رافقهـــا انخفاض 
المســـاعدات والمنـــح الخارجيـــة، لتتحمـــل المملكة 
ا¬ردنيـــة العبء ا¬كبر من تداعيـــات هذه ا¬وضاع غير 
المســـتقرة، رغم محدودية الحلـــول والموارد لديها، 
ا¬مـــر الـــذي انعكس أثـــره على مختلف المؤشـــرات 
المالية واالقتصاديـــة، فقد انخفض معدل نمو الناتج 
المحلي عـــن المتوقـــع، وارتفع معـــدل البطالة إلى 
مستويات غير مسبوقة، واستمرت نسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلـــي عند مســـتوياتها المرتفعة، كما 
ارتفـــع عجز الميـــزان التجـــاري، وانخفـــض احتياطي 
المملكة من العمالت ا¬جنبية، رغم بقائه عند حدود 
آمنة، مما اســـتدعى القيـــام بإجراء إصالحـــات مالية 
واقتصادية مـــن قبل الحكومة ا¬ردنيـــة لتدارك هذا 
التراجع في مختلف المؤشرات أو التخفيف من حدته 
رغم انعـــكاس هـــذه ا±جراءات ســـلب� علـــى الحياة 

اليومية للمواطنين. 

الضريبة  بعد  الربح  صافي  بلغ  حيث   ،٢٠١٧ العام  خالل  متواضعة  نتائج  ا¬ردني  التجاري  البنك  حقق  الظروف  لهذه  ونتيجة 
والمخصصات ٣٫٨ مليون دينار، والربح التشغيلي ١٨ مليون دينار مقارنة مع صافي ربح ٩٫٣ مليون دينار، وربح تشغيلي ٢٠ مليون 
دينار للعام ٢٠١٦، ويعود السبب الرئيسي النخفاض الربح التشغيلي الرتفاع تكلفة مصادر ا¬موال، أما ودائع العمالء فقد نمت 
بمبلغ ١٤ مليون دينار وبنسبة ١٫٥٪ عن بداية العام رغم سحب المؤسسات الحكومية ودائعها، وبلغ رصيد ودائع العمالء ٩٧١ 
مليون دينار، ونمت التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة ١٤٫١٪ وبلغت ٧٦٢ مليون دينار، علم� بأن نسب النمو للتسهيالت أعلى 
البنك صاحبه تحسن في جودة محفظة  النمو في  له ٩٫٦٪،  هذا  التسهيالت  نمو  بلغ معدل  المصرفي والذي  القطاع  من 
الودائع، فقد ارتفعت نسبة ودائع ا¬فراد ا¬قل تكلفة وا¬كثر استقرار� ضمن محفظة الودائع إلى ٦٠٪ من إجمالي محفظة 
الودائع مقارنة مع ٥٠٪ في بداية العام ٢٠١٧، أما محفظة التسهيالت فقد ارتفعت نسبة التغطية  للديون غير العاملة  في 
نهاية العام ٢٠١٧ مقارنة مع نهاية العام ٢٠١٦، وفيما يتعلق بحقوق الملكية فقد نمت بنسبة ٢٫٦٪ في نهاية العام ٢٠١٧ مقارنة 

مع العام ٢٠١٦ وبلغت ١٥٠ مليون دينار، وبلغ معدل  كفاية رأس المال التنظيمي نسبة ١٣٫٧٪.

البنك بالعمل على استقطاب العمالء الجدد ومن  البنك وهم محور العملية المصرفية؛ فقد استمر  وعلى مستوى عمالء 
مختلف القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم، مع بذل الجهود للمحافظة على عمالئه الحاليين وتقديم 
الخدمات المناسبة الحتياجاتهم، كما قام البنك باستكمال تطبيق خطة التفرع وتحقيق أهدافها المتمثلة بتوسيع قاعدة 
العمالء والوصول إلى كافة مناطق تواجدهم، فقام باستهداف عدة مواقع ±نشاء فروع جديدة منها: (المدينة الرياضية، 
عبدون، الرابية وأم أذينة)، فيما باشر البنك  بتطبيق (خطة االنتشار في مناطق الضفة الغربية)، وقام البنك بتحديث العديد 
الفرع  وتشغيل  بتصميم  قام  كما  عصري،  وتصميم  رؤية  وفق  الفروع  لكافة  شاملة  تحديث  عملية  وضمن  الفروع  من 
التجربة على فروع أخرى وذلك بهدف تعزيز الصورة الذهنية ا±يجابية  النموذجي في منطقة الفحيص ليتم تعميم هذه 
للبنك لدى عمالئه الحاليين والمستهدفين كبنك متطور وشامل يقدم مختلف الخدمات المصرفية للعمالء بجودة عالية 
ولمختلف فئات المجتمع. وحرص البنك عند اختيار المناطق أن تكون قريبة من أماكن تواجد عمالئه ونشاطهم االقتصادي 
مناطق  واستهداف  اâلية  الصرافات  شبكة  بتوسيع  البنك  قام  كذلك  ويسر،  بسهولة  لهم  المصرفية  الخدمات  لتقديم 

جديدة أخرى، ليرتفع عدد الصرافات اâلية إلى ٥٩ صراف� آلي� (في ا¬ردن وفلسطين) حتى نهاية العام ٢٠١٧.

التي  وللتطورات  العمالء،  ورغبات  لحاجات  واستجابة 
من  الكبيرة  المنافسة  ظل  وفي  ا¬عمال،  عالم  يشهدها 
قبل مختلف بنوك القطاع المصرفي الستقطاب العمالء، 
وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم، قام البنك بطرح 
التقليدية  والخدمات  المنتجات  من  عدد  وتطوير 
ورغباتهم،  العمالء  احتياجات  تناسب  التي  وا±لكترونية 
خدماته  عن  العمالء  رضا  لقياس  آلية  باعتماد  وقام 
البنك  قام  التي  والمنتجات  الخدمات  أبرز  ومن  المقدمة، 
توزيع  آلية  بتعديل  قام  حيث  التوفير)  (حسابات  بتطويرها 
الجوائز وزيادة النشاط الترويجي لهذا المنتج، ليرتفع رصيد 
منه،  السوقية  حصته  وترتفع  التوفير  حسابات  من  البنك 
قبل  من  شديد  تنافس  من  المنتج  هذا  يشهده  ما  رغم 
ومجزية  كبيرة  وحوافز  جوائز  تقديم  خالل  من  البنوك 

للعمالء لزيادة حصتها منه.

السادة المساهمين الكرام،

قام  الداخلية،  والعمليات  العمل  إجراءات  مستوى  وعلى 
البنك بعدة إنجازات خالل العام ٢٠١٧ وبالتوافق مع أهداف 
منظومة  تطوير  ضمنها  من  والتي  االستراتيجية  خطته 
التكنولوجيا  من خالل نظام  Standard & Poor’s العالمي 
الخدمات  لمختلف  الشاملة  ا¬تمتة  إلى  الوصول  بهدف 
وإجراءات  سياسات  بتحديث  قام  كما  العمل،  ومحطات 
العمل لكافة دوائر البنك، كذلك عمل البنك على مراجعة 
النظام المحاسبي وتحديثه ومراجعة المنهاج المحاسبي 
منح  عملية  ولتحسين  عليه،  المطلوبة  التعديالت  وإجراء 
االئتمان قام البنك بتطبيق برنامج "تصنيف العمالء ائتماني�" 
بعين  تأخذ  محددة  أسس  وفق  التسهيالت  منح  ليتم 
االعتبار مالءة العميل المالية وجدارته االئتمانية، إضافة إلى 
استمرار البنك بتطوير أداء الفروع ومحطات العمل لديه من 
المستلزمات  من  ومتطلباتها  حاجاتها  دراسة  خالل 
رفع  يضمن  وبما  وتلبيتها  الحديثة  والتطبيقات  وا¬نظمة 

مستوى ا¬داء وزيادة جودة الخدمة.

وبهدف المحافظة على استمرارية العمل، قام البنك خالل 
سابق�  تجهيزه  تم  الذي  البديل  الموقع  باختبار   ٢٠١٧ العام 
في فرع المفرق  للتأكد من جاهزيته للعمل عند الضرورة، 

وبما يضمن استمرار أعمال البنك دون انقطاع. 

على  التركيز  رافقه  البنك  أعمال  في  والتطور  التوسع  هذا 
إدارة المخاطر واالمتثال والتدقيق  الرقابي، فكانت  الجانب 
وذلك  ا¬نشطة  مختلف  في  وحاضرة  متواجدة  الداخلي 
وحقوق  البنك  وموارد  موجودات  على  المحافظة  بهدف 
الجهات  لمتطلبات  استجابة  وكذلك  فيه  المساهمين 

الرقابية.

أما على مستوى موظفي البنك وموارده البشرية، فقد 

كون  واالهتمام،  الرعاية  الجانب  هذا  بإيالء  البنك  استمر 
الموظفين ركن هام من أركان العملية المصرفية، فخالل 
العام ٢٠١٧ عمل البنك على رفد الكادر البشري لديه بالعديد 
المصرفي،  السوق  في  المتواجدة  المصرفية  الخبرات  من 
خالل  من  لديه  المتواجد  الكادر  كفاءة  رفع  على  وعمل 
التدريب والتطوير المستمر لما للتدريب من دور مهم في 
البنك  قام  لذلك  إضافة  الموظفين،  وأداء  كفاءة  زيادة 
بالسوق  ومقارنتها  لديه  الموظفين  ومنافع  مزايا  بدراسة 
المصرفي والعمل على تعديلها وبما يحقق المساواة مع 
الموظفين العاملين في الجهاز المصرفي، كما قام البنك  
الموظفين  بشؤون  الخاصة  ا¬نظمة  وتطوير  بتحديث 
والمريحة  المناسبة  البيئة  لتوفير  وتطويرها  وأتمتتها 

للموظفين.

من  الرغم  فعلى  المجتمعية،  المساهمة  مستوى  وعلى 
النشاط  في  البنوك  تلعبه  الذي  والمحوري  المهم  الدور 
من  العديد  ورعاية  بدعم  أيض�  تقوم  أنها  إال  االقتصادي، 
المحلي  المجتمع  تخدم  التي  المجتمعية  ا¬نشطة 
وتساهم في تنميته، وعليه فإن البنك التجاري لم يتواَن عن 
بدعم  البنك  قام   ٢٠١٧ العام  فخالل  الدور،  بهذا  قيامه 
والفعاليات  ا¬نشطة  من  العديد  في  والمشاركة  ورعاية 
من  عدد  بتدريب  قام  كما  والخيرية،  واالقتصادية  العلمية 
المختلفة  دوائره  في  التخرج  حديثي  الجامعات  طالب 
مساهمة منه في رفد الجانب ا¬كاديمي للطالب بالجانب 

العملي ليكونوا مؤهلين لسوق العمل.
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ا�دارة التنفيذية
طاقة ال تنضب وحماسة دائمة التجّدد

يرمز اللون

ارجواني
للطاقة والتوّهج



أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا:

مدير عامسيزر هاني عزيز قوالجن

نائب مدير عام عمليات ودعمعالء محمد سليم عبدالغني القحف

نائب مدير عام أعمال مصرفيةرامي محمد جواد فؤاد حديد

مساعد مدير عام االئتمانمحمد علي محمد القرعان

مساعد مدير عام أعمال مصرفية أفراد وفروعسليم نايف سليم صوالحه

مساعد مدير عام خزينة واستثمار لغاية )٢٠١7/١١/١١(محمد توفيق عبدالرحمن عمرو

مساعد المدير العام الماليةعبداهلل محفوظ ثيودور كشك

مساعد مدير عام العملياتمجدي محمود ابراهيم بنات

مساعد مدير عام أعمال مصرفية شركات )بالوكالة اعتبارًا من وائل محمد يوسف عارف رابيه
)٢٠١7/٠١/٠8

مساعد مدير عام المتابعة والتحصيل  )لغاية ٢٠١7/٠6/٣٠(فضل جحيش عايد الدبيس

المدير التنفيذي لدائرة الخزينة واالستثمار )اعتبارًا من ٢٠١7/١١/١٢(أنس ماهر راضي عايش

المدير اإلقليمي لفروع فلسطينمنتصر مروان شفيق الششتري

مسؤولو الدوائر الرقابية:
مدير دائرة مراقبة اإلمتثال ومكافحة غسل األموال محمود ابراهيم محمود محمود

المدقق العام  )لغاية٢٠١7/٠٢/٢5(عبداهلل احمد موسى العمرات

مدير دائرة الـمخاطرمازن عبد السالم محمود الخطيب

المدقق العام )اعتبارًا من ٢٠١7/٠4/٠٢(أجود شرف الدين علي الروسان

 مسؤولو دوائر الدعم والعمليات:
أمين سر مجلس اإلدارة )اعتبارًا من ٠١/٠١/٢٠١7(غادة محمد فرحان حلوش

مدير دائرة هندسة العملياتإبراهيم بركات فياض العالوين

مدير دائرة األعمال المصرفية المتوسطة و الصغيرةإبراهيم عمر إبراهيم العلمي

مدير دائرة االتصال المؤسسيجمال حسين عبطان الرقاد

مدير دائرة رقابة وإدارة االئتمانربى جهاد عطية شهاب

مدير دائرة التخطيط االستراتيجيزياد أحمد داود الرمحي

مدير دائرة المؤسسات الماليةسامي نمر سالم النابلسي

مدير دائرة العمليات المركزيةعميد نعيم عبد الفتاح البطران

مدير دائرة تسهيالت التجزئةفادي أنيس موسى ربيع

مدير دائرة الخدمات التجاريةفيصل محمود مصطفى النعيمات

مدير دائرة المبيعات المباشرةمأمون شحادة محمد مبارك

مدير الدائرة اإلداريةماهر نايف سليمان هلسه

مدير دائرة التحليل االئتماني والمراجعةمحمد أحمد محمد عبيدات

مدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشريةنورا وليد محمد الجيطان

مدير دائرة الخزينةهاني عبد الرحمن محمود درويش

مدير دائرة متابعة االئتمانهيثم فيصل محمد الشمايلة

مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات الكبرى )بالوكالة اعتبارًا من ساجد محمود حسني أبو طوق
)٢٠١7/٠١/٠8

مدير الدائرة القانونيةوليد خالد ضيف اهلل القهيوي

مدير دائرة تكنولوجيا المعلوماتوليد فخري عمران العمد

مدير الدائرة الهندسيةياسر فوزي يوسف القسوس

مدير دائرة معالجة االئتمان واسترداد الديون )دائرة المتابعة وحيد درويش محارب حيمور
والتحصيل سابقًا( / )اعتبارًا من ٠١/٠6/٢٠١7(
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التحليل المالي
 ملّخص ل�داء يعكس ا�نجازات

يرمز اللون

الوردي
للحداثة والتجّدد



ملخص ألبرز المؤشرات المالية:

20172016201520142013

المبالغ ألقرب مليون دينــار

أهم بنود قائمة الدخل

 ٢4.6  ٢9.9  ٣6.9  ٣8.6  ٣6.4 صافي إيراد الفوائد 

 ٢9.5  ٣5.5  4٢.7  4٣.4  4١.4 صافي إيراد الفوائد والعموالت

 ٣5.6  44.9  64.٠  49.6  48.٢ إجمالي الدخل

 4.١  ١5.6  ٢4.١  ١٢.٠  6.٣ صافي الربح قبل الضريبة

 ٣.٢  ١١.7  ١5.8  9.٣  ٣.8 صافي الربح بعد الضريبة

٠.٠٣٢٠.٠8٢٠.١٣9٠.١١١٠.٠٣٢حصة السهم من الربح - دينار

أهم بنود الميزانية العامة

 ١.٠49.8  ١.١65.٣  ١.487.6  ١.٢65.٣  ١.٣8٢.٣ مجموع الموجودات

 ١٠8.9  ١٢٠.4  ١٣8.٠  ١45.8  ١49.5 حقوق المساهمين

 5١7.٣  5٢٣.9  599.٣  6٣4.٠  7١8.٠ المحفظة االئتمانية بالصافي

 ٢7٢.4  ٣65.4  4٠5.9  ٣4١.٠  ٣44.6 محفظة األوراق المالية

 ١85.١  ١8٠.5  ٣6٢.٢  ١6١.7  ١8٠.٠ نقد وأرصدة لدى البنوك

 74٣.٠  8١٠.٣  ١.٠4١.5  957.٣  97١.٣ ودائع العمالء

 65.4  69.4  7٣.٠  69.9  9١.8 تأمينات نقدية

 ١١٢.٢  ١4٠.٣  ١9٣.4  5١.8  ١٢١.4 ودائع البنوك لدينا

أهم النسب المالية

٠.٣%١.١%١.٢%٠.7%٠.٣%معدل العائد على الموجودات

٣.٠%١٠.٢%١٢.٢%6.6%٢.6%معدل  العائد على حقوق الملكية
١٢.4%١٣.١%١4.٢%١5.٣%١٣.7%كفاية رأس المال*

69.6%64.7%57.5%66.٢%7٣.9%صافي المحفظة االئتمانية/ ودائع العمالء

صافي التسهيالت غير العاملة وغير المغطاة 
٣.6%١.9%٣.6%٢.9%٢.5%بمخصصات/ صافي المحفظة االئتمانية

69.8%65.٣%56.٣%54.8%6٣.٢%تغطية المخصص لصافي التسهيالت غير العاملة 

١٠8.6%١١6.١%١٣١%١١9.7%١١9.8%نسبة السيولة القانونية

* لغاية عام ٢٠١5 حسب تعليمات بازل ٢، عام ٢٠١6 وبعد حسب تعليمات بازل ٣.

تحليل نتائج أعمال البنك:

تحليل نتائج أعمال البنك:

واألوضاع  وعالميًا  محليًا  السائدة  االقتصادية  الظروف  مع  منسجمة  جيدة  مالية  نتائج   ٢٠١7 العام  خالل  البنك  حقق 
األمنية في دول الجوار، حيث بلغت األرباح التشغيلية للبنك نهاية العام ٢٠١7 مبلغ 48.٢ مليون دينار مقابل 49.6 مليون 

دينار نهاية العام السابق، بلغ معدل النمو السنوي لألرباح التشغيلية األساسية للخمس سنوات الماضية %7.9.

ارتفاعات وبواقع نقطة  العام ٢٠١7 ثالثة  األردني خالل  المركزي  البنك  الرئيسية لدى  الفوائد  هذا وقد شهدت أسعار 
مئوية باإلضافة إلى المنافسة الشديدة في القطاع المصرفي األردني مما أدى إلى ارتفاع تكلفة مصادر األموال بمبلغ 

6.٢ مليون دينار عن العام السابق، كما انخفض صافي إيرادات الفوائد عن العام السابق بمبلغ ٢.٢ مليون دينار.

األرباح التشغيلية )مليون دينار(

ارتفعت مصاريف التشغيل )مصاريف الموظفين والمصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف االستهالكات( لتبلغ ٣٠.٢ 
مليون دينار مقابل ٢9.7 مليون دينار نهاية العام ٢٠١6 ويعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع إجمالي مصاريف الموظفين 
بنسبة ٣.8% وبمبلغ ٠.6 مليون دينار ليبلغ ١5.4 مليون دينار، حيث استمر البنك بنهج تطوير وتنمية الموارد البشرية لوعي 
البنك أن تقديم الخدمات الجيدة واالرتقاء بالبنك ال يكون إال من خالل فريق عمل يتحلى بالكفاءة والخبرة المهنية 

العالية. 

أما النفقات العمومية واإلدارية األخرى فقد تم ضبطها بحيث انخفضت عن العام السابق بنسبة ٣.9% رغم التوسع 
في العديد من األنشطة التشغيلية.

بلغ مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 8.6 مليون دينار مقابل 6.٢ مليون دينار وذلك لتعزيز مخصص تدني التسهيالت 
االئتمانية غير العاملة والوصول إلى نسبة تغطية للديون غير العاملة مرتفعة حيث بلغت نسبة تغطية المخصصات 
للديون غير العاملة 6٣.٢% مقابل 54.8% للعام السابق. كما ارتفع مخصص العقارات المستملكة المخالفة عن العام 

السابق بمبلغ ١.4 مليون دينار.

2016 2015 2014 20132017

50

64

45

36

48

%7.9
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تحليل المركز المالي للبنك: 

بالرغم من التحديات المستمرة التي تؤثر على المملكة نتيجة الظروف الجيوسياسية وما لها من آثار على القطاعات 
البنك خالل العام ٢٠١7 استطاع أن يحقق معدالت نمو جيدة في معظم بنود المركز المالي، فقد  إّلا أن  االقتصادية 

ارتفع رصيد إجمالي الموجودات إلى ١.٣8٢.٣ مليون دينار بارتفاع ١١7 مليون دينار عن نهاية العام السابق بنسبة نمو ٢.%9.

يوضح الرسم البياني التالي تطور البنود الرئيسية للموجودات خالل األعوام )٢٠١٣ - ٢٠١7(:                                

محفظة التسهيالت االئتمانية:
ارتفع رصيد صافي المحفظة االئتمانية بمبلغ 84 مليون دينار عن العام السابق بنسبة ١٣.٣% ليبلغ 7١8 مليون دينار مقابل 
6٣4 مليون دينار للعام السابق، استمر البنك خالل العام ٢٠١7 باتباع سياسة االنتقائية بمنح التسهيالت االئتمانية ومتابعة 
الديون التي تظهر عليها بوادر التعثر للحفاظ على جودة المحفظة االئتمانية. كما يحتفظ البنك بضمانات نقدية وعينية 

مقابل هذه الديون وبذلك تبلغ نسبة تغطية هذه المخصصات والضمانات للديون المتعثرة ١٠7.8%.

ودائع العمالء:
ارتفع رصيد ودائع العمالء ليصبح 97١.٣ مليون دينار نهاية العام ٢٠١7 مقابل 957.٣ مليون دينار نهاية العام السابق وتركز 
هذا االرتفاع على زيادة حسابات التوفير ذات التكلفة المنخفضة ومنتج شهادات اإليداع طويل األجل مما يعزز مواءمة 

مصادر األموال باستخداماتها.  

حقوق المساهمين:
بلغ إجمالي حقوق المساهمين ١49.5 مليون دينار كما في نهاية عام ٢٠١7 مقابل ١45.8 مليون دينار نهاية العام السابق 
أرباح السنة، هذا وقد ارتفع رأس مال البنك إلى ١٢٠ مليون دينار نهاية العام ٢٠١7 مقابل 9.١١٢  وبنسبة ارتفاع ٢.6% نتيجة 

مليون دينار للعام السابق وبنسبة ارتفاع ٣.%6.

تغطية المخصص لصافي التسهيالت غير العاملة:

* يعود سبب االنخفاض في تغطية مخصص التسهيالت في األعوام ٢٠١4 و ٢٠١5 إلى تحويل التسهيالت التي تصل نسبة 

تغطيتها من المخصصات إلى ١٠٠% إلى خارج الميزانية.

2015 2014 201320162017

نقد وأرصدة لدى البنوك
محفظة التسهيالت االئتمانية بالصافي 

محفظة ا�وراق المالية

الموجودات الثابتة والموجودات غير الملموسة
موجودات أخرى 

2016 2015 2014 20132017

63.2٪

54.8٪
56.3٪

65.3٪

%69.8
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إجمالي الموجودات )مليون دينــار (

صافي المحفظة االئتمانية )مليون دينــار (

إجمالي حقوق الملكية )مليون دينار(

ودائع العمالء )مليون دينــار (

2015 2014 20132016

 1,265 

 1,488 

 1,165 
 1,050 

2017

 1,382 

%7.1

2015 2014 20132016

 146
 138

 120  109 

2017

 150

%8.3

2015 2014 20132016

634 599
524 517

2017

718

%8.5

2015 2014 20132016

 957  1,041

 810  743

2017

 971

%6.9
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أنشطة قطاعات ودوائر البنك
وأبرز التوجهات وا	هداف
االستراتيجية للعام ٢٠١٨

ِهّمة واجتهاد وابتكار لمجابهة التحديات

يرمز اللون

البرتقالي
للحيوية وا�بداع



قطاع األعمال المصرفية أفراد وفروع:

يعتبر قطاع األفراد من القطاعات الرئيسة المؤثرة في القطاع المصرفي األردني فهو القطاع األبرز على مستوى مصادر 
األموال )الودائع(، كما أنه يأتي بعد قطاع الشركات في مجال االقتراض، ومن هذا المنطلق كان هناك اهتمام واسع بهذا 
القطاع ودراسة حاجاته ورغباته وتقديم الخدمات المناسبة له ، وكان هذا االهتمام على حد سواء  من قبل البنك المركزي 
والذي اطلق االستراتيجية الوطنية الشاملة لالشتمال المالي )إليصال الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع(، ومن قبل 
البنوك العاملة في القطاع المصرفي من خالل استقطاب عمالء هذا القطاع وطرح العديد من المنتجات وتقديم الخدمات 

و الحلول المصرفية المتنوعة.

وكان البنك التجاري األردني من البنوك التي أولت هذا القطاع االهتمام والعناية، فعمل على تطوير واستحداث المنتجات 
والخدمات الخاصة به، كذلك عمل على تطوير قنوات تقديم هذه المنتجات والخدمات وخاصة القنوات اإللكترونية، كما 
وعمل البنك على تعزيز تواجده وانتشاره الجغرافي في مختلف مناطق المملكة لتوسيع قاعدة عمالئه، فقام باستهداف 
المتواجد فيها أصال،ً كذلك عمل على توسيع  المناطق  الفروع في  ليتواجد فيها كما قام بتحديث وتطوير  مناطق عدة 
األفراد وتعامالتهم معه، فارتفعت حصة  البنك من  إيجابيًا على قاعدة عمالء  انعكس  اآللية لديه، مما  الصرافات  شبكة 
التوفير، كذلك كان هناك نمو في التسهيالت  البنك في السوق المصرفي من ودائع األفراد وعلى وجه الخصوص ودائع 

المقدمة لقطاع التجزئة واألفراد، وفيما يلي أبرز إنجازات البنك »دائرة األعمال المصرفية أفراد وفروع » في هذا المجال :

الفروع:

- استحداث تصميم جديد وعصري للفروع.
- نقل فرع الفحيص لموقع جديد بتصميم مبتكر. 

- إطالق برنامج صوت العميل Voice of Customer  الستحداث معايير واضحة ومحددة لقياس رضا العمالء.
- إطالق برنامج خاص لكبار العمالء بمسمى »جاه«.

الصرافات اآللية:

- تركيب )6( صرافات آليه خارجية في األردن ليصل إجمالي عدد الصرافات الداخلية والخارجية  إلى )59 صراف آلي( في األردن 
وفلسطين.

القنوات اإللكترونية:

- إضافة خدمات لمركز الخدمة الهاتفية مثل إمكانية فتح حسابات للعمالء من خالل الهاتف والعمل على تحويل المركز 
إلى فرع تشبيهي متكامل.

- خدمة كشف الحساب اإللكتروني E-Statement لكل من األردن وفلسطين.
من  عمالئه  بإمكان  أصبح  بحيث   JCB as a Biller فواتيركم  اي  نظام  على  كمفوتر  مؤخراً  األردني  التجاري  البنك  إضافة   -
حاملي البطاقات االئتمانية التسديد الفوري لرصيد البطاقة من حسابهم لدى البنوك األخرى عن طريق التطبيق البنكي 

الهاتفي أو أحد فروع البنك. 

المنتجات والبطاقات:

المنتجات:
١. إطالق جوائز جديدة على حسابات التوفير بحلتها الجديدة حيث نتج عنها نمو بنسبة ٣5%، وهذه الجوائز كما يلي:

- جوائز يومية: ٣٠٠ دينار.
- جوائز أسبوعية: سيارة.

- جوائز شهرية: ٢5.٠٠٠ دينار.
- جوائز ربع سنوية: سيارة فارهة.

أعباء  العمالء من  للتخفيف عن  العيد وألول مرة وذلك  تأجيل األقساط خالل  تأجيل األقساط: تم تطبيق خدمة  ٢. خدمة 
العيد وكخدمة تزيد من رضا ووالء العمالء للبنك.

٣. إطالق شهادة ايداع سوبر: منتج يستهدف الودائع الصغيرة ولفترات ربط ٢4 و ٣6 شهر وبأسعار فوائد من األعلى في األردن 
تصل لغاية 5.75% نتج عنها نمو بمقدار 8.5 مليون دينار  أردني وأموال جديدة بمقدار ٢ مليون دينار أردني.

القروض الشخصية  لتمويل  بتقديم عرض خاص  البنك بموجبها  األردنيين يقوم  الصحفيين  نقابة  إتفاقية مع  إبرام  4. تم 
لمنتسبي نقابة الصحفيين بمزايا تفضيلية خاصة بهم كأعلى مبلغ تمويل وسعر فائدة منافس على فترة سداد مرنة.

البطاقات:
- إطالق البطاقة الكالسيكية بتصميم عصري وجديد وبطاقة U بمزايا منافسة.

- إطالق بطاقة World االئتمانية لكبار العمالء.
- ميزة االسترجاع النقدي على بطاقات U االئتمانية لكل من األردن وفلسطين.

- تقنية الدفع عن قرب “Contactless” على كافة البطاقات االئتمانية.
- إطالق حملة للبطاقات االئتمانية أتاحت للعمالء فرصة ربح سيارات فارهة.

قطاع األعمال المصرفية للشركات:
تكمن األهمية االقتصادية لقطاع الشركات )الشركات الكبرى، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الريادية( باعتبارها 
المحرك الرئيس لالقتصاد، ومصدر تنمية مستدامة يوفرها هذا القطاع للنشاط االقتصادي، كما يقوم بالمساهمة بتحقيق 
الرئيس  المشغل  البطالة( كونه  الفعال )في خفض معدالت  االجتماعي  إلى دوره  قيمة مضافة كبيرة لالقتصاد، إضافة 

لأليدي العاملة في المملكة.

وتعد الشركات أحد المصادر المهمة لألموال )المصدر الثاني للودائع بعد قطاع األفراد( كما اأها الموظف األكبر لألموال 
)التسهيالت االئتمانية( والتي تنمو باستمرار رغم الظروف  االقتصادية الصعبة، مع األخذ بعين االعتبار أن قطاع الشركات 
واالستفادة  الصعوبات  هذه  مع  التكيف  التجاري  البنك  استطاع  وقد  هذا  األخرى،  القطاعات  من  الظروف  بهذه  تأثراً  أكثر 
منها وتحويلها إلى فرص تم لمس آثارها على أرض الواقع، حيث نمت التسهيالت المباشرة الممنوحة على مستوى إجمالي 
القطاع بنسبة نمو بلغت ١٠% وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفي، وباألخذ بعين االعتبار التسهيالت المسددة تكون 
نسبة النمو أكبر من ذلك، كذلك كان هناك زيادة في  نشاط البنك في مجال التسهيالت غير المباشرة والتي نمت بنسبة ١٢%، 
اتباع سياسات وآليات لخفض  النمو العمل على متابعة محفظة التسهيالت االئتمانية  ورفع جودتها من خالل  رافق هذا 
وذات  مستقره  جديدة  بحسابات  واستبدالها  تعثر  بوادر  من  تعاني  التي  الحسابات  بعض  من  بالخروج  العاملة  غير  الديون 

مخاطر أقل.

القطاعات  على  بالتركيز  البنك  قام  المستمرة  احتياجاته  ودراسة  المصرفي  والسوق  الحكومية  التوجيهات  مع  وتماشيًا 
والسياحة(  والصناعة  والتكنولوجيا  المتجددة  الطاقة  )كقطاع  الحكومة  من  والتحفيز  الدعم  وتتلقى  نمواً  تشهد  التي 
إضافة إلى تمويل عدد من الشركات الرائدة في السوق لقطاعات حيوية واستراتيجية ومنها على سبيل المثال )المؤسسات 
النشاط  االقتصادي  الصناعية( وجميعها تساهم في دعم  العامة والشركات  الغذائية والتجارة  المواد  التعليمية وتجارة 
المحلي وتوفر عملة أجنبية له، إضافة إلى ذلك قام البنك بتوجيه اهتمام خاص نحو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 
وقام بطرح عدة منتجات وبرامج منها منتج )تجاري بيزنيس( االئتماني و)منتج تمويل سحوبات العمالء على أجهزة نقاط البيع 

 .)MEPS( الجديد بموجب اتفاقية وقعت مع شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع )MEPS التابعة لـ
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قطاع الخزينة واالستثمار:

دائرة الخزينة:
تقدم دائرة الخزينة مجموعة واسعة من األدوات المالية بهدف تنويع نشاط البنك وتعزيز اإليرادات والتحوط في السوقين 
المحلي والدولي من خالل تعامالتها في االسواق المالية والنقدية بالعملة المحلية والعمالت األجنبية إضافة إلى عمليات 
إيجابًا على  الذي انعكس  بالهامش، األمر  التعامل  إلى  المالية، إضافة  بالمشتقات  بالعمالت األجنبية والتعامل  المتاجرة 

أرباح البنك رغم وجود التقلبات العالمية المستمرة في األسواق المالية.

وتقوم الدائرة أيضًا بدور أساسي في تسعير األصول وااللتزامات وإدارة ودائع البنك ومراقبة كلف مصادر األموال وضبطها 
تبعًا ألفضل المعايير المالية.

اإلدارة  مجلس  لمتطلبات  وفقًا  منها  آمنة  نسب  على  والحفاظ  البنك  في  السيولة  بإدارة  أيضًا  الخزينة  دائرة  تقوم  كما 
والبنك المركزي، كما تدير دائرة الخزينة محفظة سندات كبيرة وذات عائد جيد يتناسب مع مخاطر المحفظة، مع العمل 

باستمرار على متابعة وإدارة هذه المخاطر والمواءمة بين العائد ودرجة المخاطرة .

دائرة االستثمار:
تقوم دائرة االستثمار باستغالل الفرص االستثمارية المتاحة محليًا وإقليميًا لتحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة 
مخاطر  وضمن  الجيدة  والسيولة  العائد  ذات  المالية  األوراق  اختيار  خالل  من  للبنك  االستثمارية  المحفظة  جودة  على 
المالية  األسواق  أداء  ضعف  من  الرغم  وعلى  محددة(،  قطاعات  في  التركز  وعدم  المحفظة  تنويع  خالل  )من  مقبولة 
الخدمات  تقديم  في  االستمرار  الدائرة  استطاعت  المنطقة،  في  واالقتصادية  السياسية  للظروف  نظراً  وإقليميًا  محليًا 
من  المالية(  االستشارات  األمين،  الحافظ  والتسجيل،  الدفع  وكيل  اإلصدارات،  وأمانة  )إدارة  مثل  المتخصصة  االستثمارية 
بالمشاركة  البنك  القروض، كما قام  أو إسناد  إدارة اإلصدارات  خالل استقطاب مجموعة من الشركات سواًء في مجال 

ببعض هذه األسناد وضمن عوائد جيدة.

دائرة المؤسسات المالية:
زيادتها  على  وعملت  القائمة،  المراسلين  شبكة  على  بالمحافظة   ٢٠١7 عام  خالل  المالية  المؤسسات  دائرة  استمرت 
لتغطية مناطق اضافية من العالم تلبية لحاجات عمالء البنك في التجارة الخارجية. وقامت الدائرة بالمشاركة بعدد من 
المؤتمرات الدولية باإلضافة إلى زيارات تسويقيه لبعض البلدان، مما أدى إلى زيادة نشاط البنك في مجال التجارة الخارجية 

)االعتمادات الواردة والكفاالت األجنبية( مقارنة بالعام الماضي وبالتالي انعكاسها على إيرادات البنك.

وتوفير  المراسلين  شبكة  لدعم  وأجنبية  إقليمية  جهات  مع  االتفاقيات  من  عدد  دراسة  على  وباستمرار  الدائرة  وتعمل 
خطوط تمويل بأسعار فائدة تنافسية. 

قطاع الدعم والمساندة:

دائرة تكنولوجيا المعلومات: 
البنك وإضافة خدمات إلكترونية جديدة إلى الخدمات  الرامية إلى أتمتة انشطة وخدمات  البنك  تماشيًا مع استراتيجية 
منافس،  بشكل  البنك  من  المقدمة  المصرفية  الخدمات  على  الحصول  آلية  وتيسير  العمالء  قاعدة  لتوسيع  القائمة 
ووضع اسم البنك التجاري األردني في قائمة البنوك الرائدة في تقديم الخدمات اإللكترونية، كان التوجه من قبل دائرة 
تكنولوجيا المعلومات بوضع استراتيجية بهذا الخصوص  والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية واستراتيجية البنك 

الشاملة.

الهدف  المساهمة في تحقيق  المعلومات بهدف  اإلنجازات في مجال تكنولوجيا  العديد من  العام ٢٠١7  وقد شهد 
بنكية  منظومة  إلى  للوصول   )Banking Automation البنك  وخدمات  انشطة  لمختلف  الكاملة  )األتمتة  االستراتيجي 

شاملة ومتكاملة، ومن اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل هذا العام:
المستقبلية  المشاريع  االعتبار  بعين  األخذ  مع  اآلنية  االحتياجات  لتلبية  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تطوير   -

وخطط التوسع واالنتشار.

- تطوير بيئة العمل من خالل تطبيق أفضل ما توصلت له التكنولوجيا في تعامالت البنوك وذلك من خالل تطبيق أنظمة 
حاسوبية متطورة.

- استكمال أتمتة إجراءات وحدات العمل المصرفية المختلفة وفقًا لالستراتيجية العامة للبنك والمساهمة في خفض 
النفقات التشغيلية للبنك.

)التطبيقات  االنشطة:  لمختلف  المهمة  المشاريع  من  عدد  بتنفيذ  البنك  أعمال  مختلف  اإلنجازات  هذه  شملت  وقد 
والقنوات اإللكترونية، البنية التحتية، أمن المعلومات، الدعم والتشغيل(، كما تم تحديث النظام البنكي، وأتمتة العديد 
للبطاقة  المباشر  والتسديد  الدفع  )خدمات  منها:  الخدمات  من  عدد  أداء  على  انعكس  مما  المصرفية.  الخدمات  من 

االئتمانية من خالل خدمة إي فواتيركم( إضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية األخرى.

إضافة لذلك تم تحديث العديد من أجهزة الخوادم ووحدات التخزين التي تعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة 
خطوط  سعة  رفع  منها:  مشروعات  عدة  تطبيق  من  االنتهاء  تم  كما  المصرفية،  والمعايير  الممارسات  ألفضل  وفقًا 
االتصال الذي كان له دور مهم في تحسين وتسريع الخدمات، وكذلك تشغيل الموقع البديل لغالبية الخدمات العاملة 

في البنك مما يساهم في ضمان ديمومة واستمرارية تقديم الخدمات دون توقف أو انقطاع.

شيكات،  قارئ  ضوئية،  ماسحات  )طابعات،  الطرفية  واألجهزة  الموظفين  أجهزة  من  العديد  بتحديث  الدائرة  وقامت 
وغيرها( باإلضافة إلى تركيب العديد من أجهزة الصراف اآللي الجديدة سواء لدى الفروع أو في المراكز التجارية، وتركيب 
نظام تسجيل مكالمات كبديل عن النظام القديم، والذي يتوافق مع أحدث التقنيات باإلضافة إلى تركيب نظام مراقبة 
التي تعنى بمراقبة  العديد من األنظمة  البنك بتطبيق  البنك. كما قام  الحاسوب في مختلف مباني  البيئة لكافة غرف 

الخدمات المقدمة وتطويرها وإيجاد آليات لمراقبة الخلل والتنبؤ به قبل حدوثه.

 PCI-DSS وفي مطلع العام ٢٠١7 حصل البنك التجاري األردني على شهادة االمتثال لمعايير أمن وسالمة البطاقات العالمية
للمرة الثالثة، وسيكون لهذا المشروع األثر في تحقيق التوافق بين أنشطة إدارة تكنولوجيا المعلومات ورؤية إدارة البنك، 
حيث يقوم هذا المشروع على إيجاد التوافق بين كافة المستويات اإلدارية، بحيث تكون مشاريع تكنولوجيا المعلومات 
هي ترجمة لرؤية اإلدارة العليا في البنك والتأكيد على أن استثمارات تكنولوجيا المعلومات هي استثمارات مجدية ولها 

قيمة مضافة للبنك حاليًا ومستقباًل.

دائرة هندسة العمليات:

تعتبر هندسة العمليات في البنك التجاري األردني من األنشطة الهامة التي تم التركيز عليها في اآلونة األخيرة، تماشيا مع 
استراتيجية البنك بأن يكون من البنوك المتميزة في مجال تقديم الخدمات المصرفية.

يحقق  بما  تصميمها  وإعادة  البنك  في  المصرفية  العمليات  كافة  دارسة  خالل  من  العمليات  هندسة  إعادة  عملية  تتم  و 
الرقابية في كافة  وفورات كبيرة في الكلفة وزيادة سرعة وجودة تقديم الخدمة، باإلضافة إلى تلبية متطلبات الجهات 

المجاالت، ومن أبرز ما قامت به دائرة هندسة العمليات خالل العام ٢٠١7:
- في مجال تطوير سياسات وإجراءات البنك: تم االنتهاء من إعداد واعتماد سياسات وإجراءات العمل لمعظم مراكز العمل 
بما  الرقابية(  المحطات  واالستثمار،  الخزينة  االئتمان،  المصرفية،  األعمال  العمليات،  )الفروع،  منها:  البنك  في  واألنشطة 
يتوافق مع أنظمة الضبط والرقابة ويواكب متطلبات الجهات الرقابية، كما وتم تنظيم وتوحيد كافة العقود والنماذج 

المستخدمة في البنك.
البنك  في  المختلفة  العمل  لمحطات  التنظيمية  الهياكل  واعتماد  مراجعة  تم  العمليات:  وتطوير  تنظيم  مجال  في   -
لمحطات  العددية  الكفاية  مشروع  من  األكبر  الجزء  إنجاز  وتم  كما  الوظائف،  لكافة  الوظيفية  األوصاف  إلى  باإلضافة 

العمل المختلفة والذي يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية ويضمن االستغالل األمثل للموارد البشرية العاملة في البنك.
- في مجال أتمتة العمليات المصرفية : كان لنشاط هندسة العمليات دور مهم كوسيط بين محطات العمل المختلفة في 
البنك ودائرة تكنولوجيا المعلومات، حيث تم إنجاز العديد من مشاريع أتمتة العمليات بما يلبي متطلبات الجهات الرقابية 

ويضمن تقديم خدمات أفضل للعمالء ويحسن من البيئة الرقابية اآللية على العمليات المصرفية المختلفة.
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دائرة الموارد البشرية: 

يعتبر موظفو البنك جزءاً ال يتجزأ من العملية المصرفية، وعنصراً فاعاًل فيها، وانطالقًا من هذا الدور يقوم البنك بإيالء هذا 
الجانب العناية واالهتمام الالزمين ليكون البنك التجاري: )البنك المفضل للتوظيف( كاستراتيجية ثابتة ودائمة.

المصرفي  القطاع  مع  مقارنة  الموظفين  رواتب  بدراسة  البنك  قام  للموظفين،  المقدمة  والمنافع  المزايا  مستوى  فعلى 
لمعرفة الفجوة في الرواتب بين موظفي البنك والقطاع المصرفي، وقام بتعديل رواتب الموظفين لخفض هذه الفجوات، 
كما قام البنك وتقديراً لألداء المتحقق للعام ٢٠١6 بمنح الموظفين مكافآت وحوافز اعتمدت على تقييم األداء وفق منهجية 
واضحة، كما قام البنك وفي إطار سعيه لخلق جو من االبداع والتنافس بين الموظفين، بطرح برنامج الموظف المميز الختيار 
أفضل الموظفين وأكثرهم كفاءة مع مراعاة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ضمن شروط وأسس محددة لعملية الترشيح 

واالختيار ومن خالل لجنة أعدت لهذا الغرض.

وانطالقًا من أهمية العنصر البشري وحرص إدارة البنك الدائمة على تقدير الكفاءات، وعلى تحسين وتطوير نوعية الموظفين 
لديها وكسب سمعة طيبة في سوق العمل ودعم استراتيجية البنك في الموارد البشرية لتكون وجهة العمل المفضلة 
لطالبي الوظائف، قام البنك بإطالق مشروع تجمع المواهب، والذي يأتي  كمنصة لتيسير انتقال المواهب عبر وظائف البنك 

المختلفة وإعطاء األولوية للموظفين الداخليين في سد المتطلبات الوظيفية.

من  عدد  بتعيين  البنك  قام  المناسبة  بالخبرات  ورفده  المصرفي  السوق  في  وتنافسيته  البنك  أداء  رفع  مستوى  وعلى 
اإلحالل  سياسة  إطار  في  قام  كما  العملية،  والخبرة  األكاديمية  المعرفة  على  تركز  محددة  سياسة  ضمن  الموظفين 
أعلى  وظائف  إلى  الموظفين  من  عدد  بترقية  وقدراتهم،  تتناسب  مهام  الستالم  المؤهلين  الموظفين  وإعداد  الوظيفي 
على السلم الوظيفي، كما قام البنك )وكما هو معمول به سنويًا( بعقد برنامج شامل للموظفين الجدد في سبيل إعداد 

وتأهيل دائم لكافة الموظفين في البنك وعلى مختلف مستوياتهم اإلدارية .

وفي مجال تطوير أعمال البنك بشكل عام ودائرة الموارد البشرية على وجه الخصوص، قامت الدائرة بتطوير وأتمتة عدد 
من المهام واألنشطة الخاصة بشؤون الموظفين منها: » برمجة اإلجازات والمغادرات«، كما قامت الدائرة بتطوير آلية »الختيار 
. »BANKS وتعيين الموظفين الجدد باستخدام شبكات البحث عن الوظائف«، كما قام البنك »بأتمتة نظام الرواتب على نظام

الدورات  التدريبية للعام 2017 

أداء  على  واضح  أثر  له  كان  والذي  للتدريب  خاصة  أهمية  البنك  أعطى  البشري  المال  رأس  في  االستثمار  على  العائد  لزيادة 
الموظفين  وقد تم التركيز على التدريب المتخصص لموظفي اإلدارة والفروع من خالل البرامج التدريبية المختلفة والتي 
عقدت داخليًا من خالل »مركز التدريب  والتطوير الداخلي« وعلى يد عدد من المدربين المؤهلين من داخل البنك وخارجه، 
باإلضافة إلى مراكز ومعاهد التدريب المتخصصة األخرى علمًا أن تركيز البنك انصب على مركز التدريب والتطوير الداخلي 

للبنك والذي بلغ معدل النمو فيه )%7( .

تمت  وكذلك  )مكرر(.  وموظفة  موظف   )١٣7٢( منها  استفاد  دورة   )6٣( للبنك  التابع  الداخلي  التدريب  مركز  في  ونفذ 
المشاركة الفعالة بالبرامج التدريبية التي نفذها معهد الدراسات المصرفية والتي بلغ عددها )9١( دورة، كما تمت مشاركة 
)69( من موظفي البنك في برامج وشهادات مهنية متخصصة نفذها معهد الدراسات المصرفية واتحاد المصارف العربية 

إضافة إلى إشراك الموظفين في دورات عقدت في مراكز أخرى مؤهلة ومتميزة وعلى مستوى  من السمعة والكفاءة .

الدورات التدريبية الداخلية والخارجية خالل العام 2017

الدورات التدريبية الداخلية والخارجية  خالل العام 2017

اناثذكورعدد المشاركينعدد الدوراتالبيان

9١٢٣6١٣١١٠5معهد الدراسات المصرفية

معاهد تدريب )دورات، مؤتمرات، ندوات( 
١٢٠٢٣4١4985داخل األردن

الدورات التدريبية الداخلية )مركز التدريب 
6٣١٣7٢9٢5447والتطوير(

١٣١6١١5الدورات التدريبية )خارج األردن(

المؤتمرات والندوات خارج األردن / اإلدارة 
العليا

١١٠١

66954١5الشهادات المهنية

29419281270658المجموع

تدريبيًا مختلفًا تعكس طبيعة عمل دوائر اإلدارة  برنامج شامل للموظفين الجدد للعام ٢٠١7 شمل )١8( محوراً  - تم عقد 
حديث  موظف   )٢٣( وبمشاركة  تدريبية  ساعة   )١56( ساعات  وبمجموع  داخليًا  المتبعة  واإلجراءات  والسياسات  العامة 

التعيين.
المجتمع  بتنمية  مساهمة  لتدريبهم  فروعنا  على  األردنية  الجامعات  خريجي  من  وطالبة  طالبًا   )9٠( بتوزيع  البنك  قام   -

المحلي.

الدائرة اإلدارية:  

ودراسة  اإلدارية  شؤونهم  ومتابعة  إدارة  طريق  عن  البنك  وفروع  دوائر  بكافة  ارتباطها  من  اإلدارية  الدائرة  أهمية  تنبع 
حاجاتها المختلفة )من لوازم وقرطاسية وضيافة وخدمات األمن والحماية والنقل والصيانة والدعم اللوجستي إضافة إلى 
الخدمات المتعلقة بمواقع العمل كالكهرباء والمياه والنظافة والتدفئة وغيرها( والعمل على توفيرها بالكيفية المطلوبة 
وبكفاءة عالية وضمن تكلفة مقبولة، وفي هذا السياق تقوم الدائرة بدراسة حاجات البنك والموظفين اإلدارية وتوفيرها 
ضمن آلية محددة، كما تقوم بمتابعة عروض المزودين واختيار األفضل منها، إضافة إلى قيام الدائرة  بإجراء الصيانة الدورية 

والمستمرة لكافة ممتلكات وموجودات البنك.

يرأسها  التي  العامة  السالمة  لجنة  خالل  من  المهنية  والصحة  العامة  السالمة  معايير  بتطبيق  اإلدارية  الدائرة  تقوم  أيضًا 
مدير الدائرة وتقوم بمهمة التأكيد على تطبيق مبادئ وإجراءات السالمة العامة وفق أعلى المعايير المتبعة ومتابعة مدى 
التزام الشركات المتعاملة مع البنك بها. وفي سبيل تهيئة البنك ومتابعة مدى استعداده لمواجهة الظروف الطارئة قامت 
الدائرة وبمشاركة الدوائر األخرى في البنك وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بتطبيق خطة إخالء وهمية لموظفي اإلدارة 

خالل العام ٢٠١7.

37 /36أنشطة قطاعات ودوائر البنك، وأبرز التوجهات واألهداف االستراتيجية للعام 2018



الدائرة الهندسية: 

تقوم الدائرة الهندسية وبشكل مستمر وبالتعاون مع مختلف دوائر البنك بالعمل على متابعة احتياجات دوائر البنك والفروع 
وتنفيذها كما تقوم بتحديث الفروع )المباني والديكورات( وذلك لعكس صورة عصرية وحديثة تعبر عن هوية البنك وتعزز 

الصورة الذهنية اإليجابية للبنك لدى العمالء .

وتقوم الدائرة الهندسية كذلك وانطالقًا من توجه البنك بتوسيع شبكة فروعه وزيادة انتشاره المصرفي ليغطي مختلف 
مناطق المملكة بمساهمة فعالة في البحث عن أفضل األماكن التي تعزز تواجدنا المصرفي وضمن خطة تفرع معتمدة، 
كما يقوم باستقطاب أفضل العروض )الستئجار المواقع(، مع األخذ بعين االعتبار تواجد المنافسين ومدى مالءمة المنطقة 
وطبيعة العمالء، ثم العمل على تجهيز المواقع التي تم اختيارها )ضمن لجنة مختصة/لجنة التفرع(  ثم متابعة األعمال 
وصواًل إلى بدء تشغيل الفرع، كما تقوم الدائرة أيضًا وبالتعاون مع لجنة التفرع بتجهيز المواقع المالئمة للصرافات اآللية 

بحيث تكون ضمن أماكن مناسبة الحتياجات العمالء.

دوري  بشكل  وتحديثها  مستمر،  وبشكل  للبنك  واألمان  الحماية  أنظمة  بمتابعة  الهندسية  الدائرة  تقوم  ذلك  إلى  إضافة 
والمستمرة  الدورية  الصيانة  استراتيجية  بتطبيق  الدائرة  تقوم  كما  الحاجة،  وحسب  المختلفة(  العمل  ولمراكز  )للفروع 

لممتلكات البنك وبالتعاون مع الدائرة اإلدارية وبما يقع ضمن عمل الدائرة.

قطاع الرقابة:

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

ووضع الوسائل واألدوات للتخفيف منها.

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

المخاطر، وقد قامت الدائرة خالل العام ٢٠١7  بإنجاز األعمال التالية:
- تطوير واستحداث تقارير وأدوات جديدة تخدم أعمال الدائرة لقياس المخاطر التي يتعرض لها البنك مثل )األرباح المعرضة 
للمخاطر، الفجوة الرقابية ما بين عناصر المخاطر وإجراءات الرقابة عليها، سلوك ودائع العمالء، مراقبة سقوف المخاطر، 
عمالء  عن  دراسة  عمل  إلى  باإلضافة  وغيرها(  المعادة  الشيكات  االقتصادية،  القطاعات  في  التعثر  الضمانات،  تركز 

التسهيالت والوقوف على حجم تعثرهم.
- إعداد دراسة شاملة للتغيرات في أسعار الفائدة لدى البنك وتأثيرها على إيرادات البنك.

- إنشاء وضعية معايير خاصة للمخاطر العامة في البنك )وضعية مخاطر المؤسسة( ومعايير خاصة بمخاطر السمعة.
- االستمرار في تطبيق وتطوير اختبارات األوضاع الضاغطة Stress Testing  من خالل تطبيق سيناريوهات مفروضة من قبل 
البنك المركزي األردني وحسب المؤشرات االقتصادية إضافة إلى سيناريوهات أخرى خاصة بالبنك تم استحداثها من قبل 

دائرة المخاطر.
- إعداد دراسة عن المؤشرات المالية للبنك مقارنَة مع نتائج المتانة المالية للبنوك األردنية كافة والبنوك النظيرة للبنك مع 

العمل على مراقبة هذه النسب المتعلقة بأداء البنك.
- إعداد دراسة خاصة لألعباء التاريخية المالية التي أثرت على البنك آلخر ٣ أعوام .

- إعداد البنية التحتية الالزمة لتطبيق متطلبات المعيار المحاسبي رقم )9(.
- التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال لدى البنك من خالل احتساب رأس المال الالزم لمواجهة كافة المخاطر التي 

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

وذلك لبيان االنحراف الذي يتم على هذه المستويات ومدى تأثير ذلك على احتساب أعباء رأس المال.
- المشاركة في تطبيق نظام التصنيف االئتماني للمحفظة االئتمانية للعمالء.

وتطوير  البنك  على  التطبيق  أثر  واحتساب   )٣( بازل  لجنة  بمقررات  يتعلق  فيما  األردني  المركزي  البنك  متطلبات  تطبيق   -
األنظمة اآللية الخاصة بذلك.

- إعداد مصفوفة مخاطر لكافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك )RISK MATRIX( بشكل مفصل وعلى مستوى البنك 
ككل مع بيان درجة تأثير هذه المخاطر على البنك ودرجة قوة أنظمة الضبط والرقابة للحد من هذه المخاطر.

. Value At Risk (VAR( تطبيق نظام القيمة المعرضة للمخاطر على أسعار الصرف باإلضافة ألسعار األسهم -
.Earning at Risk احتساب األرباح المعرضة للمخاطر -

- فحص خطة طوارئ السيولة من خالل افتراض سيناريوهات معينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في البنك.
- تطوير خطة استمرارية العمل Business Continuity Plan من خالل تحليل أثر األعمال وتقييم المخاطر.

- فحص الموقع البديل لتكنولوجيا المعلومات وخطة استمرارية العمل.
- تفعيل وظيفة أمن وحماية المعلومات للتعرف على مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات.

.(CRSA(  االستمرار في إعادة تقييم وضعية المخاطر التشغيلية للدوائر من خالل تطبيق نظام المخاطر والنواحي الرقابية -
وخطط  المخاطر  أنواع  ولكافة  البنك  في  المستويات  كافة  مستوى  على  المخاطر  ثقافة  ونشر  التدريب  في  االستمرار   -

استمرارية العمل وأمن المعلومات.
- تدريب موظفي دائرة المخاطر وبما يحقق حصولهم على الشهادات المهنية في مجال عملهم.

الهيكل التنظيمي لدائرة المخاطر:

دائرة االمتثال: 
تقوم دائرة االمتثال بدور مهم وأساسي في مراقبة ومتابعة مدى التزام البنك بمعايير االمتثال تجنبًا لتعرض البنك لمخاطر 

عدم االمتثال في تعامالته المصرفية وتجنبًا لتعرضه للمخالفات من قبل الجهات الرقابية وذلك من خالل:
- اإلفصاحات الدورية: وتقوم الدائرة بمتابعة الجهات ذات العالقة في البنك وتلبية متطلبات الجهات الرقابية الواردة للبنك 

بفترة زمنية كافية وااللتزام باإلفصاحات، وتسعى الدائرة لتعزيز دقة البيانات الصادرة عن البنك للجهات الرقابية.
ومعالجة  إدارة  )وحدة  تقوم  حيث  العمالء:  شكاوي  ومعالجة  وشفافية  بعدالة  العمالء  مع  التعامل  تعليمات  تطبيق   -
والتوصية  الشكاوي  أسباب  على  للوقوف  بالبنك  المعنية  الجهات  ومخاطبة  الشكاوي  باستقبال  العمالء(  شكاوي 

باإلجراءات التصحيحية المناسبة.
لوظيفة  التنظيمي  الهيكل  تعديل  تم  حيث  المشترك:  والتعاون  والتنسيق  الخارجية  الفروع  لدى  االمتثال  مراقبة  إدارة   -
قبلها  من  الممارسات  بأن  للتأكد  وذلك  كادرها،  وتعزيز  مستقلة  دائرة  لتصبح  )فلسطين(  اإلقليمية  اإلدارة  في  االمتثال 
تتناسب مع السياسة العامة للبنك، وتم فصل وظيفة مكافحة غسل األموال عن وظيفة االمتثال )في اإلدارة االقليمية( 

واعتماد سياسة خاصة بمكافحة غسل األموال منبثقة عن السياسة العامة للبنك.
موقع  لدى  التسجيل  لسياسة  وفقًا  الموضوعة  الخطة  تنفيذ  تم  حيث   :)FATCA( األمريكي  الضريبي  بالقانون  االلتزام   -
مصلحة الضرائب األمريكية، وإنشاء قسم مختص وعقد اجتماعات ومتابعة األطراف ذات العالقة والسير بإجراءات اإلبالغ.

- تطوير وظيفة االمتثال في البنك:  وقد قامت الدائرة بهذا الخصوص بمراجعة واعتماد سياسة مراقبة االمتثال وسياسة 
ودليل مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كما قامت بإعداد مصفوفة لقياس مدى االلتزام بتعليمات حدود 
العام  خالل  البنك  وسيقوم   ،GOAML اإلبالغ  منظومة  على  العمل  وتم  التعليمات،  مصفوفة  مشروع  وإنهاء  االئتمان 

القادم ٢٠١8 باعتماد نظام متكامل يهدف لتعزيز مراقبة االمتثال ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب.

مدير عام

لجنة المخاطر واالمتثال

دائرة المخاطر - فلسطين

رئيس وحدة
مخاطر االئتمان

ناديا كنعان

خدمات مسانده/
كرستين حدادين

رئيس وحدة
مخاطر التشغيل

رشا العقاد

ضابط رئيسي/
فراس القواسمي

ضابط / يزيد القصير

 ضابط رئيسي
أمن المعلومات

راكان عوده

ضابط رئيسي/
الرا قصاد

رئيس وحدة مخاطر
السوق والرقابة على

االستثمار وعمليات الخزينة
حنين قاقيش

ضابط/ خديجه  حدرج
ضابط/ جورجيت ا�سمر

مدير دائرة المخاطر 

مازن الخطيب
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األهداف االستراتيجية العامة للبنك 
للعام 2018

الهدف االستراتيجي العام:

تهيئة البنك التجاري ليصبح بنكًا مالئمًا للنمو وأن يكون في وضع مالي وتشغيلي جيد )ودائع وتسهيالت ذات جودة 
عالية ونمو في األرباح التشغيلية( بحيث يكون قادراً على منافسة البنوك األخرى واستقطاب الودائع والتسهيالت ذات 

النوعية الجيدة من العمالء الجدد، والذي سينتج عنه مضاعفة أرباح العام الحالي.

المحاور األساسية لالستراتيجية:

للوصول إلى تحقيق االستراتيجية العامة للبنك سيتم التركيز على المحاور التالية:
المحور المالي: بناء مركز مالي قوي ونمو مستمر في األرباح التشغيلية وتحقيق وضع منافس وخاصة في قطاع   •

.RETAIL األفراد
• محور الخدمات المصرفية: أن يكون بنكًا متميزاً في تقديم الخدمات ولفئات محددة من العمالء بميزات تنافسية 

ومناسبة لهذه الفئات.
التوظيف  عن  للباحثين  المفضلة  البنوك  من  البنك  يكون  بحيث  البشري  بالكادر  البشري: االهتمام  الكادر  محور   •

واستقطاب الكفاءات.

األهداف االستراتيجية العامة:

أواًل: قطاعات األعمال:
• قطاع األفراد: أن يكون البنك من أفضل 5 بنوك في خدمات أو في فئات عمالء محددة من ضمنها: فئة الموظفين 
تناسب  التي  والمنتجات  الخدمات  ٍتقديم  خالل  من  الفئة  هذه  في  مستمر  نمو  تحقيق  يتم  وأن   ،)Upper Mass(

احتياجاتها )خدمات موجهة لهذه الفئة سواًء خدمات جديدة أو تطوير الخدمات الحالية(.
• قطاع الخزينة: باإلضافة إلى دوره المساند في إدارة األموال وفجوات االستحقاق والفائدة، أن يكون القطاع مركز 

لتحقيق األرباح من األعمال وذلك من خالل الدوائر التابعة له.
• قطاع األعمال المصرفية شركات )من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية(:

معالجة وتحسين محفظة التسهيالت.  -
نمو متوازن في التسهيالت.  -

التركيز على سياسة البيع المتقاطع.  -

ثانيًا: قطاع ودوائر الدعم:
• هندسة العمليات: تعزيز الهوية المصرفية من خالل تحديد إطار عام وموحد يحكم العمل المصرفي للدوائر، وأن 

تكون اإلجراءات وسير األعمال وعمليات البنك كافة موثقة وموحدة في كافة مواقع العمل.
• تكنولوجيا المعلومات: األتمتة لمختلف أنشطة البنك للوصول إلى األتمتة الشاملة.

• الموارد البشرية: االهتمام برأس المال البشري عن طريق الخبرات والكفاءات المصرفية والمحافظة على الكفاءات 
الموجودة ورفع جودتها، وأن يكون البنك المفضل للفئات طالبة التوظيف.

ثالثًا: قطاع ودوائر الرقابة:
• االئتمان: أن يعمل القطاع على تحسين سير العملية االئتمانية من خالل تطبيق أفضل المعايير المتبعة إلدارة ورقابة 

االئتمان وأن يكون شريك لدوائر األعمال لدعم العملية االئتمانية.
الالزمة  األدوات  األردن، وأن يتم تحديد  العاملة في  البنوك  امتثال في  االمتثال أفضل دائرة  أن تكون دائرة  االمتثال:   •

لتحقيق ذلك.
• المخاطر: تحديد كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك )الحالية والمتوقعة/ الكمية والوصفية( وتعريفها ومراقبتها 

وإدارتها: كيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لخفضها من خالل تطبيق أفضل األساليب المتبعة.
وحتى  التعثر  من  المتابعة:  عمليات  كافة  )دمج  واحدة  كوحدة  تعمل  كاملة  المتابعة  عملية  تكون  أن  التحصيل:   •

التنفيذ(.

- التحكم المؤسسي: وقد تم تحديد متطلبات تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي األردني ومواءمة 
دليل الحاكمية المؤسسية لدى البنك على أثرها، وتم عمل دراسة بأهم المتطلبات ومقارنتها مع ممارسات البنك، ووضع 
خطة عمل للتطبيق وتمت مراجعة واعداد سياسات وأدلة عمل ومواثيق خاصة باللجان المنبثقة عن المجلس واعتمادها 
من السادة أعضاء مجلس اإلدارة، كما قام البنك بإجراءات االلتزام بمتطلبات هيئة األوراق المالية، وتعبئة النماذج الخاصة 
ببطاقة األداء المتوازن لحوكمة الشركات )Balance Score Card( وتزويدها للهيئة، وجاري العمل حاليًا على تلبية متطلبات 
دليل  واعتماد  لاللتزام  الزمني  الجدول  ووضع   Cobit 5 إطار  في  وتطبيقها  المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية  تعليمات 

حاكمية تكنولوجيا المعلومات لدى البنك.
الحاليين  الموظفين  وتدريب  واالختصاص،  الخبرة  ذوي  من  بموظفين  الدائرة  رفد  تم  البشري:  الكادر  تطوير   -
منها: متعددة  مهنية  شــهادات  على  الدائرة  كادر  من  عدد  حصل  وقد  الدولية،  المعايير  أعلى  وفق  البنك  لدى 
                                                             )Advanced Certification Recertification Guide. Cobit 5 foundation .IISI.TOT.CCO.CAMS(
لتكون الدائرة بذلك قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بأعمال البنك المختلفة والقطاع المصرفي ضمن   

منظومة ثقافة امتثال رائدة ووفق أفضل الممارسات المصرفية.

دائرة التدقيق الداخلي:
بالعمل  االرتقاء  إلى  استشارية  وخدمات  وموضوعية  مستقلة  تأكيدات  تقديم  خالل  من  الداخلي  التدقيق  دائرة  تسعى 
الرقابي في البنك التجاري األردني، وأن تكون برامجها وكافة أنشطتها ذات قيمة مضافة تساعد على تحقيق أهداف البنك 
الضبط والرقابة  المختلفة لتحقيق أهدافه االستراتيجية وتحسين وتطوير أنظمة  البنك  إدارات  إلى جنب مع  والعمل جنبًا 

الداخلية على كافة أنشطته وعملياته اليومية وخلق بيئة رقابية فعالة.

مسؤولياته  وتحديد  الداخلي  التدقيق  نشاط  على  باإلشراف  البنك  في  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  التدقيق  لجنة  وتقوم 
ومهامه كونه جزءاً من دورها الرقابي فيما يتولى المدقق العام إدارة نشاط التدقيق الداخلي واإلشراف على جميع أعماله.

ومن أبرز المهام المناط بإدارة التدقيق تنفيذها:
- إعداد منظومة الحاكمية المؤسسية المتعلقة بنشاط التدقيق واعتمادها من قبل الجهات صاحبة الصالحية بالبنك وبما 

ينسجم مع القوانين والتعليمات ذات العالقة.
وذلك  التنظيمية  ووحداته  البنك  أنشطة  كافة  تشمل  أن  على  التدقيق،  لجنة  من  معتمدة  سنوية  تدقيق  خطة  إعداد   -

حسب درجة المخاطر في تلك األنشطة.
- تنفيذ خطة التدقيق السنوية المعتمدة، إضافة إلى تنفيذ أية مهمات أو مشاريع خاصة مطلوبة من قبل اإلدارة العليا.

- إعداد تقرير سنوي حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والعمل 
على تقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف.

- مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.
- مراجعة مدى امتثال البنك لسياساته الداخلية وللقوانين والتعليمات ذات العالقة.

اإلدارة  مع  عليه  المتفق  الزمني  للجدول  وفقًا  الداخلي  التدقيق  مالحظات  لمعالجة  التنفيذية  اإلدارة  خطة  متابعة   -
الخاضعة للتدقيق.

- متابعة المخالفات والمالحظات الواردة في تقارير السلطات الرقابية والمدقق الخارجي، والتأكد من العمل على معالجتها 
وكذلك التأكد من وجود الضوابط المناسبة لدى اإلدارة التنفيذية لعدم تكرارها.

- كما تقوم دائرة التدقيق بدور االستشاري عند التخطيط ألي منتجات أو سياسات وإجراءات جديدة قبل اعتمادها.

المسؤولية المجتمعية:

تعد أنشطة المسؤولية المجتمعية جزءاً ال يتجزأ من التزام البنك تجاه المجتمع، حيث قام البنك خالل العام ٢٠١7 بتقديم 
الدعم المادي والعيني للعديد من األنشطة في مختلف المجاالت مثل التعليم، والبيئة، والرياضة، والصحة، ومعالجة الفقر،  
والعديد من المجاالت األخرى، كما تم تقديم التبرعات للفئات األقل حظًا على مستوى المملكة، إضافة إلى االهتمام بذوي 

االحتياجات الخاصة واأليتام وكبار السن.

واالجتماعية  والثقافية  االقتصادية  والفعاليات  والندوات  المؤتمرات  من  العديد  برعاية   ٢٠١7 العام  خالل  البنك  قام  أيضًا 
والرياضية، وكذلك التعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية واالجتماعية، كما قام خالل العام بتقديم الدعم والتبرع 

لمختلف المؤسسات والمراكز الخيرية على مستوى المملكة األردنية الهاشمية .
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القوائم المالية وتقرير
مدقق الحسابات المستقل

متابعة عملنا يمهد لتطورات مستقبلية

يرمز اللون

الفيروزي
لالنفتاح والثقة



تقرير مدقق الحسابات المستقل
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قائمة المركز المالي

31 كانون األول31 كانون األول

20172016إيضاح 

دينــــــار دينــــــار الموجــــــودات

4١٢8.٠88.9٣6١٠9.١٠٣.١٣5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

55١.866.٣١55٢.6١١.4٣8أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

67١8.٠١6.9١66٣4.٠٠5.8١4تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

7١.٣94.9١5١.9٢8.45٢موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8١١.8٣٣.8٣98.١85.95٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

9٣٣١.٣٢4.١4٢٣٣٠.87٠.٢٠٠موجودات مالية بالكلفة المطفأة

١٠٢7.١6١.679٢8.٠87.٢6٢ممتلكات ومعدات - بالصافي

١١٢.٠64.٣٣8١.474.6٣٢موجودات غير ملموسة - بالصافي

١74.٠٣٢.8٢7٣.٣٢5.67٢/دموجودات ضريبية مؤجلة

١٢١٠6.477.٢8795.7٠7.8٠5موجودات أخرى 

1.382.261.1941.265.300.360مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات: 

١٣١٢١.٣78.٠755١.8٠4.٠94ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١497١.٣٠7.775957.٣٣7.6٢4ودائع عمالء

١59١.77٠.6٣٠69.9٣١.44٣تأمينات نقدية

١6١4.١68.978١٢.787.69١أموال مقترضة

١7٣.١45.١54٣.79٢.448/أمخصص ضريبة الدخل

١889٠.887777.٣٠7مخصصات متنوعة

١9٣٠.٠59.٠96٢٣.٠54.96٢مطلوبات أخرى

1.232.720.5951.119.485.569مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين:

حقوق مساهمي البنك:

٢٠١٢٠.٠٠٠.٠٠٠١١٢.875.٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع 

٢١١4.٠8٢.١58١٣.448.٣65/أاحتياطي قانوني

٢١7.٠٠٢.8486.٢٢9.5١6/باحتياطي مخاطر مصرفية عامة

٢١١.8٣٣.8٢٠١.7٠5.7١6/جاحتياطي التقلبات الدورية

)١.85٢.7٠5()١.5٠4.٠5١(٢٢احتياطي القيمة العادلة - بالصافي

٢٣8.١٢5.8٢4١٣.4٠8.899األرباح المدورة 

149.540.599145.814.791مجموع حقوق مساهمي البنك 

1.382.261.1941.265.300.360مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )45( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة )أ(

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 

20172016إيضاح

 دينــــار  دينــــار 

٢475.569.٠687١.579.594الفوائد الدائنة      

)٣٢.987.٣74()٣9.٢١٠.8٣4(٢5ينزل: الفوائد المدينة

٣6.٣58.٢٣4٣8.59٢.٢٢٠    صافي إيرادات الفوائد

٢65.٠74.6٣٠4.77٢.69٠صافي إيرادات العموالت

41.432.86443.364.910صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

٢7١.٢١١.9٢4١.6٣٠.٠59أرباح عمالت أجنبية                                   

655.٢9٢)4.٠٣٠(٢8)خسائر( أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

توزيعات أرباح نقدية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
8٢6٠.58٢٢١6.68٢الدخل الشامل

٢95.٢5٢.85٣٣.77٣.7٠4إيرادات أخرى - بالصافي

48.154.19349.640.647إجمالي الدخل 

٣٠١5.٣74.٣69١4.8١٣.948نفقات الموظفين

١٠٣.١5١.١56٢.8١6.45٢ و ١١استهالكات وإطفاءات

68.64١.٢٣١6.١98.4٠7مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 

١8٢٣4.7٢٢٣١٢.88١مخصصات متنوعة

١٢٢.786.١5٣١.4١7.68٠مخصص عقارات وموجودات أخرى مستملكة مخالفة 

٣١١١.6٢8.6٣4١٢.١٠٣.٠٠٠مصاريف أخرى

4١.8١6.٢65٣7.66٢.٣68إجمالي المصاريف 

6.٣٣7.9٢8١١.978.٢79الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )هـ( 

)٢.65٢.87٣()٢.549.١١5(١7/بينزل: ضريبة الدخل للسنة                    

3.788.8139.325.406الربح للسنة - قائمة )ج( و)د(            

حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

078/-032/-32 أساسي ومخفض 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )45( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة )ب(
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016

دينــاردينــار

٣.788.8١٣9.٣٢5.4٠6الربح للسنة - قائمة )ب(

بنود الدخل الشامل اآلخر:

بنود غير قابلة للتحويل الحقًا لقائمة الدخل

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
)١.65٣.٣١٠(٢١.56١خالل قائمة الدخل الشامل - بالصافي

١6١.٢6٣)84.566()خسائر( أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

3.725.8087.833.359إجمالي الدخل الشامل للسنة - قائمة )د(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )45( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة الدخل الشامل
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
قائمة )د(
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للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول
٢٠١7٢٠١6إيضاح

ديناردينار
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:

6.٣٣7.9٢8١١.978.٢79الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة )ب( 
تعديالت:

١٠٣.١5١.١56٢.8١6.45٢ و١١استهالكات وإطفاءات
68.64١.٢٣١6.١98.4٠7مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 

١8١7١.77٢٢٣4.٠٣9مخصص تعويض نهاية الخدمة
١86٢.95٠78.84٢مخصص قضايا مقامة ضد البنك

)4١.958()9٠8.9٠9(٢9)أرباح( بيع عقارات مستملكة
-   )44.١٠4(٢9)أرباح( بيع ممتلكات ومعدات

٣8.95٠-خسائر شطب ممتلكات ومعدات
)٣58.٠45()١٠4.١77(٢8)أرباح( تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٢٢.79٠.٠5٢١.757.6٣4مخصص عقارات مستملكة وأخرى
)٣49.484()449.56٠(٢7تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

١9.648.٣٣9٢٢.٣5٣.١١6المجموع
التغير في الموجودات والمطلوبات:

)4٠.9١5.٢85()9٢.65٢.٣٣٣()الزيادة( في تسهيالت ائتمانية مباشرة
6٣7.7١4١.544.75٣النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)١٠.685.٢5٠()١٢.65٠.6٢5()الزيادة( في الموجودات األخرى
١٠9.٠64-النقص في أرصدة مقيدة السحب

58.٠٠٠.٠٠٠7.٠9٠.٠٠٠النقص في أرصدة ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية لفترة تزيد عن ثالثة أشهر 
)84.١٣٣.589(١٣.97٠.١5١الزيادة )النقص( في ودائع العمالء

)٣.٠76.686(٢١.8٣9.١87الزيادة )النقص( في التأمينات النقدية
)٢.٣٣8.598(7.٠٠4.١٣4الزيادة )النقص( في المطلوبات األخرى

)١٣٢.4٠5.59١()٣.85١.77٢(صافي التغير في الموجودات والمطلوبات
صافي التدفقات النقدية من )االستخدامات النقدية في( عمليات التشغيل قبل 

)١١٠.٠5٢.475(١5.796.567المخصصات المدفوعة وضريبة الدخل المدفوعة

)59.٣٢١()9٠٠(١8مخصص قضايا مدفوع
)8١.6٠4()١٢٠.٢4٢(١8مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع

)7.٣45.4٣١()4.٢46.4٣٣(١7/أضريبة الدخل المدفوعة
)١١7.5٣8.8٣١(١١.4٢8.99٢صافي التدفقات النقدية من )االستخدامات النقدية في( عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار:
6٢.١7٠.696)45٣.94٢()الزيادة( النقص في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

94٣.75٣)٣.٣68.٠٢5()الزيادة( النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
)٢.7١٣.9٠٣()١.75٠.٣١٠()شراء( ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب ممتلكات ومعدات

)866.577()١.١67.498(١٠)شراء( موجودات غير ملموسة
١١١46.6٣٣5٢.٢8٢المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

59.586.٢5١)6.59٣.١4٢(صافي )االستخدامات( التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل:

١.٣8١.٢875.874.85٣الزيادة في أموال مقترضة  
١.٣8١.٢875.874.85٣صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل

٣49.484 ٢7449.56٠تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
)5١.7٢8.٢4٣(6.666.697صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

٣٣١١4.9١٠.479١66.6٣8.7٢٢النقد وما في حكمه بداية السنة
٣٣١٢١.577.١76١١4.9١٠.479النقد وما في حكمه نهاية السنة 

معامالت غير نقدية:
١٢١١.48١.4٢١١٢.١٣7.449استمالك عقارات وموجودات لقاء ديون

٢٠7.١٢5.٠٠٠7.875.٠٠٠الزيادة في رأس المال المدفوع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )45( جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.

قائمة التدفقات النقدية
قائمة )هـ(
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إيضاحات حول
القوائم المالية

يرمز اللونشفافية لفهم متعمق

ا�صفر
للتفاؤل والبهجة



إيضاحات حول القوائم المالية

1- معلومات عامة 

بموجب   ١977 أيار   ٣ بتاريخ   )١١٣( رقم  تحت  أردنية  محدودة  عامة  مساهمة  كشركة  األردني  التجاري  البنك  تأسس   -
هاتف  عّمان،  مدينة  الرئيسي  ومركزه  سهم  دينار/  مليون   5 قدره  وبرأسمال   ١964 لسنة   )١٢( رقم  الشركات  قانون 

5٢٠٣٠٠٠)6(96٢+، ص.ب 9989 عمان ١١١9١- المملكة األردنية الهاشمية. 

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

- تم في بداية العام ٢٠٠4 إعادة هيكلة البنك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة من الجهات القانونية وبتاريخ ٢8 حزيران ٢٠٠4 
تم استكمال إجراءات تغيير اسم البنك من بنك األردن والخليج إلى البنك التجاري األردني.

- تم زيادة رأس مال البنك على عدة مراحل، كان آخرها خالل العام ٢٠١7، حيث قررت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها 
غير العادي المنعقد بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠١7 الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 7.١٢5.٠٠٠ دينار/ سهم ليصبح رأس 
مال البنك المصرح به والمدفوع ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة جزء من األرباح المدورة وتوزيعها مجانًا 

على المساهمين، وتم استكمال إجراءات زيادة رأس المال بتاريخ 7 حزيران ٢٠١7.

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

- يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل فروعه داخل المملكة وعددها )٢9( وخارجهـا في 
فلسطين وعددها )4(.

خاضعة  وهي   ٢٠١8 شباط   ٢5 بتاريخ  المنعقدة  جلسته  في  البنك  إدارة  مجلس  قبل  من  المالية  القوائم  إقرار  تم   -
لموافقة الهيئة العامة للمساهمين وموافقة البنك المركزي األردني عليها.

2- أهم السياسات المحاسبية

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

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

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

والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة. 
 

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

للسنة  اتباعها  تم  التي  المحاسبية  السياسات  مع  متماثلة  المالية  القوائم  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  إن   -
المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١6 كما يلي باستثناء اتباع المعايير الجديدة المعدلة والواردة في اإليضاح رقم )45 - أ(:

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

من قبل المدراء التنفيذيين وصانعي القرار الرئيسيين لدى البنك.

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
- تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أسهم وسندات الشركات ألغراض المتاجرة، وإن الهدف من االحتفاظ بها هو 

توليد األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.

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

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

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

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
الملكية ألغراض االحتفاظ بها لتوليد األرباح على المدى الطويل وليس  تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات 

ألغراض المتاجرة.

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

مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل.

- ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

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

الموجودات المالية بالكلفة المطفأة
- تمثل هذه الموجودات المالية التي تهدف إدارة البنك وفقًا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

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

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

للتدفقات  الحالية  والقيمة  السجالت  في  المثبتة  القيمة  بين  الفرق  الموجودات  هذه  قيمة  في  التدني  مبلغ  يمثل   -
النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي.

المالية  التقارير  معايير  في  الُمحّددة  الحاالت  في  إّلا  البند  هذا  إلى  من/  مالية  موجودات  أية  تصنيف  إعادة  يجوز  ال   -
الدولية )وفي حال بيع أي من هذه الموجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم قيد نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل في 

بند ُمستقل واإلفصاح عن ذلك وفقًا لُمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية بالخصوص(.
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القيمة العادلة
إن أسعار اإلغالق )شراء موجودات/ بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات 

والمشتقات المالية التي لها أسعار سوقية.

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

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

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

- نماذج تسعير الخيارات.

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

في قائمة الدخل.

وأية  السوقية  العوامل  باالعتبار  وتأخذ  السوق  توقعات  تعكس  عادلة  قيمة  على  الحصول  إلى  التقييم  طرق  تهدف 
مخاطر أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة 

بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

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

فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

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

السابق في  التدني  نتيجة  الالحقة  الفترة  أي وفر في  الدخل كما يتم قيد  القيمة في قائمة  التدني في  - يتم قيد 
الموجودات المالية ألدوات الدين في قائمة الدخل إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم قيده سابقًا.

التسهيالت االئتمانية المباشرة
البنك في األساس أو جرى  ثابتة أو معدلة منحها  المباشرة هي موجودات مالية لها دفعات  - التسهيالت االئتمانية 

اقتناؤها وليس لها أسعار سوقية في أسواق نشطة.

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

- يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت االئتمانية المباشرة إذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة للبنك 
وعندما يتوفر دليل موضوعي على أن حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية المستقبلية للتسهيالت االئتمانية 
المباشرة وعندما يمكن تقدير هذا التدني وبموجب تعليمات البنك المركزي األردني وتعليمات البنوك المركزية التي 

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

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

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

شطبها إلى اإليرادات األخرى.

المركز  قائمة  خارج  بالكامل  بمخصصات  والمغطاة  بها  الخاصة  المعلقة  والفوائد  االئتمانية  التسهيالت  إدراج  يتم   -
المالي، وذلك وفقًا لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص.

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

اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية المئوية التالية:

%

٢مباني

١٠ - ١5 أجهزة ومعدات مكتبية 

١5ديكورات

١5وسائط نقل 

٢٠أجهزة الحاسب اآللي

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

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

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

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن أحداث سابقة وإن 

تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
- يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة بواقع شهرعن كل سنة خدمة للموظفين غير المشمولين بأحكام 

قانون الضمان االجتماعي.

- يتم قيد التعويضات المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة عند 
دفعها، ويتم قيد المخصص لاللتزامات المترتبة على البنك لقاء تعويض نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الدخل.
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ضريبة الدخل 
- تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

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

التنزيل ألغراض ضريبية.

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

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

التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

-  يتم مراجعة رصيد الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة 
توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

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

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

الموجودات المالية المرهونة
إعادة  أو  )بيع  فيها  بالتصرف  اآلخر  للطرف  حق  وجود  مع  أخرى  أطراف  لصالح  المرهونة  المالية  الموجودات  تلك  هي 

رهن(. يستمر تقييم هذه الموجودات وفق السياسات المحاسبية المتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي.

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

لصالح العمالء عن قيمة رأسمالها األصلي.

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

وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
غير  االئتمانية  التسهيالت  وعموالت  فوائد  باستثناء  الفعلية  الفائدة  طريقة  باستخدام  الفوائد  إيرادات  تحقق  يتم   -

العاملة التي ال يتم االعتراف بها كإيرادات ويتم قيدها لحساب الفوائد والعموالت المعلقة.
- يتم االعتراف بالمصاريف وفقًا لمبدأ االستحقاق.

- يتم قيد العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها، ويتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها 
)إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين(.

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

المشتقات المالية ومحاسبة التحوط  

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

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

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

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

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

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

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

قائمة الدخل عند بيع االستثمار في الوحدة األجنبية المستثمر بها.

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

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

التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

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

فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

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

تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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الموجودات غير الملموسة 
- يتم إثبات الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول 
إثباتها  فيتم  االندماج  غير  أخرى  طريقة  خالل  من  عليها  الحصول  يتم  التي  الملموسة  غير  الموجودات  أما  عليها، 

بالكلفة.

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

ويتم قيد أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

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

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

- يتم إطفاء أنظمة الحاسوب والبرامج على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر بطريقة القسط الثابت وبمعدل٢٠ % سنويًا.  

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

الدخل إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم قيده سابقًا.

يتم احتساب مخصص لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون والتي مضى على استمالكها فترة تزيد عن 4 سنوات وفقًا 
لتعميم البنك المركزي األردني رقم 4٠76/١/١٠ تاريخ ٢7 آذار ٢٠١4 وتعميم رقم ٢5١٠/١/١٠ تاريخ ١4 شباط ٢٠١7.

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

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

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

يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل .    -
النقدية )مثل األسهم( كجزء من  يتم قيد فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير   -

التغير في القيمة العادلة.

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

واألرصدة المقيدة السحب.

3- استخدام التقديرات 

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

الواردة ضمن القوائم المالية معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:
    

- يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد البنك اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل المستشار القانوني 
للبنك والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل 

دوري.

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

لعدد من عمالء التسهيالت االئتمانية المباشرة.

- يتم قيد تدني قيمة العقارات المستملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين 
احتساب   ٢٠١5 العام  بداية  من  اعتباراً  تم  كما  دوري،  بشكل  التدني  ذلك  في  النظر  ويعاد  التدني،  احتساب  لغايات 
مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون والتي مضى على استمالكها فترة تزيد عن 4 سنوات استناداً 

لتعميم البنك المركزي األردني رقم 4٠76/١/١٠ تاريخ ٢7 آذار ٢٠١4 وتعميم رقم ٢5١٠/١/١٠ تاريخ ١4 شباط ٢٠١7.

احتساب  لغايات  دوري  بشكل  الملموسة  وغير  الملموسة  لألصول  اإلنتاجية  األعمار  تقدير  بإعادة  اإلدارة  تقوم   -
االستهالكات واإلطفاءات السنوية اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في 

المستقبل، ويتم قيد خسارة التدني في قائمة الدخل.

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

والقوانين  لألنظمة  وفقًا  الدخل  ضريبة  نفقة  من  يخصها  بما  المالية  السنة  تحميل  يتم  الدخل:  ضريبة  مخصص   -
والمعايير الدولية للتقارير المالية ويتم احتساب وإثبات مخصص الضريبة الالزم.

- مستويات القيمة العادلة: يتطلب المعيار تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف 
المعايير  في  المحددة  للمستويات  وفقًا  العادلة  القيمة  قياسات  وفصل  كاملة  العادلة  القيمة  مقاييس  بموجبه 
كانت  إذا  ما  تقييم  يعني  العادلة  القيمة  لمقاييس   )٣( والمستوى   )٢( المستوى  بين  الفرق  المالية.  للتقارير  الدولية 
وضع  يتطلب  مما  مالحظتها  يمكن  ال  التي  المعلومات  أهمية  ومدى  مالحظتها  يمكن  المدخالت  أو  المعلومات 
أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي 
تخص األصل أو االلتزام، وعند تقييم القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية يقوم البنك باستخدام 
أطراف  مع  بالتعامل  البنك  يقوم  األول  المستوى  مدخالت  وجود  عدم  حال  وفي  توفرها،  عند  السوق  معلومات 
مستقلة ومؤهلة إلعداد دراسات التقييم، حيث يتم مراجعة طرق التقييم المالئمة والمدخالت المستخدمة إلعداد 

التقييم من قبل اإلدارة.
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4- نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

٢6.5٠١.١5٢١8.67١.99٣نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية:

١9.47١.١6٣٣٣.٢٣9.١75حسابات جارية وتحت الطلب

٣٢.858.8٠٠8.٢٢4.4٠٠ودائع ألجل وخاضعة إلشعار وشهادات إيداع

49.٢57.8٢١48.967.567متطلبات االحتياطي النقدي

١٠١.587.7849٠.4٣١.١4٢إجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية

128.088.936109.103.135المجموع

ــة ٣58.8٠٠.9  ــطينية البالغ ــد الفلس ــلطة النق ــدى س ــمالية ل ــة الرأس ــدي والوديع ــي النق ــات االحتياط ــتثناء متطلب - باس
ــون األول ٢٠١7 و٢٠١6.     ــي ٣١ كان ــا ف ــحب كم ــدة الس ــدة مقي ــد أرص ــار، ال يوج دين

- ال يوجد أرصدة تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7 و ٢٠١6.
-بلــغ مجمــوع شــهادات اإليــداع ١8.٠٠٠.٠٠٠ دينــار كمــا فــي تاريــخ ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )صفــر دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول 

.)٢٠١6

5- أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــــــــــان 

بنوك ومؤسسات
مصرفيـــــة محليــــــــة

بنوك ومؤسسات
المجمـــــوعمصرفيــــــة خارجيــــــــة

31 كانـــون األول31 كانـــون األول31 كانـــون األول

201720162017201620172016

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

5٣.٠٢59١8.898١٣.99٢.4٣7١7.6٢٢.745١4.٠45.46٢١8.54١.64٣حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع ألجل تستحق خالل 
٢9.67٢.٢5٠١7.٢4٣.٠١68.١48.6٠٣١6.8٢6.779٣7.8٢٠.85٣٣4.٠69.795فترة ٣ أشهر

29.725.27518.161.91422.141.04034.449.52451.866.31552.611.438 المجموع

- بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد ١4.٠45.46٢ دينــار كمـــا فــي ٣١ كانـــون 
األول ٢٠١7 )١8.54١.64٣ دينــار كمـــا فـــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.

- ال يوجد لدى البنك أرصدة مقيدة السحب كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7 و ٢٠١6.

6- تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول 

20172016

دينــــاردينــــار

األفراد )التجزئة(:

4٢١.7٣٠5٢7.6٣١حسابات جارية مدينة

١7٣.6٢7.١6٣١55.٢٢٠.754قروض وكمبياالت *

٣.686.٣65٣.٠46.٠84بطاقات االئتمان

107.673.34666.399.490القروض العقارية

الشركات:

الكبرى

78.٢9٠.٢٠657.4٠4.٢64حسابات جارية مدينة

٢74.78٠.596٢٣4.959.577قروض وكمبياالت *

٣.4٠٢.٠٠٠٣.7٠7.٠٠٠قروض تجمع بنوك

الصغيرة والمتوسطة

٢6.٣4١.5٢4٢٣.887.677حسابات جارية مدينة

5٣.4٣٠.٢6965.94٢.١7٣قروض وكمبياالت *

40.358.85157.125.701الحكومة والقطاع العام 

762.012.050668.220.351المجموع

)٢٢.١١4.945()٣٠.66٣.١7١(ينزل: مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة 

)١٢.٠99.59٢()١٣.٣٣١.96٣(الفوائد المعلقة 

718.016.916634.005.814صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

* صافـــي بعــــد تنزيــــل الفوائـــد والعمـــــوالت المقبوضة مقدمـــًا البالغة 4.٠٣٣.٠5٠ دينـــار كمـــا فـــــي ٣١ كانون األول ٢٠١7 
)٢.٠59.٣49 دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.

- بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غيــر العـــاملة 6١.8٢7.7٣9 دينــــار أي مــا نســبته 8/١% مــن إجمالــي التســــهيالت االئتمانيــة 
ــة  ــهيالت االئتماني ــي التس ــن إجمال ــبته 7/85% م ــا نس ــار أي م ــون األول ٢٠١7 )5٢.469.6١4 دين ــي ٣١ كان ــا ف ــاشرة كم المبـ

ــرة  كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(. المباشـ
ــار أي مــا  ــة 48.9٠٣.77٣ دينــــ ــوالت المعلقـ ــد والعمــ ــاملة بعــد تنزيــل الفوائــ ــر العـ ــالت االئتمانيــة غي ــت التسهيــ - بلغـ
نسبته 6/5% مــــن رصيد التسهيــــالت االئتمانية المباشــــرة بعــــد تنزيـــــل الفوائــــد والعمــــوالت المعلقــــة كمـــا فـــي ٣١ 
كانــــــون األول ٢٠١7 )4٠.869.١77 دينـــار أي مــا نســبته 6/٢% مــن رصيــد التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد 

والعمــوالت المعلقـــة كمـــا  فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.
- تتضمـــن التسهيـــالت االئتمانيــة الـمباشــــرة تسهيـــالت ممنوحـــة للسلطـــة الفلســطينية بمبلـــغ ١٣.8١6.٢9٠دينــار كمــا 
فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )١5.١68.585 دينـــار كمــا فــي ٣١ كانـــــون األول ٢٠١6(، كمــا تتضمــن تســهيالت ممنوحــة بكفالــة 
الحكومــة األردنيــة بمبلــغ ١٢.5٠٠.٠٠٠ دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )١5.٠٠٠.٠٠٠ دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.
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مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

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

للسنة المنتهية في 31 كانون 
القروض األفراد  األول 2017

العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
٢٢.١١4.945 -   4.5٠6.4٢8674.٢٠6١4.٠49.485٢.884.8٢6الرصيد في بداية السنة

8.64١.٢٣١ -   ٣.9١7.4١٢١٣.٣٣84.54١.9٠٠١68.58١المقتطع من اإليرادات خالل السنة 
المستخدم من المخصص خالل 

)٢٢.٢45( -   )١8.١68(--)4.٠77(السنة )الديون المشطوبة( *

مخصص ديون محول لحسابات 
)7٠.76٠( - ---)7٠.76٠(نظامية خارج قائمة المركز المالي **

30.663.171 - 8.349.003687.54418.591.3853.035.239الرصيد في نهاية السنة
يعود إلى:

مخصص تدني التسهيالت غير 
٢9.748.957 -   7.77٢.8١965٣.6٣4١8.٣5١.5٣9٢.97٠.965العاملة

مخصص تدني التسهيالت تحت 
9١4.٢١4 - 576.١84٣٣.9١٠٢٣9.84664.٢74المراقبة

30.663.171 - 8.349.003687.54418.591.3853.035.239المجموع

للسنة المنتهية في 31 كانون 
القروض األفراد  األول 2016

العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
٢7.748.6٢6 -   5.985.8٠٣775.١69١7.7٠٢.9١7٣.٢84.7٣7الرصيد في بداية السنة

المقتطع من اإليرادات )الوفر( خالل 
6.١98.4٠7 -   ١.٢57.47785٠.784)٣9.١١7(4.١٢9.٢6٣السنة 

المستخدم من المخصص خالل 
)6.9١9( -   )١.٠6٢(--)5.857(السنة )الديون المشطوبة( *

مخصص ديون محول لحسابات 
)١١.8٢5.١69( - )١.٢49.6٣٣()4.9١٠.9٠9()6١.846()5.6٠٢.78١(نظامية خارج قائمة المركز المالي **

22.114.945 - 4.506.428674.20614.049.4852.884.826الرصيد في نهاية السنة
يعود إلى:

مخصص تدني التسهيالت غير 
٢١.١46.٢6٠ -   4.١74.٠796٣7.7١٠١٣.498.٠٢١٢.8٣6.45٠العاملة

مخصص تدني التسهيالت تحت 
968.685 - ٣٣٢.٣49٣6.49655١.46448.٣76المراقبة

22.114.945 - 4.506.428674.20614.049.4852.884.826المجموع

* تــم خــالل العــام ٢٠١7 شــطب تســهيالت ائتمانيــة مباشــرة غيــر عاملــة بمبلــغ ٢٢.٢45 دينــار وذلــك وفقــًا لقــرار مجلــس 
اإلدارة بذلــك الخصــوص )6.9١9  دينــار للعــام ٢٠١6(.

** تــم خــالل العــام ٢٠١7 تحويــل تســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة بمبلــغ 7٠.76٠ دينــــار إلى خــارج قائمــة المركــز المالي وفقًا 
لقــرارات مجلــس اإلدارة بذلــك الخصــوص )١5.٢4٣.6٣9 دينارللعــام ٢٠١6( علمــًا بــأن هنــاك تســهيالت ائتمانيــة مباشــرة 
رصيدهــا 9٢.٢87.5١6 دينــــــار وفوائدهــا المعلقــة 49.٠8٣.٢4٣ دينــار والمخصــص المرصــود لهــا 4٣.٢٠4.٢7٣ دينـــار كمــا 
فــي ٣١ كانـــون األول ٢٠١7، تــم إدراجهــا ضمــن حســابات نظاميــة خــارج قائمــة المركــز المالــي بموجــب قــرارات مجلس 

اإلدارة، وذلــك علــى اعتبــار أن هــذه الحســابات مغطــاة بالكامــل كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة.
- تم اإلفصاح أعاله عن إجمالي المخصصات المعدة إزاء الديون المحتسبة على أساس العميل الواحد.

ــرى  ــون أخ ــت إزاء دي ــون وحول ــديد دي ــويات أو تس ــة تس ــا نتيج ــة إليه ــت الحاج ــي انتف ــات الت ــة المخصص ــت قيم - بلغ
6.99٢.894 دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )٢.١54.٠89 دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.

الفوائد المعلقة

فيما يلي الحركة الحاصلة على الفوائد المعلقة خالل السنة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 
القروض األفراد 2017

العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
١٢.٠99.59٢ -               454.8٠56١5.١6١9.4٣4.٢57١.595.٣69الرصيد في بداية السنة

4.٢77.899 -               74٢.94٠٣٠4.67٢٢.6٣٣.6٠٣596.684يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات خالل 

)٢.655.١١٢( -               )١46.5٣9()٢.٣48.8٠9()77.7١8()8٢.٠46(السنة 

)٣4٢.67٣( -               )٣٢9.١٣7()7.٠٢٠()4.6١8()١.898(الفوائد المعلقة التي تم شطبها
فوائد معلقة محولة لحسابات 

)47.74٣( -  ---)47.74٣(نظامية خارج قائمة المركز المالي

13.331.963 -  1.066.058837.4979.712.0311.716.377الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 
القروض األفراد 2016

العقارية 

الحكومة الشــركـــــات 
والقطاع 

العام
اإلجمالي

الصغيرة  الكـــبرى 
والمتوسطة 

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
١٠.87٠.٢86 -               6٣7.٣45546.5١97.856.8٢٢١.8٢9.6٠٠الرصيد في بداية السنة

6.5١6.648 -               ١.٠4٣.598١87.65٣4.6١9.٣9١666.٠٠6يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات خالل 

)١.67٢.٣6٣( -               )١54.84١()١.٣46.٣9٢()٢٠.988()١5٠.١4٢(السنة 

)١96.5٠9( -               )٢٣.456()١46.٠٢٣()٢٢.545()4.485(الفوائد المعلقة التي تم شطبها
فوائد معلقة محولة لحسابات 

)٣.4١8.47٠( -  )7٢١.94٠()١.549.54١()75.478()١.٠7١.5١١(نظامية خارج قائمة المركز المالي

12.099.592 -  454.805615.1619.434.2571.595.369الرصيد في نهاية السنة

7- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

١.٣94.9١5١.9٢8.45٢أسهم مدرجة في أسواق نشطة

1.394.9151.928.452المجموع
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8- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

9.٠8٠.8٣86.48١.9١٠أسهم مدرجة في أسواق نشطة 

٢.75٣.٠٠١١.7٠4.٠4٠أسهم غير مدرجة في أسواق نشطة*

11.833.8398.185.950المجموع

ــامل 659.4١١  ــل الش ــة الدخ ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل ــهم بالقيم ــع أس ــن بي ــة م ــائر المتحقق ــة الخس ــت قيم - بلغ
دينــار للســنة المنتهيـــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 تــم قيدهــا مباشــرة ضمــن األربــاح المــدورة فــي حقــوق المســاهمين 

ــون- األول ٢٠١6( . ــي ٣١ كان ــة ف ــنة المنتهي ــار للس ــة ٣.١6٣.٣76 دين ــائر متحقق )خس
ــون األول ٢٠١7            ــي ٣١ كان ــة ف ــنة المنتهي ــار للس ــاله ٢6٠.58٢ دين ــتثمارات أع ــى االس ــة عل ــاح النقدي ــات األرب ــت توزيع - بلغ

)٢١6.68٢ دينــار للســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.

* يضمــن هــذا البنــد موجــودات ماليــة غيــر مدرجــة فــي أســواق نشــطة الســتثمارات فــي شــركات محليــة تــم تقييمهــا 
وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة تبعــًا آلخــر قوائــم ماليــة مدققــة أو مراجعــة متوفــرة.

9- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

٣١7.6٢6.٢٠7٣١4.٠9١.٠٢6سندات وأذونات خزينة - بنك مركزي أردني

8.٠٠٠.٠٣5١١.٠8١.٢74سندات وأسناد بكفالة الحكومة

5.697.9٠٠6.١١8.79٢سندات وأسناد قروض شركات

٣٣١.٣٢4.١4٢٣٣١.٢9١.٠9٢المجموع

)٢8٣.6٠٠(-ينزل: مخصص تدني الموجودات المالية بالكلفة المطفأة *

)١٣7.٢9٢(-الفوائد المعلقة **

٣٣١.٣٢4.١4٢٣٣٠.87٠.٢٠٠صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تحليل السندات واألذونات:

٣٣١.٣٢4.١4٢٣٣٠.87٠.٢٠٠ذات عائد ثابت

331.324.142330.870.200المجموع

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

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

٢8٣.6٠٠٢8٣.6٠٠الرصيد في بداية السنة

-)٢8٣.6٠٠(المخصص المسترد خالل السنة

283.600-الرصيد في نهاية السنة

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

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

١٣7.٢9٢١٠8.864  الرصيد في بداية السنة

١4.8١٣٢8.4٢8  الفوائد المعلقة خالل السنة

-)٢8.779(  الفوائد المعلقة المشطوبة

-)١٢٣.٣٢6(  الفوائد المعلقة المعادة لإليرادات

137.292-الرصيد في نهاية السنة
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10- ممتلكات ومعدات - بالصافي

أ- إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

العـام 2017
مبانـــيأراضـــي

أجهـــزة 
ومعدات
مكتبيـــة

ديكورات
وسائــط 

نقـــل

أجهـــزة
 الحاسب

اآللي

دفعات 
على حساب 

ممتلكات
ومعدات

المجمـــوع

دينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــار
الكلفـــة:

٢.8٢8.٢98١8.6٣5.9٠79.٠68.٢٢75.7٠٠.٠7٠556.8574.784.889769.8844٢.٣44.١٣٢الرصيد في بداية السنة

٣8.٠٠٠٢8٣.٣٢٢95.8٣585.٠٠٠٢٠7.6١5١.٠4٠.5٣8١.75٠.٣١٠-إضافات

)7١6.9٣7(-)٣9٣.7٢١()78.١5٢()67.588()١77.476(--استبعادات

دفعات على حساب شراء ممتلكات 
-)١.٠47.6١٢(٢١.85٠-٣44.76٠4٣4.٢7٣٢46.7٢9-ومعدات

2.828.29819.018.6679.608.3465.975.046563.7054.620.633762.81043.377.505الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:

١4.٢56.87٠-١.84١.4894.789.5١74.٢٣9.٠75٢7١.959٣.١١4.8٣٠-الرصيد في بداية السنة

٢.57٣.٣64-٣68.448١.٠٠١.٣٠85٣١.٢9٠64.٣٣76٠7.98١-استهالك السنة

)6١4.4٠8(-)٣9١.884()٣٠.٣46()٢١.6٠٣()١7٠.575(--استبعادات

١6.٢١5.8٢6-٢.٢٠9.9٣75.6٢٠.٢5٠4.748.76٢٣٠5.95٠٣.٣٣٠.9٢7-الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات في نهاية 

السنة
2.828.29816.808.7303.988.0961.226.284257.7551.289.706762.81027.161.679

العـــام 2016
الكلفـــة:

٢.694.٠7١١7.7١6.7٢47.778.٣745.5٣٣.967567.67٣4.٠٠١.١٢8٢.٠٣٢.٢٢٠4٠.٣٢4.١57الرصيد في بداية السنة
١٣4.٢٢7٣44.١١67٢١.١98٣7.١9755.7٢٢٢56.١47١.١65.٢96٢.7١٣.9٠٣إضافات

)69٣.9٢8(-)١4٢.967()١5٢.١8٣()١8٣.5١6()٢١5.٢6٢(--استبعادات
دفعات على حساب شراء 

-)٢.4٢7.6٣٢(575.٠6778٣.9١7٣١٢.4٢٢85.64567٠.58١-ممتلكات ومعدات

2.828.29818.635.9079.068.2275.700.070556.8574.784.889769.88442.344.132الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:

١٢.468.9١4-١.48٢.١444.٠47.97٢٣.869.854٢9٣.45٢٢.775.49٢-الرصيد في بداية السنة

٢.٣9٠.65١-٣59.٣45946.9١45٢٢.95٣79.١٣748٢.٣٠٢-استهالك السنة
)6٠٢.695(-)١4٢.964()١٠٠.6٣٠()١5٣.7٣٢()٢٠5.٣69(--استبعادات

14.256.870-1.841.4894.789.5174.239.075271.9593.114.830-الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية 

للممتلكات والمعدات في 
نهاية السنة

2.828.29816.794.4184.278.7101.460.995284.8981.670.059769.88428.087.262

-١٠١5١5٢٠-٢١5  -نسبة االستهالك السنوية %

ب- تتضمــن الممتلــكات والمعــدات 6.9٠8.٢67 دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )5.8٣٣.٣98 دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون 
األول ٢٠١6( وذلــك قيمــة ممتلــكات ومعــدات مســتهلكة بالكامــل.

11- موجودات غير ملموسة - بالصافي 

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

أنظمة حاسوب وبرامج

20172016

دينـــاردينـــار

١.474.6٣٢١.٠٣٣.856الرصيد في بداية السنة

68٢.7١88٣4.١68إضافات خالل السنة

484.78٠٣٢.4٠9دفعات على حساب شراء موجودات غير ملموسة

)4٢5.8٠١()577.79٢(اإلطفاء للسنة 

2.064.3381.474.632الرصيد في نهاية السنة

٢٠٢٠نسبة اإلطفاء السنوية %

12- موجودات أخرى  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

8.١٠١.٢7٢6.764.764   فوائد وإيرادات برسم القبض

١.٢٠٢.66٣8٣4.598   مصاريف مدفوعة مقدمًا

84.٣١8.6٢578.87٣.٣75   موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة - بالصافي *

١.8٣٢.7١٣١.478.6٣٢   موجودات آلت ملكيتها للبنك مباعة على دفعات - بالصافي **

95٠.97٢٢.46٢.8١١   تأمينات مستردة

78٠.١84-   معامالت بالطريق بين الفروع

98١.٢٠8٢.4٠6.649   شيكات مقاصة

7.٣٢٢.١7455١.488   شراء سحوبات زمنية وبوالص واعتمادات

١.767.66٠١.555.٣٠4   أخرى

106.477.28795.707.805     المجموع
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- فيمــا يلــي بيــان ملخــص الحركــة الحاصلــة علــى حســاب الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون مســتحقة 
ــنة:  خالل الس

20172016

عقارات
مستملكة

موجودات
مستملكة

أسهم 
المجموعالمجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

77.86٣.8٠8١.٠٠9.56778.87٣.٣757٠.66٣.٣75الرصيد في بداية السنة - بالصافي بعد خسائر التدني

١١.48١.4٢١١٢.١٣7.449-١١.48١.4٢١اإلضافات خالل السنة

)٢.١69.8١5()٣.55٢.٣7٣(-)٣.55٢.٣7٣(االستبعادات خالل السنة

)١.757.6٣4()٢.48٣.798(٣.899)٢.487.697(أثر التدني للسنة

83.305.1591.013.46684.318.62578.873.375الرصيد في نهاية السنة

- إن الحركــة الحاصلــة علــى خســائر تدنــي موجــودات آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون مســتحقة خــالل الســنة هــي 
كمــا يلــي:

20172016

عقارات
مستملكة

موجودات
مستملكة

أسهم 
المجموعالمجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٢.٠84.٠١7١.٢54.678-٢.٠84.٠١7الرصيد في بداية السنة

٢.6٣٣.٠٢٠٢68.79٠٢.9٠١.8١٠١.٠8١.٢89المخصص المستدرك خالل السنة ***

-)١٣٣.445(-)١٣٣.445(عقارات مباعة على دفعات خالل السنة

)١٣٣.7٢5()١١.878(-)١١.878(المستخدم من المخصص خالل السنة

676.٣45)٢7٢.689()٢7٢.689(-أرباح غير متحققة للموجودات المستملكة األخرى

4.567.8152.878.587)3.899(4.571.714الرصيد في نهاية السنة

*      تتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي التخلــص مــن العقــارات واألســهم التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون 
ــتثنائية أن  ــاالت اس ــي ح ــزي ف ــك المرك ــتمالكها، وللبن ــخ اس ــن تاري ــنتين م ــرة س ــالل فت ــالء خ ــى العم ــتحقة عل مس

يمــدد هــذه المــدة لســنتين متتاليتيــن كحــد أقصــى.
**     يتضمــن هــذ البنــد فائــض بمبلــغ 8٣.947 دينــــار لقــاء مخصــص عقــارات آلــت ملكيتهــا للبنــك للســنة المنتهيــة فــي 
٣١ كانـــــون األول ٢٠١7 تــم رده لإليــرادات )٣77.٣99 دينــار للســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6( وذلــك بموجــب 
تعميــم البنــك المركــزي األردنــي رقــم 4٠76/١/١٠  بتاريــخ ٢7 آذار ٢٠١4 وتعميــم رقــم  684١/١/١٠  بتاريخ ٣ حزيــران ٢٠١5 حيث 
ــدأ البنــك باحتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون والتــي مضــى علــى اســتمالكها   ب

فتــرة تزيــد عــن أربــع ســنوات، وبموجــب تعميــم البنــك المركــزي األردنــي بكتابهــم رقــم ٢5١٠/١/١٠ تاريــخ ٢/١4/٢٠١7.
***  يتضمــن هــذ البنــد ٢.6٣٣.٠٢٠ دينـــــــار لقــاء مخصــص عقــارات آلــت ملكيتهــا للبنــك للســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانـــون 
األول ٢٠١7 )١.٠4٠.٢8١ دينــار للســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6( وذلــك بموجــب تعميــم البنــك المركــزي األردنــي 
رقــم 4٠76/١/١٠  بتاريــخ ٢7 آذار ٢٠١4 وتعميــم رقــم  684١/١/١٠  بتاريــخ ٣ حزيــران ٢٠١5 حيــث بــدأ البنــك باحتســاب مخصــص 
ــنوات  ــع س ــن أرب ــد ع ــرة تزي ــتمالكها  فت ــى  اس ــى عل ــي مض ــون الت ــاء دي ــتملكة لق ــارات المس ــاء العق ــي لق تدريج

وبموجــب تعميــم البنــك المركــزي األردنــي بكتابهــم رقــم ٢5١٠/١/١٠ تاريــخ ٢/١4/٢٠١7.

13- ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 
           

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

المجموع خارج المملكة داخل المملكة المجموع خارج المملكة داخل المملكة 

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

5.٢٢5.٠٢45.٢٢5.٠٢4-٢.947.78٠٢.947.78٠-حسابات جارية وتحت الطلب

7٣.٣79.٣6745.٠5٠.9٢8١١8.4٣٠.٢95٢9.١٣5.9٣9١7.44٣.١٣١46.579.٠7٠ودائع ألجل 

73.379.36747.998.708121.378.07529.135.93922.668.15551.804.094المجموع

- بلغــت ودائــع البنــوك التــي تســتحق خــالل فتــرة تزيــد عن ثالثــة أشــهر 6٣.٠٠٠.٠٠٠ دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )٠٠٠.٠٠٠.5  
دينــار كما فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.

        
14- ودائع عمالء  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:         
   

31 كانون األول 2017

األفــراد
الشركــــات

الحكــــــــومة 
المجموعوالقطاع  العام

 الصغيرة الكبـــرى
والمتوسطة

دينــار  دينــار  دينــار  دينــار دينــار 

7٢.٠٢8.964٢9.895.548١6.٣68.٣٠٠١8.67١.799١٣6.964.6١١حسابات جارية وتحت الطلب

١٣6.٣99.٢٢74.٠8٣.٢57١.٠79.٢٠9٢96.868١4١.858.56١ودائع التوفير

٣9.٠65.75٢-١١٠.٠٠٠-٣8.955.75٢شهادات اإليداع

٣٣4.8١6.87٠١٠9.785.97889.956.٢6٠١١8.859.74٣65٣.4١8.85١ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

582.200.813143.764.783107.513.769137.828.410971.307.775المجموع
       

31 كانون األول 2016

األفــراد
الشركــــات

الحكــــــــومة 
المجموعوالقطاع  العام

 الصغيرة الكبـــرى
والمتوسطة

دينــار  دينــار  دينــار  دينــار دينــار 

88.٢٢8.985٣5.٠85.٣٠١١8.٠8١.١٢644.٣64.5٠4١85.759.9١6حسابات جارية وتحت الطلب

١٠5.9١8.7٣٠٢.٠44.5٣89١٠.775١٢.٠84١٠8.886.١٢7ودائع التوفير

٢6.554.١76-٢6.٢85.٣9١١٠.٠٠٠٢58.785شهادات اإليداع

٢5١.٠54.7٠7١67.9٣9.٠766١.448.65٣١55.694.9696٣6.١٣7.4٠5ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

471.487.813205.078.91580.699.339200.071.557957.337.624المجموع
            

- بلغــت ودائــع الحكومــة األردنيــة والقطــاع العــام داخــل المملكــة ١١5.5١6.895 دينــار أي ما نســبته ١١/9% مــن إجمالــي الودائع كما 
في ٣١ كانون األول ٢٠١7 )١9٠.٢٣٣.57٣ دينار أي ما نسبته ١9/9%  من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠١6(. 

- بلغـــت الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد ١٣٠.676.4١6 دينــار أي مــا نســبته ١٣/5% مــن إجمالــي الودائــع كمــا فـــي ٣١ كانــون األول 
٢٠١7 )١6٠.549.8١6 دينـــار أي مــا نسبتـــه ١6/8% مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.

- بلغــــت الودائــــع المحجــوزة )مقيــدة الســحب( ١٢.٠98.٣٢٢ دينــار أي مــا نســبته ١/٢% مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي ٣١ كانـــــون 
األول ٢٠١7 )١٣.٠98.٣66 دينـــار    أي مـــا نسبتـــه ١/4%  مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6(.

- بلغت الودائع الجامدة 9.85٢.٠١4 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7 )١4.647.٠8٢  دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١6(.
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15- تأمينــات نقديـــة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

74.6١9.٠٠٢56.٠١٢.744تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

١5.58١.59٢١٣.١٠5.74٣تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

١.57٠.٠٣68١٢.956تأمينات التعامل بالهامش

91.770.63069.931.443المجموع

        
16- أموال مقترضة    

ــة  ــركات المتناهي ــل الش ــي تموي ــتخدامها ف ــدف اس ــي به ــزي األردن ــك المرك ــن البن ــروض م ــذه الق ــى ه ــول عل ــم الحص ت
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، ضمــن برنامــج تمويــل متوســط األجــل وتســدد القــروض بواقــع دفعــات نصــف ســنوية 

شــاملة الفائــدة وتفاصيلهــا كمــا يلــي:
 

يشمل هذا البند ما يلي:      
                  

إجمالي 
سعر فائدة الضماناتعدد األقساطالمستغلالقرض

اإلقراض

31 كانون األول 2017

قرض البنك الدولي من خالل البنك 
٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠المركزي األردني

٢٠ عامًا منها 5 أعوام فترة 
سماح تسدد على أقساط 

نصف سنوية
 - % ٢/5

قرض صندوق النقد العربي من 
٢.١٠٠.٠٠٠١.95٣.٠٠٠خالل البنك المركزي األردني

١٠ أعوام منها ٣ أعوام فترة 
سماح تسدد على أقساط 

نصف سنوية
 - % ٢/5

عامان تسدد على أقساط ١٠.٢١5.978١٠.٢١5.978سلف البنك المركزي األردني
٢/٢5 % - نصف سنوية

14.168.978المجموع

31 كانون األول 2016

قرض البنك الدولي من خالل البنك 
٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠المركزي األردني

٢٠ عامًا منها 5 أعوام فترة 
سماح تسدد على أقساط 

نصف سنوية
 - % ٢/5

قرض صندوق النقد العربي من 
٢.١٠٠.٠٠٠٢.١٠٠.٠٠٠خالل البنك المركزي األردني

١٠ أعوام منها ٣ أعوام فترة 
سماح تسدد على أقساط 

نصف سنوية
 - % ٢/5

عامان تسدد على أقساط 8.687.69١8.687.69١سلف البنك المركزي األردني
٢/٢5 % - نصف سنوية

12.787.691  المجموع

بلغــت األمــوال المعــاد إقراضهــا ١٠,٢٣4,4٢١ دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )8,787,5٠١ كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6( 
وبنســبة فائــدة تتــراوح مــا بيــن ٣% و 7,5 %. 

17- ضريبة الدخل

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

         
31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

٣.79٢.4488.٣68.١٢7الرصيد في بداية السنة

٣.599.١٣9٢.769.75٢ضريبة الدخل المستحقة

)5١9.5٣8()٢.٠٣8.٠97(ضريبة الدخل المدفوعة - فروع فلسطين

)6.8٢5.89٣()٢.٢٠8.٣٣6(ضريبة الدخل المدفوعة - فروع األردن

3.145.1543.792.448الرصيد في نهاية السنة

        
ب- مصروف ضريبة الدخل

يمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل ما يلي:           
     

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

٢.558.٢5٠٢.٢١5.٣١9ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة - فروع األردن

57١.١٢١55٠.٠٠٠ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة - فروع فلسطين

469.7684.4٣٣ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح سنوات سابقة - فروع األردن

٣54.٢٢٠)١.٠5٠.٠٢4(أثر الموجودات الضريبية المؤجلة

)47١.٠99(-أثر المطلوبات الضريبية المؤجلة

2.549.1152.652.873المجموع

ج- الوضع الضريبي

أ- فروع المملكة األردنية الهاشمية
تــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات لفــروع البنــك فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
ــرة  ــن الفت ــي ضم ــر الذات ــف التقدي ــم كش ــم تقدي ــد ت ــوام ٢٠١5 و٢٠١6 فق ــق باألع ــا يتعل ــا فيم ــام ٢٠١4، أم ــة الع ــى نهاي حت

ــد. ــا بع ــم مراجعته ــم يت ــة ول القانوني

ب- فروع فلسطين
تم التوصل إلى تسوية نهائية لضريبة دخل فروع البنك في فلسطين حتى نهاية العام ٢٠١6.

بــرأي اإلدارة والمستشــارين القانونييــن والضريبييــن للبنــــك فــي كل مــن األردن وفلســطين، فإنــه لــن يترتــب علــى البنــــــك 
ــود  ــب المرص ــص الضرائ ــة، وإن مخص ــم المالي ــخ القوائ ــا بتاري ــوذة كم ــات المأخ ــوق المخصص ــات تف ــة التزام ــه أي وفروع

ــة. ــم المالي ــخ القوائ ــا بتاري ــة كم ــات الضريبي ــة االلتزام ــة كاٍف لمواجه ــم المالي ــن القوائ ضم
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د- الموجودات الضريبية المؤجلة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول

201720172016

الرصيد
بداية 
السنة

الرصيـدالمبلـــــــغ
نهايـة 
السنة

الضريبــة 
المؤجلــــة 

الضريبــة 
المؤجلـة المحـررالمضــــاف

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

أ- موجودات ضريية مؤجلة 

88.٣9٢٢49.8٢987.44٠١١8.٣77-٣٣8.٢٢١مخصصات ديون قبل عام ٢٠٠٠

84.56٠4٣٢.٣79١5١.٣٣٣١8٠.9٢9-5١6.9٣9مخصص تدني عقارات مستملكة

مخصص العقارات المستملكة ألكثر من
أربع سنوات

٢.٠6٢.7٠4٣.٠٢8.٢7١5١٠.9٠84.58٠.٠67١.6٠٣.٠٢٣7٢١.946

٢68.79٠94.٠77-٢68.79٠-مخصص األسهم المستملكة المخالفة

74٠.4١١٢59.١44٣54.585-)٢7٢.69٠(١.٠١٣.١٠١خسارة تدني أسهم مستملكة لقاء ديون

خسائر تدني موجودات مالية بالكلفة 
المطفأة

٢8٣.6٢-٠٠8٣.6٠٠--99.٢6٠

4٣.49٣6٢.95٠9٠٠١٠5.54٣٣6.94٠١5.٢٢٢مخصص قضايا مقامة ضد البنك

57.9٢6٢١.١7768.٣98١٠.7٠5٣.747٢٠.٢74مخصص تعويض نهاية الخدمة

١.5١4.٠١5١6٢.١5٣48.٠47١.6٢8.١٢١569.84٢5٢9.9٠5مخصص رسوم ومصاريف قضائية معلقة

خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل

446.5٣9١٠4.١77١89.95٣٣6٠.76٣١٢6.٢67١56.٢89

5٠٣.٢١8١.87٠.689654.74١997.6١١)476.4٠9(٢.85٠.٣١6احتياطي القيمة العادلة *

-9٠٠.٠٠٠٣١5.٠٠٠-9٠٠.٠٠٠-مخصص مكافآت موظفين  

٣75.٠65١٣١.٢7٣١٣١.٢74--٣75.٠65مخصصات أخرى

9.501.9193.798.4191.777.97611.522.3624.032.8273.325.672المجموع

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

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

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

20172016

موجوداتموجودات

دينـــاردينـــار

٣.٣٢5.67٢4.579.8٣5الرصيد في بداية  السنة

١.٣٢9.447999.٣٢٠المضاف خالل  السنة

)٢.٢5٣.48٣()6٢٢.٢9٢(المستبعد خالل السنة

4.032.8273.325.672الرصيد في نهاية السنة    

- تــم احتســاب الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة لفــروع األردن بنســبة ٣5% كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7، وذلــك بموجــب 
نســبة الضريبــة الدخــل للبنــوك وفقــًا لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم )٣4( لســنة ٢٠١4 والســاري المفعــول اعتبــارًا مــن األول 

مــن كانــون الثانــي ٢٠١5.

هـ- ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي: 

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

6.٣٣7.9٢8١١.978.٢79الربح المحاسبي - قائمة )ب( 

4.654.866٢.85٠.١٢١يضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبيًا  

)7.٢4٠.574()٢.٣98.668(ينزل: أرباح غير خاضعة للضريبة   

8.594.1267.587.826الربح الضريبي المعدل 

نسبة ضريبة الدخل الفعلية 

٣5%٣5%فروع البنك في األردن 

١5%١5%فروع البنك في فلسطين 
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18- مخصصات متنوعة    

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

الرصيــد في 
بدايـة 

السنــــــــــــة

المصروف
للسنة

المدفوع
خــالل السنــة

الرصيد في 
نهاية

السنــــــــــــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العــــــام ٢٠١6

١١٠.8٣8)9٠٠(48.7886٢.95٠مخصص قضايا مقامة ضد البنك

78٠.٠49)١٢٠.٢4٢(7٢8.5١9١7١.77٢مخصص تعويض نهاية الخدمة

890.887)121.142(777.307234.722المجموع

الرصيــد في 
بدايـة 

السنــــــــــــة

المصروف
للسنة

المدفوع
خــالل السنــة

الرصيد في 
نهاية

السنــــــــــــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العــــــام ٢٠١6

48.788)59.٣٢١(٢9.٢6778.84٢مخصص قضايا مقامة ضد البنك

7٢8.5١9)8١.6٠4(576.٠84٢٣4.٠٣9مخصص تعويض نهاية الخدمة

777.307)140.925(605.351312.881المجموع

19- مطلوبات أخرى 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

6.8٠5.٣٠96.58٣.١5٣شيكات مقبولة الدفع

7.8١7.4٢45.١6٠.954فوائد مستحقة غير مدفوعة

٢.895.٠7٢٣.٣86.757تأمينات وأمانات مختلفة

97.7٠٣89.878أمانات الصناديق الحديدية

١4.77٣١4.77٣أمانات مساهمين

٣94.99٠٢98.١45أمانات ضريبة الدخل والضمان االجتماعي

٢.٠47.١٢9٢.٠١8.٣9١مصاريف مستحقة غير مدفوعة

-5٠6.٢99معامالت في الطريق بين الفروع

55.٠٠٠55.٠٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

8.5٣٠.١٣55.١٢٣.5٢6مبالغ مقبوضة على حساب بيع أراضي وعقارات 

4٢8.٢٢8٢65.٣١٣حواالت واردة

467.٠٣459.٠7٢أخرى

30.059.09623.054.962المجموع 

20- رأس المال المكتتب به والمدفوع

- قــررت الهيئــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ ٣٠ نيســان ٢٠١7 الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال 
البنــك بمبلــغ 7.١٢5.٠٠٠ دينــار/ ســهم ليصبــح رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمدفــوع ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينــار/ ســهم، وذلــك عــن 
طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المــدورة وتوزيعهــا مجانــًا علــى المســاهمين، حيــث تــم اســتكمال إجــراءات زيــادة رأس 
المــال بتاريــخ 7 حزيــران ٢٠١7 وأصبــح رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينــار/ ســهم كمــا فــي ٣١ كانــون األول 

.٢٠١7

قــررت الهيئــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ ١٠ نيســان ٢٠١6 الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال   -
البنــك بمبلــغ 7.875.٠٠ دينــــــار/ ســهم ليصبــح رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمدفــوع ١١٢.875.٠٠٠ دينــار/ ســهم، وذلــك عن 
طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المــدورة وتوزيعهــا مجانــًا علــى المســاهمين، حيــث تــم اســتكمال إجــراءات زيــادة رأس 
المــال بتاريــخ ٢٢ أيــار ٢٠١6 وأصبــح رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع ١١٢.875.٠٠٠ دينــار/ ســهم كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6.

81 /80إيضاحات حول القوائم المالية



21- االحتياطيات  

إن تفاصيل االحتياطيات كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7 و٢٠١6 هي كما يلي:

أ - االحتياطي القانوني 

يمثــل هــذا البنــد المبالــغ المتجمعــة لمــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة ١٠% خالل الســنة والســنوات 
السابقـــــة وفقــًا لقانونــي البنــوك وقانــون الشــركات  األردنــي وهــو غيــر قابل للتوزيــع على المســاهمين.

 

ب - احتياطي مخاطر مصرفية عامة 

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

وفيما يلي توزيع احتياطي المخاطر المصرفية العامة حسب فروع البنك:

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــار

5.8١٣.9545.٢57.86١فروع البنك في المملكة األردنية الهاشمية

١.١88.89497١.655فروع البنك في فلسطين

7.002.8486.229.516المجموع

    
ج - احتياطي التقلبات الدورية

ــبة  ــطينية بنس ــد الفلس ــلطة النق ــات س ــًا لتعليم ــه وفق ــم اقتطاع ــذي يت ــر ال ــي المخاط ــة احتياط ــد قيم ــذا البن ــل ه يمث
١5% مــن األربــاح الصافيــة الســنوية بعــد الضرائــب لفــــــروع البنـــــك فــي فلســطين  لتدعيــم رأســمال البنــك فــي فلســطين 
ولمواجهــة المخاطــر المحيطــة بالعمــل المصرفــي ويســتمر االقتطـــاع حتــى يصبــح رصيــــد االحتياطــي مــا نســبته ٢٠%  من 
رأس المــال المدفــوع، ال يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن احتياطــي التقلبــات الدوريــة أو تخفيضــه علــى أي وجــه إال بموافقــة 

مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية. 
            

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

اســم االحتياطــي

31 كانـــون األول

طبيعـــة التقييــد 20172016

دينـــاردينـــار

مقيد التصرف به بموجب قانون البنوك ١4.٠8٢.١58١٣.448.٣65احتياطي قانوني 
وقانون الشركات.

مقيدة بموجب تعليمات البنك المركزي 7.٠٠٢.8486.٢٢9.5١6احتياطي مخاطر مصرفية عامة 
األردني وسلطة النقد الفلسطينية.

متطلبات سلطة النقد الفلسطينية.١.8٣٣.8٢٠١.7٠5.7١6احتياطي التقلبات الدورية

22- احتياطي القيمة العادلة - بالصافي 

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

20172016

دينـــاردينـــار

)٣.5٢4.٠٣4()١.85٢.7٠5(الرصيد في بداية السنة

)١.65٣.٣١٠(٢١.56١أرباح )خسائر( غير متحققة

٣٢7.٠9٣٣.٣٢4.6٣9 المحرر من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

)1.852.705()1.504.051(الرصيد في نهاية السنة 
 

- يتضمــن رصيــد احتياطــي القيمــة العادلــة ٣١١.١١٢ دينـــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 )4٠4.٠٣٢  دينــــــار كمــا فــي ٣١ كانــون 
األول ٢٠١6( لقاء أثر تطبيـق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.         

  

23- األرباح المدورة  

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

20172016

دينـــاردينـــار

١٣.4٠8.899١6.7٠١.8٢5الرصيد في بداية السنة

٣.788.8١٣9.٣٢5.4٠6الربح للسنة - قائمة )ب( 

)١.579.956()١.5٣5.٢٢9()المحول( إلى االحتياطيات

)7.875.٠٠٠()7.١٢5.٠٠٠()المحول( لزيادة رأس المال المدفوع

)خسائر( متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
)٣.١6٣.٣76()4١١.659(الشامل

8.125.82413.408.899الرصيد في نهاية السنة

ــاح المــدورة 4.٠٣٢.8٢7 دينــار كمــا بتاريــخ ٣١ كانــون األول ٢٠١7 مقيــد التصــرف بــه لقــاء موجــودات ضريبيــة  - مــن أصــل األرب
مؤجلــة اســتنادًا إلــى تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

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

-  يحظــر التصــرف بمبلــغ مــن األربــاح المــدورة يعــادل رصيــد احتياطــي تقييــم الموجــودات الماليــة الســالب والبالــغ ٠5١.5٠4.١ 
دينــار كمــا فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 

   )متضمنــًا ٣١١.١١٢ دينــار لقــاء أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(( وفقــًا لتعليمــات هيئــة األوراق الماليــة 
والبنــك المركــزي األردنــي.
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24- الفوائــد الدائنـــة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

20172016

دينـــاردينـــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:

لألفراد )التجزئة(

٣٠.7٠9١69.٢٠٠حسابات جارية مدينة

١5.٣64.٠95١4.545.98٣قروض وكمبياالت

6٠8.٠8٣674.٣9٠بطاقات االئتمان

6.٢94.٣484.95٢.57٠القروض العقارية

الشركات

الكبرى

5.٠88.88١4.١4٣.74١حسابات جارية مدينة

١8.456.٣48١4.595.566قروض وكمبياالت

٢٣.4747.١٠5قروض تجمع - بنكي

الصغيرة والمتوسطة

١.874.859١.8١8.9٣٢حسابات جارية مدينة

5.١٢7.٣١٣5.٠٠٠.٣56قروض وكمبياالت

٢.99٠.5٠٢٣.٣75.98٢الحكومة والقطاع العام 

777.٠7٣94٠.76٢أرصدة لدى بنوك مركزية

4٢6.٠٠75٢8.6٣٢أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١8.5٠7.٣76٢٠.8٢6.٣75موجودات مالية بالكلفة المطفأة

75.569.06871.579.594المجموع 

25- الفوائـــد المدينــــة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

20172016

دينـــاردينـــار

4.١٣7.٣99١.٢6٣.846ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

١.١١٢.5١888١.79٠حسابات جارية وتحت الطلب 

١.99١.٢46١.٢8٢.٢٠7ودائع توفير

١.6٣8.٣89٢٠4.٢١5شهادات اإليداع

٢5.6٢7.586٢5.5١7.5٢7ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

١.86٠.6٣٠١.68٢.549تأمينات نقدية

88٠.٣86١٠6.4٢7أموال مقترضة

١.96٢.68٠٢.٠48.8١٣رسوم مؤسسة ضمان الودائع

39.210.83432.987.374المجموع 

26- صافي إيرادات العموالت

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

20172016

دينـــاردينـــار

٢.٢٢9.967٢.547.59٠عموالت تسهيالت ائتمانية مباشرة

٢.844.66٣٢.٢٢5.١٠٠عموالت تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

5.074.6304.772.690المجموع 

27- أرباح عمالت أجنبية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20172016

دينـــاردينـــار

68٣.٣١٢١.٢44.5٠5ناتجة عن التداول/ التعامل

449.56٠٣49.484ناتجة عن التقييم

79.٠5٢٣6.٠7٠حسابات التعامل بالهامش

1.211.9241.630.059المجموع 

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

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

أرباح
متحققـــــــــة

أرباح
غير متحققــــــة

عوائد توزيعات
المجمــــــــوعأسهــــــــــــم

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العام 2017

)4.٠٣٠(٣.85٢)١٠4.١77(96.٢95أسهم شركات متداولة في أسواق نشطة 

أرباح
متحققـــــــــة

أرباح
غير متحققــــــة

عوائد توزيعات
المجمــــــــوعأسهــــــــــــم

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

العام 2016

٢47.49٢٣58.٠4549.755655.٢9٢أسهم شركات متداولة في أسواق نشطة 
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29- إيرادات أخرى - بالصافي  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20172016

دينـــاردينـــار

4١.97٢4٠.٣١6إيجار الصناديق الحديدية

٣74.69١٣58.455إيرادات الحواالت

655.٣95٣9٢.8٣٢إيرادات الشيكات

7٢.5١68٠.544إيرادات هاتف وتلكس وبريد

١.88١.9٠7٢.٠٣٣.578مستردات ديون معدومة *

9٠8.9٠94١.958أرباح بيع عقارات مستملكة 

-44.١٠4أرباح بيع ممتلكات ومعدات

٢7.6٠8١8.١٣6عوائد عقارات مستملكة

6٠٢.88١5١١.59١إيرادات خدمات الحسابات

-٢9٣.9٠9إيرادات معادة من مخصصات مختلفة

)١٢5.5٠٠()١66.9١9()مصاريف( بطاقات االئتمان - بالصافي

٢6.٣٢966.675إيرادات التأمين

489.55١٣55.١١9أخرى 

5.252.8533.773.704المجموع 

* يمثــل هــذا البنــد المســترد مــن ديــون معدومــة وفوائــد معلقــة أخــذت فــي األعــوام الســابقة إلــى خــارج قائمــة المركــز 
المالــي وتــم اســتردادها خــالل الســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١7 و ٢٠١6.

 
30- نفقات الموظفين   

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20172016

دينـــاردينـــار

١٣.٠74.898١٢.4٣6.٣75رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

١.٢8١.47٢١.٢٣٠.7٢١مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

١8.4١١١9.485مساهمة البنك في صندوق االدخار

585.٣646١5.87٢نفقات طبية

١78.٠٠8٢7٢.444تدريب الموظفين

١88.8٣7١94.599مياومات سفر

٢5.١١5٢6.6٢٠نفقات التأمين على حياة الموظفين

٢٢.٢64١7.8٣٢ألبسة للمستخدمين

15.374.36914.813.948المجموع 

31- مصاريف أخرى  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20172016

دينـــاردينـــار

١.٠٢9.89٢859.7٣8إيجارات

6٢5.٣44559.444قرطاسية ومطبوعات

١.4٢٣.876١.٣55.7٢٣مياه وكهرباء وبريد وهاتف وسويفت

٢٠٠.5٠4٢8١.644مصاريف قضائية وأتعاب محاماة

١.١٠9.١45١.١٢7.6٠8صيانة وتصليحات ومصاريف سيارات

٣5٠.579٢٣6.١97مصاريف تأمين

١.٠4١.668889.٢58برامج وصيانة أجهزة الحاسب اآللي

558.٠٣٠7٢٢.٣١١بدل تنقالت وبدل حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

96٣.55565٢.6٠9رسوم ورخص وضرائب

١.64٣.64٢١.٢٢٠.٠99إعالنات 

6٢5.7٣٠577.4٣4اشتراكات

5٠٢.١59٢99.٠69أتعاب مهنية واستشارات

4٢.46٢97.٣7٠حوافز تحصيل ودائرة المتابعة ودائرة الخزينة

4٢١.4٢8٣8٢.9٠7تبرعات وإكراميات

٣94.٠٢٠٣5٣.6٣٢تنظيفات وخدمات األمن والحماية

١٢١.١7٠١٣6.٣٠4ضيافة

55.٠٠٠55.٠٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

57.٢٣86٣.٢4١مصاريف زيادة رأس المال

4١.٠٠9-تدني عقارات مستملكة  

١.548.445)٢7٢.69٠()المسترد(/ خسائر تدني أسهم مستملكة لقاء ديون

١4٢.٠١٣١٠6.55٣أجور شحن النقد

59٣.8695٣7.4٠5أخرى

11.628.63412.103.000المجموع 
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32- حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك        

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20172016

دينـــاردينـــار

٣.788.8١٣9.٣٢5.4٠6الربح للسنة العائد لمساهمي البنك - قائمة )ب(

سهمسهم

١٢٠.٠٠٠.٠٠٠١٢٠.٠٠٠.٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم *

دينار/ سهمدينار/ سهم

٠78/-٠٣٢/-حصة السهم من الربح للسنة 

* تــم تعديــل المتوســط المرجــح لعــدد األســهم للســنة المنتهيــة فــي ٣١ كانــون األول ٢٠١6 ليصبــح ١٢٠ مليــون ســهم عوضًا 
عــن ١١٢/875 مليــون ســهم كــون الزيــادة فــي األســهم نتيجــة توزيــع أســهم منحة.

33- النقد وما في حكمه    

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــون األول 

20172016

دينـــاردينـــار

١٢8.٠88.9٣6١٠9.١٠٣.١٣5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

5١.866.٣١55٢.6١١.4٣8يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

)46.8٠4.٠94()58.٣78.٠75(ينـــزل: ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

121.577.176114.910.479المجموع 

34- المعامالت مع أطراف ذات عالقة      

قــام البنــك بالدخــول فــي معامــالت مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وأطــراف ذوي الصلــة والشــركات الممثلــة بأعضــاء 
ــة. إن  ــوالت التجاري ــد والعم ــعار الفوائ ــتخدام أس ــك، وباس ــة للبن ــاطات االعتيادي ــن النش ــا ضم ــس اإلدارة واإلدارة العلي مجل
جميــع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعتبــر عاملــة ولــم يؤخــذ لهــا مخصــص بتاريــخ القوائــم 

المالية. 

تضمنت القوائم المالية األرصدة والمعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:    

المجمــــــوع

أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

شركات 
ممثلة 
بعضو 

مجلس إدارة

كبار 
الموظفين

أخرى

31 كانــــون األول

20172016

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

بنود داخل قائمة المركز 
المالي:

٣6.759.٠65١.4٠٣.٠976٣6.١95494.9٣٣٣9.٢9٣.٢9٠4١.97٢.56٣ودائع

١9.8٠4.9٢١١8.٢5٣.٣4٢-9٣٣.١١5١8.٠87.564784.٢4٢تسهيالت ائتمانية مباشرة

١٣.٠557.١99.٢9٠4١.٢6٢-7.١86.٢٣5-تأمينات نقدية

بنود خارج قائمة المركز 
المالي:

8٠.55٠66٢.45٢659.94١-58١.9٠٢-كفاالت

١6.56٢٢٠.986--١6.56٢-بوالص التحصيل

بنود قائمة الدخل:

المجمــــــوع

20172016

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٢١9.464757.٢847٣.٣5٣٢85١.٠5٠.٣86١.46٠.٠8١فوائد وعموالت دائنة *

٢.٠7٣.٣٣٣8٣.675١5.8648.446٢.١8١.٣١8١.١65.6٢5فوائد وعموالت مدينة**
       

*  تتراوح أسعار الفوائد الدائنة من 8% إلى ٢5/%8 .
** تتراوح أسعار الفوائد المدينة من ١% إلى %4/5 .

           
           

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية والحوافز المدفوعة           
بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفيذية العليا للبنك ما مجموعه ٢.87٠.١٢٠  دينار للعام ٢٠١7 )٣.٠76.١٠4 دينار للعام ٢٠١6(.
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35-القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة 
العادلة بالقوائم المالية  

ال يوجد فروقات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما في نهاية العام ٢٠١7 
و٢٠١6.

      
36- إدارة المخاطر 

        
ــراءات  ــات واإلج ــاد السياس ــة واعتم ــر المختلف ــإدارة المخاط ــك ب ــام البن ــن قي ــد م ــي التأك ــس اإلدارة دوره ف ــارس مجل يم
المنظمــة إلدارة المخاطــر بالبنــك وذلــك مــن خــالل )لجنــة التدقيــق و لجنــة المخاطــر(، ويقــوم باعتمــاد الحــدود المقبولــة 

  .)Risk Appetite(ــر للمخاط

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

مــن موضوعيــة دائــرة إدارة المخاطــر فــي تحليــــل أنــواع  المخاطــر المختلفــة.

دائــرة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن المخاطــر االئتمانية والتشــغيلية والســوقية والســيولة )ضمن إطــار إدارة الموجــــــودات 
والمطلوبـــــات ALM( للبنــك بفروعــــه الداخليــة والخارجيــة وترفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر ضمــن مجلــس 

اإلدارة، ويتــم التدقيــق عليهــا مــن قبــل دائــرة التدقيـــق الداخلي.  

 )Counterparty( ــر ــرف اآلخ ــزام الط ــدم الت ــك لع ــا البن ــرض له ــد يتع ــي ق ــائر الت ــا الخس ــة بأنه ــر االئتماني ــرف المخاط تع
ــة. ــه االئتماني ــي جدارت ــان و/ أو تدن ــروط االئتم بش

بــإدارة المخاطــر االئتمانيــة المتوافقــة مــع القوانيــن  يقـــوم مجلــس اإلدارة دوريــًا بمراجعــة السياســات المتعلقــة 
وتعليمــات البنــك المركــزي بعــد إعدادهــا مــــن الدوائــر المعنيــة، و يتأكــد المجلــس مــن قيــام إدارة البنــك بالعمــل ضمــن 
هــذه السياســات وتنفيــذ متطلباتهــا، و تتضمــن هــذه السياســات السياســة االئتمانيــة للبنــك والتــي يتــم مــن خاللهــا بيــان 

ــا: ــددات، منه ــن المح ــد م العدي
- متطلبــات واضحــة وسياســات وإجــراءات اتخــاذ القــرار االئتمانــي بخصــوص التســهيالت االئتمانيــة الجديــدة أو المطلــوب 
تجديدهــا أو أي تعديــل مــادي علــى  هيكلهــا، ضمــن صالحيــات محــددة تتناســب مــع حجــم ومواصفــات التســهيالت، 

ومــن العوامــل التــي تؤخــذ بعيــن االعتبــار لــدى المنــح الغــرض مــن التســهيالت ومصــادر الســداد.
- اتخـــــاذ القــرارات ضمــن عــدة مســتويات إداريــة مؤهلــة، ولــدى البنــك لجــان ائتمــان مختلفــة علــى مســتوى اإلدارة 
ــح  ــي المصال ــارب ف ــر ألي تض ــن أي اث ــدًا ع ــك بعي ــم ذل ــس اإلدارة، ويت ــوى مجل ــى مستــ ــك علــ ــة وكذل التنفيذي
ــع  ــك م ــواؤم ذل ــان وت ــب االئتم ــل طال ــم العمي ــراءات تقيي ــتقاللية إج ــة واس ــن صح ــا يضم )Conflict of Interest(، وبم

ــك. ــة للبن ــة االئتماني ــات السياس متطلب
ــرض  ــة المقت ــدرة وقابلي ــتمر لق ــل المس ــا التحلي ــا فيه ــان بم ــذ االئتم ــة إلدارة وتنفي ــة وفعال ــراءات واضح ــات وإج - سياس
 )Covenants( للدفــع ضمــن الشــروط المتعاقــد عليهــا، مراقبة توثيــق االئتمــان وأي شــروط ائتمانية ومتطلبــات تعاقديــة

وكذلــك مراقبــة الضمانــات وتقييمهــا بشــكل مســتمر.
- سياســات وإجــراءات كافيــة تضمــن تقييــم وإدارة االئتمــان غيــر العامــل وتصنيفــه وتقييــم مــدى كفايــة المخصصــات 
شــهريًا اســتنادًا إلــى التعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي والســلطات الرقابيــة التــي يعمــل ضمنهــا البنــك، 

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

معهــا قضائيــًا.
- يتحــدد نــوع وحجــم الضمــان المطلــوب بنــاء علــى تقييــم المخاطــر االئتمانيــة للعميــل، وذلــك ضمــن إجــراءات واضحــة 

للقبــول ومعاييــر التقييــم.
- تتــم مراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات دوريــًا، وتطلــب مزيــد مــن الضمانــات فــي حــال انخفــاض قيمتهــا عمــا هــو 

محــدد فــي شــروط القــروض، عــدا أنــه يتــم ولــدى تقييــم كفايــة المخصصــات عمــل التقييــم الــالزم.
- يتــم التخلــص مــن أي ضمــان يتــم اســتمالكه بعــد ســداد مديونيــة العميــل، وبشــكل عــام ال يتــم اســتعمال الممتلــكات 

المســتملكة ألعمــال البنك.
ــن  ــذ بعي ــم األخ ــس اإلدارة و يت ــل مجل ــن قب ــد م ــق ومعتم ــه موث ــي لعمالئ ــي داخل ــف ائتمان ــام تصني ــك نظ ــدى البن - ل
االعتبــار أي عنصــر قــد يســاهم فــي توقــع تعثــر العميــل مــن عدمــه وبمــا يســاعد فــي قيــاس وتصنيــف مخاطــر العمالء 

وبالتالــي تســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات وتســعير التســهيالت.

ــة  ــم مراجع ــة، ويت ــة المختلف ــر المالي ــة وغي ــل المالي ــار العوام ــن االعتب ــذ بعي ــة تأخ ــف واضح ــر تصني ــك معايي ــدى البن - ل
وتقييــم نظــام التصنيــف االئتمانــي بشــكل مســتقل عــن دائــرة االئتمــان مــن خــالل دائــرة إدارة المخاطــر وبالتنســيق مــع 

الدوائــر المعنيــة.
- لــدى البنــك ضوابــط وســقوف محــددة وموثقــة بسياســات وإجــراءات واضحــة تضمــن االلـــتزام بهــذه الســقوف وضــرورة 
الحصـــول علــى موافقــات مســبقة ألي تجــاوز، تراجــع دوريــًا وتعــدل إن لزم، حيــث يوجد ســقوف محــددة ومعتمدة من 

قبل مجلس اإلدارة فيما يخص التعامل مع البنوك، البلدان و كذلك القطاعات االقتصادية المختلفة. 
- يتــــم تزويــــد مجلــس اإلدارة بصــــورة واضحــة وتحليــل للمحفظــة االئتمانيــة مـــــن خــالل دائــرة إدارة المخاطــر، توضــــح 
جودتهــا وتصنيفاتهــا المختلفــة وأي تركــز بهــا وكذلــك مقارنــات )Benchmarking( تاريخيــة وأيضــا مــع القطــاع 

المصرفي.   
- يراعــي البنـــك التزامــه بتعليمــات البنـــك المركــزي األردنــي الخاصــة بالتركــز االئتمانــي وعمــالء ذوي العالقــة، ويتــم 
ــد  ــم عن ــح عنه ــح وواض ــكل صري ــاح بش ــة واإلفص ــة خاص ــة ومراقب ــداء عناي ــم إب ــع ويت ــكل مجم ــم بش ــل معه التعام
إعــداد القوائــم الماليــة للبنــك. هــذا وتعــرض التســهيالت االئتمانيــة الـــمطلوبة مــن قـــبل األطــراف ذوي العالقــة علــى 
مجلـــس اإلدارة ويشــترط عدم وجــــود تـأثيـــر للشخـــص الممنوح لهذه التســهيالت على مجلـــس اإلدارة و كذلك ال يتم 

منحهم أية معاملة تفضيلية عن عمالء البنك.    
 

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

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــاربنود داخل قائمة المركز المالي:

١٠١.587.7849٠.4٣١.١4٢أرصدة لدى بنوك مركزية

5١.866.٣١55٢.6١١.4٣8أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية المباشرة - بالصافي:

١68.٣٢٠.١97١5٣.8٣٣.٢٣6لألفراد
١٠6.١48.٣٠565.١١٠.١٢٣القروض العقارية

للشركات   

٣٢8.١69.٣86٢7٢.587.٠99الشركات الكبرى
)SMEs( 75.٠٢٠.١7785.٣49.655المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

4٠.٣58.85١57.١٢5.7٠١للحكومة والقطاع العام 

٣٣١.٣٢4.١4٢٣٣٠.87٠.٢٠٠موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

١٠.864.٢469.٠٣4.8٠٢موجودات أخرى

1.213.659.4031.116.953.396المجموع 

بنود خارج قائمة المركز المالي:

١56.578.86٣١٢٠.67٣.١٣8كفاالت
44.٢76.648٣٢.8٢4.٠94اعتمادات 

١4.٠84.٢٣٢١4.669.689قبوالت

74.٠4٣.٣7486.٢7٢.6٣٢سقوف تسهيالت غير مستغلة

288.983.117254.439.553المجموع 
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تتوزع  التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:       

31 كانون األول 2017 
األفراد

القروض 
العقارية

الشركــــــــــــــــــــات 
الحكومة
والقطاع 

العام

الموجودات
األخرى

سندات
وأذونات 
الخزينة

بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية 
أخرى

المجمــوع
الكبرى

الصغيرة 
والمتوسطة

دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار 

٣٢5.6٢6.٢٠7١٠١.587.784478.94٠.559-7.١75.64٣١.١49.4٢٣8.6٣5.4664.١١٠.١٣9٣٠.655.897متدنية المخاطر

١55.١6٠.8١698.١5٣.58٠٢88.٠٠4.٠١667.44١.٠٣٣9.7٠٢.954١٠.864.٢465.697.9٣55١.866.٣١5686.89٠.895مقبولة المخاطر

منها مستحقة:

7.49٠.5١٣----٢77.464١.٢٠4.47١٣.895.656٢.١١٢.9٢٢لغاية ٣٠ يومًا

6.589.١٠١----١79.58٠48٠.٢4٣5.8٣4.٢١895.٠6٠من ٣١ لغاية 6٠ يومًا

٢9.995.٣45----4.85٢.65٢4.8١8.١٠5١8.475.64٣١.848.945تحت المراقبة

غير عاملة:

5.٢٣١.75٠----٢.7١١.49٠٢٣٠.٣6٠١.679.٢4٢6١٠.658دون المستوى

8.٢٠١.784----٢.46٢.6١٠5٢5.٣684.68٣.7٠٣5٣٠.١٠٣مشكوك فيها

48.٣94.٢٠4----5.٣7٢.٠47٢.796.5١٠٣4.994.7٣٢5.٢٣٠.9١5هالكة

١77.7٣5.٢58١٠7.67٣.٣46٣56.47٢.8٠٢79.77١.79٣4٠.٣58.85١١٠.864.٢46٣٣١.٣٢4.١4٢١5٣.454.٠99١.٢57.654.5٣7المجموع

ينزل: مخصص 
التدني

)8.٣49.٠٠٣()687.544()١8.59١.٣85()٣.٠٣5.٢٣9(----)٣٠.66٣.١7١(

)١٣.٣٣١.96٣(----)١.7١6.٣77()9.7١٢.٠٣١()8٣7.497()١.٠66.٠58(فوائد معلقة

168.320.197106.148.305328.169.38675.020.17740.358.85110.864.246331.324.142153.454.0991.213.659.403الصافي

31 كانون األول 2016

٣٢5.١7٢.٣٠٠9٠.4٣١.١4٢47٢.57٣.١94-4.٢٣4.٠٢8١59.75١٣.٢78.١85٢.٢54.7٣٣47.٠4٣.٠55متدنية المخاطر

١45.598.5١١58.874.١59٢٣4.9٠١.4٢877.٠٠6.١١6١٠.٠8٢.6469.٠٣4.8٠٢5.697.9٠٠5٢.6١١.4٣859٣.8٠7.٠٠٠مقبولة المخاطر

منها مستحقة:

٢.٢٠7.9٠٣----٢٠9.٠5٣87.٣55١.٣٠4.77١6٠6.7٢4لغاية ٣٠ يومًا

٣.٢١6.54٢----77.١١4١٣4.٢6٢٢.6٠7.٣79٣97.787من ٣١ لغاية 6٠ يومًا

٣٢.٣١8.١٢6----٣.٣8٢.٢٢5٣.٣٢5.٣٢9٢١.6٠٢.٢754.٠٠8.٢97تحت المراقبة

غير عاملة:

٢.4٠7.١69----44٣.7٢7-١.584.١٢١٣79.٣٢١دون المستوى

١6.559.9٠٣----٢.٣٣4.٠4٠6١9.46٣١٢.5٢٢.١٣6١.٠84.٢64مشكوك فيها

٣٣.9٢٣.4٣٣-4٢٠.89٢--١.66١.544٣.٠4١.467٢٣.766.8١75.٠٣٢.7١٣هالكة

١58.794.46966.٣99.49٠٢96.٠7٠.84١89.8٢9.85٠57.١٢5.7٠١9.٠٣4.8٠٢٣٣١.٢9١.٠9٢١4٣.٠4٢.58٠١.١5١.588.8٢5المجموع

ينزل: مخصص 
التدني

)4.5٠6.4٢8()674.٢٠6()١4.٠49.485()٢.884.8٢6(--)٢8٣.6٢٢.٣(-)٠٠98.545(

)١٢.٢٣6.884(-)١٣7.٢9٢(--)١.595.٣69()9.4٣4.٢57()6١5.١6١()454.8٠5(فوائد معلقة

153.833.23665.110.123272.587.09985.349.65557.125.7019.034.802330.870.200143.042.5801.116.953.396الصافي

ــن  ــاري مدي ــاب الج ــر حس ــد ويعتب ــاط أو الفوائ ــد األقس ــتحقاق أح ــال اس ــي ح ــتحق ف ــن مس ــد الدي ــل رصي ــر كام - يعتب
مستحق إذا تجاوز السقف.     

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

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

31 كانون األول 2017  
األفراد

القروض 
العقارية

الشركــــات 
الحكومة

والقطاع العام
المجمـوع

الكبرى
الصغيرة

  والمتوسطة
دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار دينـــار 

الضمانات مقابل:
7.١6١.57٠١.٠6٣.٢848.64٣.4٣54.١٣٠.٣١١٣٠.655.8975١.654.497متدنية المخاطر

٣4.657.٢745٢.٣٢٣.77٠١٣4.٠١9.4٠44٠.86٣.9٢49.7٠٢.954٢7١.567.٣٢6مقبولة المخاطر 
١4.75١.99٢-٢.5٣9.6٣9١.٢٠٣.9١٠8.696.٠69٢.٣١٢.٣74تحت المراقبة

غير عاملة:
٢.75١.58١-995.١9667.5١4١.١٢٢.٣٢5566.546دون المستوى

٣.779.588-549.٠9٠١4.945٢.54٢.8١١67٢.74٢مشكوك فيها
١5.٠8١.٠76-١.446.١59١.49٠.١٠59.8٣١.46١٢.٣١٣.٣5١هالكة

47.348.92856.163.528164.855.50550.859.24840.358.851359.586.060المجموع

منها:
6٢.879.٠١9-9.١7٢.١86٣.5١7.٠٢٢٣6.56١.٣١7١٣.6٢8.494تأمينات نقدية

٢١6.5٣٠.٣٣9-٢٢.899.٠7٣5٢.5٣٣.٣٢١١٠6.875.١5١٣4.٢٢٢.794عقارية
١7.685.٠8٣-6.١٢٢١٠5.١٣5١6.666.٠٣69٠7.79٠أسهم متداولة

٢٢.١٣٢.768-١5.٢7١.5478.٠5٠4.75٣.٠٠١٢.١٠٠.١7٠سيارات وآليات
4٠.٣58.85١4٠.٣58.85١----أخرى

47.348.92856.163.528164.855.50550.859.24840.358.851359.586.060المجموع 

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

31 كانون األول 2016  
األفراد

القروض 
العقارية

الشركــــات 
الحكومة

والقطاع العام
المجمـوع

الكبرى
الصغيرة

  والمتوسطة
دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار دينـــار 

الضمانات مقابل:
4.٢٢١.6١8١6٠.49٣٣.٢8٢.٠8٠٢.٢54.94747.٠4٣.٠5556.96٢.١9٣متدنية المخاطر

١7.9٠6.٢٣٣4٣.999.9٣٣١١٢.9٠8.8585١.٢7١.57٠١٠.٠8٢.646٢٣6.١69.٢4٠مقبولة المخاطر 
٢٣.٢6٠.٢9١-١.94٢.٠٢4٢.5٢٢.776١5.7٢6.7٣٣٣.٠68.758تحت المراقبة

غير عاملة:
594.96٢-67.984-4١8.5٠١١٠8.477دون المستوى

8.١66.99٣-5٣9.547١8٠.٣747.١87.5٠٠٢59.57٢مشكوك فيها
١6.١١4.١٣٠-١.٣85.789١.8٣9.7799.٢74.849٣.6١٣.7١٣هالكة

26.413.71248.811.832148.380.02060.536.54457.125.701341.267.809المجموع

منها:
45.9١٣.٠8٠-5.5٠9.4١85.489.٢58٢١.584.966١٣.٣٢9.4٣8تأمينات نقدية

١96.7٣٣.469-9.648.٠754٣.١٣5.٢4٣١٠٢.94٠.9894١.٠٠9.١6٢عقارية
٢٠.57٣.5٠8-46.6444.98٢١9.7٠9.5٠١8١٢.٣8١أسهم متداولة

٢٠.9٢٢.٠5١-١١.٢٠9.575١8٢.٣494.١44.5645.٣85.56٣سيارات وآليات
57.١٢5.7٠١57.١٢5.7٠١----أخرى

26.413.71248.811.832148.380.02060.536.54457.125.701341.267.809المجموع 
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الديون المجدولة         
هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن ُصنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة غيــر 
العاملــة بموجــب جدولــة أصوليــة وتــم تصنيـــــفها كديــون تحــت المراقبــة، وقد بلــغ إجمالــي الديــون المجدولــة ١٠٣.6.698 

دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7 )١4.8٣9.66٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١6(.     
   

الديون المعاد هيكلتها
يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت 
االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض األقســاط أو تمديــد فتــرة الســماح، وقــد بلغــت الديــون المعــــاد هيكــــلتها ولــم تكــن مصنفــة 

94٠.٠٠١ دينـار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7)١.7٣٠.6١4 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١6(.    

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

31 كانـــون األول

20172016

دينـــاردينـــاردرجة التصنيف

5.697.9٠٠5.697.9٠٠غير مصنف

٣٢5.6٢6.٢4٢٣٢5.١7٢.٣٠٠حكومية وبكفالة حكومة

331.324.142330.870.200المجموع

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

التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي هو كما يلي:

المنطقة الجغرافية           

داخل 

المملكة

دول الشرق 

األوسط 

األخرى

إجماليأمريكاأفريقيا * آسيا *أوروبا

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــاردينـــاردينـــار 

١٠١.587.784----77.١٠٢.٣78٢4.485.4٠6أرصدة لدى بنوك مركزية

5١.866.٣١5)١.١4٠.١55(-٢7.846.١6٢٢١.٢44.١٢4٣.5٣5.57٢٣8٠.6١٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية المباشرة - 

بالصافي

١68.٣٢٠.١97----١55.768.٠٠٢١٢.55٢.١95لألفراد

١٠6.١48.٣٠5----97.554.44٠8.59٣.865القروض العقارية

للشركات 

٣٢8.١69.٣86--٣.4٠٢.٠٠٠-٣٠4.96٣.57٣١9.8٠٣.8١٣الكبرى

)SMEs( 75.٠٢٠.١77----56.56٣.5٢9١8.456.648الصغيرة والمتوسطة

4٠.٣58.85١----٢5.٢٠٢.٠٣٢١5.١56.8١9للحكومة والقطاع العام 

موجودات مالية بالكلفة المطفأة - 

بالصافي
٣٣١.٣٢4.١4٣٣١.٣٢-----٢4.١4٢

١٠.864.٢46----١٠.٠١5.86٠848.٣86موجودات أخرى

1.213.659.403)1.140.155(-1.086.340.118121.141.2563.535.5723.782.612اإلجمالي/ للسنة الحالية

997.372.064106.494.28210.592.1378.73595.7152.390.4631.116.953.396اإلجمالي/ أرقام المقارنة

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

ــد،  ــر فــي أســعار الفوائ ــر فــي أســعار الســوق كالتغي ــارة عــن الخســائر بالقيمــة الناتجــة عــن التغي المخاطــر الســوقية عب
أســعار الصــرف األجنبــي وأســعار األدوات الماليــة وبالتالــي تغيــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة لــألدوات الماليــة داخــل 

وخــارج قائمــة المركــز المالــي.

لــدى البنـــك سياســات وإجــراءات محــددة يتــم مــن خاللهــا التعــرف، قيــاس، مراقبــة والســيطرة علــى المخاطـــر الســـوقية  
ويتــم مراجعتهــا ومراقبــة تطبيقهــا دوريــًا.

ــة  ــة المعرض ــتخدام القيم ــية واس ــل الحساس ــا تحلي ــاليب منه ــدة أس ــا بع ــة عليه ــوق والرقاب ــر الس ــاس مخاط ــم قي يت
.)Stop Loss Limits( باإلضافــة إلــى وضــع حــدود وقــف الخســائر )Stress Testing( واختبــار الفرضيــات VAR للمخاطــر

ــم  ــث يت ــوقية، حي ــر الس ــم المخاط ــقوف تحك ــن س ــة وتتضم ــات الخزين ــن عملي ــة ضم ــر المقبول ــة المخاط ــدد سياس تح
االلتــزام بهــا و التأكــد مــن تطبيقهــا بشكـــل دوري ومستمـــــر مــن خــالل مراقبــة تطبيقهــا مــن قبــــل دائــرة إدارة المخاطــر 
وتقديــم التقاريــر الدوريــة المختلفــة والتــي تعــرض بدورهــا علــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات وكذلــك مجلــس اإلدارة.

 )Financial Assets Designated at Fair Value through Profit or Loss( المتاجـرة  ألغـراض  أسـهم  بمحفظـة  البنـك  يحتفــظ 
المعياريـــة  الطريقـــة  خـالل  مـن  حاليـًا  المخاطـر  قيـــاس  يتـم  حيـث  الحســاسية،  تحليـــل  أسـلوب  لهـا  ويسـتعمل 

بـازل. لجنـة  توصيـات  حسـب  المـال  لـرأس  األدنـى  الحـد  الحتسـاب   )Standardised Approach(

مخاطر أسعار الفائدة: 
          

ــر فــي أســعار الفائــدة وبالتالــي التأثيــر علــى التدفقــات النقديــة أو  ــة التغيــ ــر أســعار الفائـــدة مــن  احتمـاليـ تنتــج مخــاطـ
ــة. ــألداة المالي ــة ل ــة العادل القيم

يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الفائــدة كنتيجــة للفجــوات الزمنيــة إلعــادة التســعير بيــن الموجــودات والمطلوبــات، تتــم 
ــة  ــاليب المختلف ــًا األس ــتخدم أحيان ــات وتس ــودات والمطلوب ــة الموج ــل لجن ــن قب ــكل دوري م ــوات بش ــذ الفج ــة ه مراقب

للتحــوط للبقــاء ضمــن حــدود مقبولــة لفجــوة مخاطــر أســعار الفائــدة.

- تحليل الحساسية

للعام ٢٠١7

العملـــــــــــة

التغير زيادة بسعر الفائدة

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 - )4.9١٣(١دوالر أمريكي

 - ١٢.٢٠7يورو

 - )١.٣65(١جنيه استرليني

 - ١7٠8شيكل 

 - ١٣.١47عمالت أخرى

العملــــــــــــة

التغير )نقص( بسعر الفائدة  

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 - ١4.9١٣دوالر أمريكي

 - )٢.٢٠7(١يورو

 - ١١.٣65جنيه استرليني

 - )7٠8(١شيكل 

 - )٣.١47(١عمالت أخرى

للعام ٢٠١6 

العملـــــــــــة

التغير زيادة بسعر الفائدة

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 - ١5.١٠٠دوالر أمريكي

 - ١٢.٣95يورو

 - )864(١جنيه استرليني

 - ١١.4٢١شيكل 

 - )89١(١عمالت أخرى

العملــــــــــــة

التغير )نقص( بسعر الفائدة  

)نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار%

 - )5.١٠٠(١دوالر أمريكي

 - )٢.٣95(١يورو

 - ١864جنيه استرليني

 - )١.4٢١(١شيكل 

 - ١89١عمالت أخرى
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36/ ب - مخاطر العـمالت:

يظهـــر الجـــدول أدناه العمالت التي يتعرض البنـــك لها وأثر تغير محتمل ومعقول على أسعارها مقابــل الدينـــار علــى   
قائمـــة الدخـــل ويتم مراقبة مراكز العمالت بشكل يومي والتأكد من بقائها ضمن السقوف المحددة وترفع التقاريــر 

بذلك إلى لجنة الموجودات والمطلوبات وكذلك مجلس اإلدارة.  

للعام 2017
التغير في سعر

 صرف العملة

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%العملــة

 - )٢4.56٣(5دوالر أمريكي

 - 5١١.٠٣٣يورو

 - )8.١77(5جنيه استرليني

 - 5٣.54١شيكل

 - 5١5.7٣7عمالت أخرى

للعام 2016
التغير في سعر

 صرف العملة

األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%العملــة

 - 5٢5.5٠٠دوالر أمريكي

 - 5١١.97٣يورو

 - )4.٣٢٠(5جنيه استرليني

 - 57.١٠٣شيكل

 - )4.454(5عمالت أخرى

- مخاطر التغير بأسعار األسهم:

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

التغير في المؤشرللعام 2017
األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%المؤشـــر

569.74659١.69٢بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 

)59١.69٢()69.746()5( بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 

التغير في المؤشرللعام 2016
األثر على

 األرباح والخسائر

األثر على

حقوق الملكية

دينــاردينــار%المؤشـــر

596.4٢٣4٠9.٢98بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 

)4٠9.٢98()96.4٢٣()5( بورصة عّمان وسوق فلسطين لألوراق المالية 

فجوة إعادة تسعير الفائدة 

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

األدوات المتطورة كالمشتقات .

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

إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي: 
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من شهر أقل من شهر

إلى 3 أشهر 

فجوة إعادة تسعير الفائـــــدة
3 سنوات
أو أكثر 

عناصـــــر
المجمـوعبدون فائدة من 3 أشهر 

إلـى  6 أشهر 
مـن 6 أشهر 

إلـى سنـــة
من سنة إلى 

3  سنوات 

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

الموجودات :

95.٢٣٠.١٣6١٢8.٠88.9٣6-9.٣58.8٠٠---٢٣.5٠٠.٠٠٠نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
١١.49٣.96٢5١.866.٣١5-----4٠.٣7٢.٣5٣مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة - 
7١8.٠١6.9١6-4٢.١9٢.7686٢.9٣5.86684.٠٣7.٣٣١8٣.484.٣8٠٢9٣.794.9٠٣١5١.57١.668بالصافي

موجودات مالية بالقيمة 
١.٣94.9١5١.٣94.9١5------العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل  
----٢.١9١.١64-9.64٢.675١١.8٣٣.8٣9

موجودات مالية بالكلفة 
٣٣١.٣٢4.١4٢-٢8.٠٠٣.١97١9.٠47.4٣8٢65.١٢8.٠54١9.١45.45٣--المطفأة 

٢7.١6١.679٢7.١6١.679------ممتلكات ومعدات - بالصافي 

موجودات غير ملموسة - 
٢.٠64.٣٣8٢.٠64.٣٣8------بالصافي

4.٠٣٢.8٢74.٠٣٢.8٢7------موجودات ضريبية مؤجلة

١٠6.477.٢87١٠6.477.٢87------موجودات أخرى 

106.065.12162.935.866112.040.528102.531.818570.472.921170.717.121257.497.8191.382.261.194إجمالي الموجودات

المطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 
٢.947.78١١٢١.٣78.٠75-6٣.٠٠٠.٠٠٠--5٣.١89.١8١٢.٢4١.١١٣مصرفية

١٣٠.676.4١697١.٣٠7.775-٣7٠.597.٠6٠١٣5.756.864١67.8٢6.6١999.١٣8.49967.٣١٢.٣١7ودائع عمالء

٣٣.6٣4.4١٠4.894.69٣6.556.٢١٣٢4.66٣.9776.٠٣١.٣٣6١.٠٠٠.٠٠١١4.99٠.٠٠٠9١.77٠.6٣٠تأمينات نقدية

١4.١68.978-١4.١68.978-----أموال مقترضة

٣.١45.١54٣.١45.١54------مخصص ضريبة الدخل

89٠.88789٠.887------مخصصات متنوعة

٣٠.٠59.٠96٣٠.٠59.٠96------مطلوبات أخرى

457.4٢٠.65١١4٢.89٢.67٠١74.٣8٢.8٣٢١٢٣.8٠٢.476١٣6.٣4٣.65٣١5.١68.979١8٢.7٠9.٣٣4١.٢٣٢.7٢٠.595إجمالي المطلوبات

4٣4.١٢9.٢68١55.548.١4٢74.788.485١49.54٠.599)٢١.٢7٠.658()6٢.٣4٢.٣٠4()79.956.8٠4()٣5١.٣55.5٣٠(فجوة إعادة تسعير الفائدة 
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9٠.8٣8.65٢57.4٠4.9٠47٣.9٢9.١5676.٣95.١٠7457.٣9٠.١٢4٢8٠.9١9.6٠8٢٢8.4٢٢.8٠9١.٢65.٣٠٠.٣6٠إجمالي الموجودات

٣٢9.946.4٣9١٣4.9١5.٠77١٢7.959.١٢٠٢4٠.5٢٣.٣477٣.548.٠6١١٢.787.69١١99.8٠5.8٣4١.١١9.485.569إجمالي المطلوبات

383.842.063268.131.91728.616.975145.814.791)164.128.240()54.029.964()77.510.173()239.107.787(فجوة إعادة تسعير الفائدة 
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية

 31 كانون األول 2017
دوالر

أمريكي
يورو

جنيه 

استرليني
إجماليأخرىشيكل

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار الموجودات:

١8.٠55.9٠7١.6١8.٣66٢٠٣.5٣٠١٢.١6٠.76٠8١.955٣٢.١٢٠.5١8نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٣.٣49.٢٣8٢.١٢6.٣4٠5١.٠6٣.٢9٠)١.5٠8.5٢١(١6.٣96.847 ٣٠.699.٣86 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5١.٢98.5544.٠٢٣.١5٣4١٢9.74٢.767585.٠64.5٢٠تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل 
------

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الشامل  
١.٢96.678----١.٢96.678

٢١.٣4٣.٣5٢----٢١.٣4٣.٣5٢موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

١.٣٢٢.657٢٢58.٣5٣.٠47)١١6.٣7٢(7.١4٠.7٣55.8٠٢موجودات أخرى 

46.575.4222.208.525199.241.405)1.421.322(129.834.61222.044.168إجمالي الموجودات

المطلوبات:

9.٣6٠.٢94٢.8٢8.9٢6٢.88٣9.87١.٣٣8١٢٣.٠٢٢٢٢.١86.46٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١٠٣.9١٣.78١٢4.١7٠.٢١99١6.67٢٣٣.6٣7.65٢١.564.٠١6١64.٢٠٢.٣4٠ودائع عمالء

١.٣9٢.847٢٠٢.6٣4١١.٠89.857)٢.٠77.5١٠()5.٢٢٣.١98(١6.795.٠84تأمينات نقدية

١.6٠٢.7674.١٠5١.96١.9١6)99.8٣٠(4٠7.٣١٢47.56٢مطلوبات أخرى

)١5١.7٢١(----)١5١.7٢١(حقوق المساهمين

46.504.6041.893.777199.289.975)1.257.785(130.325.87021.823.509إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي للسنة 
الحالية

)49١.٢58(٢٢٠.659)١6٣.5٣7(7٠.8١8٣١4.748)48.57٠(

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي 
للسنة الحالية

9٠.٢٢8.4484.١4٣.6549.58١١.647.١4٢66٣.4٢896.69٢.٢5٣

 31 كانون األول 2016
دوالر

أمريكي
يورو

جنيه 

استرليني
إجماليأخرىشيكل

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار الموجودات:

١٣.68٣.647١.4٢6.564٢٢6.4١58.١76.87١85.5١٣٢٣.599.٠١٠نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

١4.447.757١6.496.4688٣٠.7594.8٣5.8454.5٠٠.٢٠٢4١.١١١.٠٣١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

45.٣٣7.7٠٠4.٣٠4.84٣١٠٢٠.٠7٠.69٠١٠69.7١٣.٢5٣تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل 

65.795----65.795

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الشامل  
944.٠69----944.٠69

١7.799.١٢6----١7.799.١٢6موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

5.٣١9.899)88.١98(9.4١١٢.4٠5.٢57)٣١.7١7(٣.٠٢5.١46موجودات أخرى 

95.303.24022.196.1581.066.59535.488.6634.497.527158.552.183إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٣.8١١.654٢٣٢.58١7٠.5٠59.4٢4.٠٠٣١.١٢8.799١4.667.54٢ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

85.46١.7٢٢٢٠.44١.9٢٢١.٣89.4٠6٢٣.96٢.955٣.٠7٣.554١٣4.٣٢9.559ودائع عمالء

١.١8١.6٢٢٣8٣.5٢١7.557.١7٠)٣٢١.98١(5.٠4٠.٣١8١.٢7٣.69٠تأمينات نقدية

98٣.88٣8.5٠5١5.٠6٠778.٠٢٠7٢7١.786.١95مطلوبات أخرى

)5٠4.٣٣١(----)5٠4.٣٣١(حقوق المساهمين

94.793.24621.956.6981.152.99035.346.6004.586.601157.836.135 إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي للسنة 
الحالية

5٠9.994٢٣9.46٠)86.٣95(١4٢.٠6٣)89.٠74(7١6.٠48

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي 
للسنة الحالية

٢6.976.485٣.٢١9.٣5١-6١8.4٢5565.4٠7٣١.٣79.668
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36 ج- مخاطر السيولة

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

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

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

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

 31 كانون األول 2017
أقل من 

شهر

أكثر من 
شهر

إلى 3 أشهر 

أكثر من 3 
أشهر  

إلى 6 أشهر 

أكثر مـن 6 
أشهر 

إلى سنـــة

أكثر من 
سنـة إلى

3 سنوات 

أكثر من 3 
سنوات 

عناصـــــر
بـدون 

استحقـاق
المجموع

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

المطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 
٢.564.١4٠١٢١.٣78.٠75-6٣.٠٠٠.٠٠٠--49.9١5.67٢5.898.٢6٣مصرفية

٢٠.٢68.٠6897١.٣٠7.775-4١١.96٠.7٠4١5٢.75١.7٠5١8١.5٠9.٢٠9١٠9.5٠8.8٣995.٣٠9.٢5٠ودائع عمالء

9١.77٠.6٣٠--4.٢47.6878.495.٣75١٢.74٣.٠6٢٢٣.8٠7.6٣٢4٢.476.874تأمينات نقدية

١4.١68.978-١4.١68.978-----أموال مقترضة

7٣٣.٣٠٣٣.١45.١54---١.94٣.855-467.996مخصص ضريبة الدخل

774.6٣989٠.887-١١6.٢48----مخصصات متنوعة

٢.١4٢.١٠8٣٠.٠59.٠96-١٠.8٣7.9٠٣٢.598.578٣.7٣4.٣١٢٣.577.8٠١7.١68.٣94مطلوبات أخرى

477.4٢9.96٢١69.74٣.9٢١١99.9٣٠.4٣8١٣6.894.٢7٢٢٠8.٠7٠.766١4.١68.978٢6.48٢.٢58١.٢٣٢.7٢٠.595المجموع 

مجموع الموجودات 
حسب استحقاقاتها 

المتوقعة
١٢8.4٣4.6٠٣64.٣7٠.٣69١١7.485.٣8٣85.844.7١4547.6٣٣.75١١94.9٠٢.74٣٢4٣.589.6٣١١.٣8٢.٢6١.١94

 ٣١ كانون األول ٢٠١6
المطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 
4.٢٢٠.5995١.8٠4.٠94--5.٠٠٠.٠٠٠--4٢.58٣.495مصرفية

٢٠.٠95.46٠957.٣٣7.6٢4-٣44.٠6١.69٢١49.766.86٣١٣5.٣68.9٠١٢٣٠.١٢7.٢٠677.9١7.5٠٢ودائع عمالء

69.9٣١.44٣--٣.٢٢8.٣766.456.75٣9.685.١٢9١8.٢77.4٢٠٣٢.٢8٣.765تأمينات نقدية

١٢.787.69١-١٢.787.69١-----أموال مقترضة

٢.٢٠٠.٢79٣.79٢.448---7٣8.975-85٣.١94مخصص ضريبة الدخل

675.888777.٣٠7--١٠١.4١9---مخصصات متنوعة

٢.5٣7.4٠6٢٣.٠54.96٢-7.494.١9٢١.798.٢74٢.٣١٢.98٢٣.57٠.9765.٣4١.١٣٢مطلوبات أخرى

٣98.٢٢٠.949١58.٠٢١.89٠١48.١٠5.987٢57.٠77.٠٢١١١5.54٢.٣99١٢.787.69١٢9.7٢9.6٣٢١.١١9.485.569المجموع 

مجموع الموجودات 
حسب استحقاقاتها 

المتوقعة
١٢5.٠٣٢.88758.776.4٠٣79.56٠.٠5٢59.١77.74٠4٣٣.8٣5.9٢9٣٠٢.٣65.١44٢٠6.55٢.٢٠5١.٢65.٣٠٠.٣6٠

ثانيًا: بنود خارج قائمة المركز المالي:

 31 كانون األول 2017
لغاية سنة

من سنة لغاية
5 سنوات

المجموع

دينــاردينــاردينـــار

١56.578.86٣ - ١56.578.86٣كفاالت

58.٣6٠.88٠ - 58.٣6٠.88٠اعتمادات وقبوالت

١.٢99.9٣5 - ١.٢99.9٣5التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

74.٠4٣.٣74 - 74.٠4٣.٣74سقوف تسهيالت غير مستغلة

290.283.052 - 290.283.052المجموع

 31 كانون األول 2016
لغاية سنة

من سنة لغاية
5 سنوات

المجموع

دينــاردينــاردينـــار

١٢٠.67٣.١٣8 - ١٢٠.67٣.١٣8كفاالت

47.49٣.78٣ - 47.49٣.78٣اعتمادات وقبوالت

848.65٢ - 848.65٢التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

86.٢7٢.6٣١ - 86.٢7٢.6٣١سقوف تسهيالت غير مستغلة

255.288.204 - 255.288.204المجموع

37- معلومات عن قطاعات أعمال البنك

أ- معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية:

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

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

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

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

المجمـــوع

للسنة المنتهية في 31 

كانون األول

20172016أخرى الخزينة المؤسسات األفراد 

دينـار  دينـار  دينـار  دينـار  دينـار دينـار 

١6.٠٠5.٠٠4٢6.645.486٣.44٢.6٠7٢.٠6١.٠9648.١54.١9٣49.64٠.647إجمالي الدخل للسنة - قائمة )ب(

ينزل: مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 

المباشرة
)٣.9٣٠.75٠()4.7١٠.48١(--)8.64١.٢٣١()6.١98.4٠7(

١٢.٠74.٢54٢١.9٣5.٠٠5٣.44٢.6٠7٢.٠6١.٠96٣9.5١٢.96٢4٣.44٢.٢4٠نتائج أعمال القطاع

)٣١.46٣.96١()٣٣.١75.٠٣4()٣.688.67١()١.954.859()١6.7٠7.4٣١()١٠.8٢4.٠7٣(ينزل: مصاريف غير موزعة على القطاعات

6.٣٣7.9٢8١١.978.٢79)١.6٢7.575(١.٢5٠.١8١5.٢٢7.574١.487.748الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

)٢.65٢.87٣()٢.549.١١5()٢.549.١١5(---ينزل: ضريبة الدخل للسنة

٣.788.8١٣9.٣٢5.4٠6)4.١76.69٠(١.٢5٠.١8١5.٢٢7.574١.487.748الربح للسنة - قائمة )ب(

٢.9١7.8٠8٢.9١7.8٠8٣.58٠.48٠---مصاريف رأسمالية

٣.١5١.١56٣.١5١.١56٢.8١6.45٢---االستهالكات واإلطفاءات

216.305.489548.445.395477.752.553139.757.7571.382.261.1941.265.300.360مجموع الموجودات

605.534.780328.585.846245.341.25153.258.7181.232.720.5951.119.485.569مجموع المطلوبات

ب- معلومات التوزيع الجغرافي

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

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

داخل المملكة         
للسنة المنتهية

في 31 كانون األول

خارج المملكة          
للسنة المنتهية

في 31 كانون األول

المجمـوع
للسنة المنتهية

في 31 كانون األول

201720162017201620172016

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

4٣.96٣.٠5٣46.75٢.٣584.١9١.١4٠٢.888.٢8948.١54.١9٣49.64٠.647إجمالي الدخل - قائمة )ب(

٢.698.٢56٣.١٣8.9١١٢١9.55٢44١.569٢.9١7.8٠8٣.58٠.48٠المصروفات الرأسمالية

31 كانون األول31 كانون األول31 كانون األول

201720162017201620172016

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

١.٢١9.975.٠٣٢١.١٠8.95٢.7٠4١6٢.٢86.١6٢١56.٣47.656١.٣8٢.٢6١.١94١.٢65.٣٠٠.٣6٠مجموع الموجودات

38- إدارة رأس المال:

أ- وصف لما يتم اعتباره كرأس مال.

المال  إلى عدة تصنيفات كرأس مال مدفوع، رأس مال اقتصادي ورأس مال تنظيمي، ويعرف رأس  المال  يصنف رأس 
التنظيمي حسب قانون البنوك إجمالي قيمة البنود التي يحددها البنك المركزي ألغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة 

كفاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات يصدرها البنك المركزي األردني. 

التنظيمي من جزئين األول يسمى رأس المال األساسي )Tier 1( ويتكون من رأس المال المدفوع،  ويتكون رأس المال 
االحتياطيات المعلنة )تتضمن االحتياطي القانوني، االختياري، عالوة اإلصدار وعالوة إصدار أسهم الخزينة(، األرباح المدورة 
بعد استثناء أية مبالغ تخضع ألية قيود وحقوق غير المسيطـريـــن ويطــرح منهــا خسائر الفترة إن وجدت، تكلفة شراء 

أسهم الخزينة، المخصصات المؤجلة بموافقة البنك المركزي األردني ورصيد إعادة الهيكلة والشهرة.  

 أما الجـزء الثاني رأس المال اإلضافي )Tier 2( فيتكون من فروقات ترجمة العمالت األجنبية، احتياطي مخاطر مصرفية 
عامة، األدوات ذات الصفات المشتركة بيـن رأس المال والدين، الديون المساندة و45% من احتياطي تقييم موجودات 

مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل إذا كان موجبًا ويطرح بالكامل إذا كان سالبًا.

نتيجة لتضمين  المال عن ١٢%  اللجوء لتكوينه في حال انخفضت نسبة كفاية رأس  Tier( قد يتم   3( ثالث  وهناك جزء 
مخاطر السوق لنسبة كفاية رأس المال.

وكذلك يطرح االستثمارات في رؤوس أموال البنوك وشركات التأمين والشركات المالية  األخرى.  

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

تتطلــب تعليمات البنك المركزي األردني أن ال يقل رأس المال المدفوع عن ١٠٠ مليون دينار، وأن ال تنخفض نسبة حقوق 
المساهميــن إلى الموجودات عن 6%، أما رأس المال التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك المركزي األردني أن ال تنخفض 
نسبته إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر ومخاطر السوق )نسبـة كفاية رأس المال( عن ١٢% ويراعي البنك االلتزام بها، 
قد قام البنك خالل العام ٢٠١7 بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينــــار/ سهم كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7 

وتم استكمال إجراءات زيادة رأس المال بتاريخ 7 حزيران ٢٠١7.  

يلتزم البنك بالمادة )6٢( من قانون البنوك  بأنه على البنك أن يقتطع سنويًا لحساب االحتياطي القانوني ما نسبته )١٠%( 
من أرباحه الصافية في المملكة وأن يستمر في االقتطاع حتى يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل رأسمال البنك المكتتب 

به، ويقابل هذا االقتطاع االحتياطي اإلجباري المنصوص عليه في  قانون الشركات.

األردني  المركزي  البنك  يقررها  التي  بالحدود  التقيد  يتم  أن  تتطلب  والتي  البنوك  قانون  من   )4١( بالمادة  البنك  يلتزم 
والمتعلقة بما يلي:

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

٢- نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال التنظيمي المسموح  للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي 
الصلة.

٣- نسبة إجمالي القروض الممنوحة ألكبر عشرة اشخاص من عمالء البنك إلى المبلغ اإلجمالي للقروض الممنوحة من 
البنك. 

ج- كيفية تحقيق أهداف إدارة رأس المال.

يراعي البنك تالؤم حجم رأس المال مع حجم وطبيعة وتعقيد المخاطر التي يتعرض لها البنك، وبما ال يتناقض مع 
التشريعات والتعليمات النافذة وينعكس ذلك في خططه االستراتيجية وكذلك موازناته التقديرية السنوية.
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يتم أخذ التاثيرات لدى الدخول في االستثمارات على نسبة كفاية رأس المال ويراقب رأس المال وكفايته بشكل دوري 
ويتم  سنوي،  ربع  بشكل  منفرداً  البنك  وكذلك  المجموعة  مستوى  على  المال  رأس  كفاية  نسبة  احتساب  يتم  حيث 
تدقيقها من المدقق الداخلي. وذلك إضافة إلى الرقابة المستمرة لنسب رأس المال والتي تراقـب بشكل شهري، منها 
لرأس  الداخلي  النمو  نسبة  العمالء،  لودائع  المساهمين  حقوق  للموجودات،  المساهمين  حقوق  المالي:  الرفع  نسب 
المال، المخصصــات ورأس المال الحـر، وبما يحقق الرفع المالي )Financial Leverage( المالئم  وبالتالي تحقيق العائد 

المستهدف على حقوق المساهمين وبحيث ال يقل عن ١٠% حسبما تنص عليه استراتيجية البنك.

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

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

كفاية رأس المال

يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا  لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات لجنة بازل، وفيما يلي 
   :III نسبة كفاية رأس المال للعام ٢٠١7 حسب بازل

31 كانـون األول

20172016

دينـاردينـار

بنود رأس المال األساسي:

١٢٠.٠٠٠.٠٠٠١١٢.875.٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع

8.١٢5.8٢4١٣.4٠8.899األرباح المدورة

بنود الدخل الشامل األخرى

)١.85٢.7٠5()١.5٠4.٠5١(احتياطي القيمة العادلة - بالصافي

١4.٠8٢.١58١٣.448.٣65احتياطي قانوني

١.8٣٣.8٢٠١.7٠5.7١6احتياطي التقلبات الدورية

142.537.751139.585.275مجموع رأس المال األساسي قبل التعديالت الرقابية

يطرح منه:

)١.474.6٣١()٢.٠64.٣٣8(موجودات غير ملموسة - بالصافي

)٣.٣٢5.67٢()4.٠٣٢.8٢7(موجودات ضريبية مؤجلة

)4.800.303()6.097.165(إجمالي التعديالت الرقابية

136.440.586134.784.972صافي رأس المال األساسي 

بنود رأس المال المساند

7.٠٠٢.8486.٢٢9.5١6احتياطي مخاطر مصرفية عامة

143.443.434141.014.488مجموع رأس المال التنظيمي

الموجودات المرجحة بالمخاطر

94١.9٣٢.9١98١6.٠١9.579مخاطر االئتمان

٣.4١٣.7٠44.659.٣47مخاطر السوق

١٠١.١٢9.٠8٠99.٠86.6٣٣مخاطر التشغيل

1.046.475.703919.765.559صافي الموجودات المرجحة بالمخاطر

١5.٣٣%١٣.7١%نسبة كفاية رأس المال التنظيمي

١4.65%١٣.٠4%نسبة رأس المال األساسي 

39- حسابات مدارة لصالح العمالء

ال توجد محافظ استثمارية يديرها البنك لصالح العمالء.

40- تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

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

31 كانون األول 2017
 المجمــوع أكثر من سنةلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات:

١٢8.٠88.9٣6-١٢8.٠88.9٣6نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية                                       

5١.866.٣١5-5١.866.٣١5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢7٢.65٠.٣45445.٣66.57١7١8.٠١6.9١6تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

١.٣94.9١5-١.٣94.9١5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

5.76٢.٠796.٠7١.76٠١١.8٣٣.8٣9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

47.٠5٠.6٣5٢84.٢7٣.5٠7٣٣١.٣٢4.١4٢موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

٢7.١6١.679٢7.١6١.679-ممتلكات ومعدات - بالصافي 

٢.٠64.٣٣8٢.٠64.٣٣8-موجودات غير ملموسة - بالصافي

٣.875.84٠١56.9874.٠٣٢.8٢7موجودات ضريبية مؤجلة

١٠6.477.٢87-١٠6.477.٢87موجودات أخرى 

617.166.352765.094.8421.382.261.194مجموع الموجودات

المطلوبات:

58.٣78.٠756٣.٠٠٠.٠٠٠١٢١.٣78.٠75ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

855.7٣٠.457١١5.577.٣١897١.٣٠7.775ودائع عمالء   

49.٢9٣.7564٢.476.8749١.77٠.6٣٠تأمينات نقدية

١4.١68.978١4.١68.978-أموال مقترضة

٣.١45.١54-٣.١45.١54مخصص ضريبة الدخل

89٠.887-89٠.887مخصصات متنوعة

٣٠.٠59.٠96-٣٠.٠59.٠96مطلوبات أخرى

997.497.425235.223.1701.232.720.595مجموع المطلوبات

529.871.672149.540.599)380.331.073(صافي الموجودات
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31 كانون األول 2016
 المجمــوع أكثر من سنةلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار

الموجودات:

١٠9.١٠٣.١٣5-١٠9.١٠٣.١٣5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية                                       

5٢.6١١.4٣8-5٢.6١١.4٣8أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢٣4.79٠.68٢٣99.٢١5.١٣٢6٣4.٠٠5.8١4تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

١.9٢8.45٢-١.9٢8.45٢موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٢.6٠6.97٢5.578.9788.١85.95٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

٣.٠٠٠.٠٠٠٣٢7.87٠.٢٠٠٣٣٠.87٠.٢٠٠موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

٢8.٠87.٢6٢٢8.٠87.٢6٢-ممتلكات ومعدات - بالصافي 

١.474.6٣٢١.474.6٣٢-موجودات غير ملموسة - بالصافي

٢.99٢.865٣٣٢.8٠7٣.٣٢5.67٢موجودات ضريبية مؤجلة

95.7٠7.8٠5-95.7٠7.8٠5موجودات أخرى 

502.741.349762.559.0111.265.300.360مجموع الموجودات

المطلوبات:

5١.8٠4.٠94-5١.8٠4.٠94ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

84٢.7٠7.945١١4.6٢9.679957.٣٣7.6٢4ودائع عمالء   

٣7.647.678٣٢.٢8٣.76569.9٣١.44٣تأمينات نقدية

١٢.787.69١١٢.787.69١-أموال مقترضة

٣.79٢.448-٣.79٢.448مخصص ضريبة الدخل

١٠١.4١9675.888777.٣٠7مخصصات متنوعة

٢٣.٠54.96٢-٢٣.٠54.96٢مطلوبات أخرى

959.108.546160.377.0231.119.485.569مجموع المطلوبات

602.181.988145.814.791)456.367.197(صافي الموجودات

41- مستويات القيمة العادلة

أ- القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
والجدول  مالية،  فترة  كل  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  مقيمة  للبنك  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بعض  إن 
التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات المالية )طرق التقييم 

والمدخالت المستخدمة(.      

الموجودات المالية/ المطلوبات المالية

القيمة العادلة  القيمة العادلة  

مستوى 
القيمة 

العادلــة  

طــــــريقة 
التقييم 

والمدخالت 
المستخدمة

  

مدخالت 
هامة  

غير
ملموسة

العالقة بين 
المدخالت 

الهامة غير 
الملموسة 
والقيمة 
العادلة  

31 كانـــــون األول

20172016

دينـاردينـار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المستوى ١.٣94.9١5١.9٢8.45٢أسهم شركات
األول 

 األسعار المعلنة 
ال ينطبقال ينطبقفي األسواق المالية 

1.394.9151.928.452المجموع

موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل 

المستوى 9.٠8٠.8٣86.48١.9١٠أسهم متوفر لها أسعار سوقية
األول 

األسعار المعلنة 
ال ينطبقال ينطبقفي األسواق المالية 

المستوى ٢.75٣.٠٠١١.7٠4.٠4٠أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
الثاني

مقارنتها  بالقيمة 
السوقية ألداة مالية 

مشابهة 
ال ينطبقال ينطبق

11.833.8398.185.950المجموع

13.228.75410.114.402إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل العام ٢٠١7. 

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

القيمة العادلة لها تقريبًا وذلك يعود إما الستحقاقها قصير األجل أو أن  أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام.
       

31 كانـــــــون األول
مستوى القيمة 

العادلــــــــة

20172016
القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني١٠١.587.784١٠١.6٠7.6١59٠.4٣١.١4٢9٠.4٣١.95٣أرصدة لدى بنوك مركزية 

المستوى الثاني5١.866.٣١55٢.5٠8.9555٢.6١١.4٣85٢.75١.7٢9أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني7١8.٠١6.9١67١9.86٠.8١56٣4.٠٠5.8١46٣5.١88.8٠٠قروض وكمبياالت وأخرى

المستوى األول والثاني٣٣١.٣٢4.١4٢٣٣6.84٠.777٣٣٠.87٠.٢٠٠٣٣6.٣١٠.876موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

1.202.795.1571.210.818.1621.107.918.5941.114.683.358مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني١٢١.٣78.٠75١٢4.١٢7.4٠٢5١.8٠4.٠945٢.٠9٠.١٢8ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني97١.٣٠7.775975.7١4.٠55957.٣٣7.6٢496١.8٠٠.٢٠8ودائع عمالء

المستوى الثاني9١.77٠.6٣٠9٢.٣٢٣.٣7869.9٣١.44٣7٠.٣١٣.٢89تأمينات نقدية

المستوى الثاني١4.١68.978١4.٢٠٠.٢77١٢.787.69١١٢.8١8.١8١أموال مقترضة 

1.198.625.4581.206.365.1121.091.860.8521.097.021.806مجموع المطلوبات المالية غير محددة القيمة العادلة

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

أ- ارتباطات والتزامات ائتمانية: 

31 كانـون األول  

20172016

دينـاردينـار

44.٢76.648٣٢.8٢4.٠94اعتمادات

١4.٠84.٢٣٢١4.669.689قبوالت

كفاالت 

٢8.97٢.949٢7.84٠.449دفع

56.١٣٠.٣٣745.١5١.9٢5حسن تنفيذ

7١.475.57747.68٠.764أخرى

74.٠4٣.٣7486.٢7٢.6٣١سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

288.983.117254.439.552المجموع

ب-  بلغـــت قيمـــة عقــود اإليجــار التشغيليــة ١.٢99.9٣5 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١7 )848.65٢ دينـــار كمـــا فـــي  
٣١ كانون األول ٢٠١6(.

43- القضايا المقامة ضد البنك   

بلغت قيمة القضايا المقامة ضد البنك 8.٠96.4٢٢  دينار كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١7 )7.٢٠4.٠٠6 دينــــار كما في ٣١ كانون 
األول ٢٠١6(، وبرأي اإلدارة والمستشار القانوني للبنـــك فإنــه لن يترتب على البنك التزامات تفـوق المخصص  المأخـوذ لهـا 

والبالغ  ١١٠.8٣8 دينـار كما فـي ٣١ كانون األول ٢٠١7 )48.788 دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١6(.

44- أرقام المقارنة    

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع تصنيف أرقام العام الحالي في ٣١ كانون األول ٢٠١7 
ولم ينتج عن ذلك أي تعديل لنتائج السنة السابقة.

45- تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

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

تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ 
في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١7 في إعداد القوائم المالية للبنك.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )12(: »ضرائب الدخل« المتعلقة باالعتراف بالموجودات الضريبية 
المؤجلة عن الخسائر غير المحققة

قام البنك بتطبيق هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة الحالية. وتوضح التعديالت كيف ينبغي للبنك تقييم ما إذا كان 
الزمنية  الفروقات  لتخفيض  االستفادة منها  للبنك  والتي يمكن  للضريبة كافية  أرباح مستقبلية خاضعة  سيكون هناك 

المؤقتة عند عكسها. لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( - »قائمة التدفقات النقدية«- مبادرة اإلفصاح
طبق البنك هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة الحالية. تتطلب هذه التعديالت من البنك إضافة اإليضاحات التي تمكن 
التغيرات  التمويلية، والتي تشمل  الناتجة عن األنشطة  المطلوبات  التغيرات في  المالية من تقييم  القوائم  مستخدمي 

النقدية وغير النقدية ولم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للبنك.

تشمل  التي   -  2016  -  2014 األعوام  خالل  الصادرة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  التحسينات 
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )12(

طبق البنك التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١٢( المشمولة بالتحسينات السنوية على المعايير 
الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام ٢٠١4 - ٢٠١6 ألول مرة خالل السنة الحالية. إن التعديالت األخرى المشمولة في 

هذه التحسينات السنوية غير سارية المفعول بعد ولم يقم البنك بتطبيقها مبكراً، وكما يرد في اإليضاح )45- ب(. 

يشير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١٢( إلى أنه ال يتعين على البنك تقديم معلومات مالية عن الحصص في 
الشركات التابعة أو الحليفة أو المشاريع المشتركة المصنفة )أو المدرجة ضمن مجموعة استبعاد مصنفة( كمحتفظ 
بها بهدف البيع. وتوضح التعديالت أن هذه هي الميزة الوحيدة من متطلبات اإلفصاح للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم )١٢( لهذه الحصص.

هذه  في  البنك  حصص  من  أي  يصنف  لم  حيث  للبنك  المالية  القوائم  على  التعديالت  هذه  تطبيق  عن  أثر  أي  ينتج  لم 
المنشآت أو ضمن مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها بهدف البيع.
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ب- معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

لم يطبق البنك المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية المفعول بعد.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام 2014 - 2016
تشمل التحسينات تعديالت على كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )٢8( وهي 

سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١8.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام 2015 - 2017
تشمل التحسينات تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )٣( و)١١( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )١٢( و)٢٣( 

وهي سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١9.

والدفعات  األجنبية  بالعملة  »المعامالت   :)22( رقم  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
المقدمة«.

يتعلق هذا التفسير بالمعامالت التي تتم بالعملة األجنبية أو أجزاء من تلك المعامالت حيثما يكون هنالك:
• وجود مقابل بالعملة األجنبية أو مسعر بالعملة األجنبي؛ 

• تعترف المنشأة بالموجودات المدفوعة مقدمًا أو بمطلوبات اإليرادات المؤجلة المتعلقة بذلك المقابل في موعد يسبق 
االعتراف بالموجودات أو اإليرادات أو المصاريف ذات الصلة؛

• وأن الموجودات المدفوعة مقدمًا أو مطلوبات اإليرادات المؤجلة غير نقدية.

إن هذا التفسير ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١8.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )23( عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخل:
يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، واألسس الضريبية، والخسائر الضريبية غير المستخدمة، 
الدخل  ضريبة  معالجة  بشأن  تيقن  عدم  هناك  يكون  عندما  الضريبة  ومعدالت  المستخدمة،  غير  الضريبية  والمنافع 

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )١٢( وهي تتناول على وجه التحديد:

• ما إذا كانت المعالجة الضريبية يجب أن تعتبر بشكل إجمالي؛
• افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبية؛

• تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، واألساس الضريبي، والخسائر الضريبية غير المستخدمة، واإلعفاءات 
الضريبية غير المستخدمة، ومعدالت الضريبة؛

• وأثر التغيرات في الوقائع والظروف.

إن هذا التفسير ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١9.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )2( »الدفع على أساس السهم«
تتعلق هذه التعديالت بتصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم وهي سارية المفعول للسنوات المالية التي 

تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١8.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )4(: »عقود التأمين«
تتعلق هذه التعديالت بالفرق ما بين تاريخ سريان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( والمعيار الجديد لعقود 

التأمين وهي سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠١8.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40(: »االستثمارات العقارية«
تم تعديل الفقرة رقم )57( لتنص على أنه يجب على المنشأة تحويل العقار من أو إلى االستثمارات العقارية فقط عندما 

يتوفر دليل على تغير في االستخدام.

يحدث تغير االستخدام عندما يتوافق أو ال يتوافق العقار مع تعريف االستثمارات العقارية. ال يشكل التغير في نوايا اإلدارة 
حول استخدام العقار بحد ذاته دلياًل على حدوث تغير في االستخدام. وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة 

الواردة فيها غير شاملة.

إن هذه التعديالت سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١8.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )28( »االستثمار في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة«
أن  التعديالت  الحليفة والمشاريع المشتركة. وتوضح هذه  المنشآت  التعديالت بالحصص طويلة األجل في  تتعلق هذه 
المنشأة تقوم بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( »األدوات المالية« للحصص طويلة األجل في منشأة 
حليفة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءاً من صافي االستثمار في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك في حال لم 

تطبق طريقة حقوق الملكية بشأنها.

إن هذه التعديالت سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١9.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( »عقود اإليجار«
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١6( كيف يمكن لمعد التقارير االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها 
بالموجودات  االعتراف  المستأجر  من  يتطلب  للمستأجرين  منفرداً  محاسبيًا  نموذجًا  المعيار  يوفر  كما  عنها.  واإلفصاح 
ويواصل  منخفضة.  قيمة  ذو  األصل  كان  أو  أقل  أو  شهراً   ١٢ اإليجار  مدة  كانت  إذا  إال  اإليجار  عقود  لجميع  والمطلوبات 
التقارير  المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية، حيث لم يتغير منهج المعيار الدولي إلعداد 

المالية رقم )١6( حول محاسبة المؤجر تغيراً كبيراً عن سابقه معيار المحاسبة الدولي رقم )١7(.

سيطبق البنك هذا المعيار اعتباراً من تاريخ سريانه كما أن إدارة البنك بصدد تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم )١6( على القوائم المالية.

 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( »األدوات المالية« )النسخ المعدلة لألعوام 2009 و2010 و2013 و2014(:

صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( في تشرين الثاني ٢٠٠9 وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات 
المالية.

والحقًا تم تعديل المعيار في تشرين األول ٢٠١٠ ليشمل متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية وإلغاء االعتراف 
بها. كما تم تعديل المعيار في تشرين الثاني ٢٠١٣ ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط العام. وصدرت نسخه 
معدلة من المعيار في تموز ٢٠١4 لتتضمن: )أ( متطلبات التدني للموجودات المالية، و)ب( تعديالت محدودة على متطلبات 
التصنيف والقياس من خالل طرح فئة قياس »القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر« لبعض أدوات الدين البسيطة.

تحتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحلت محل 
معيار المحاسبة الدولي رقم )٣9(: االعتراف والقياس. وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار المتطلبات التالية:

التصنيف والقياس: 
تصنف الموجودات المالية بناًء على نموذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت نسخة ٢٠١4 تصنيف 
جديد لبعض أدوات الدين حيث يمكن تصنيفها ضمن »الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر«. 
وتصنف المطلوبات المالية تصنيفًا مماثاًل لمعيار المحاسبة الدولي رقم )٣9( إال أن هنالك اختالفات بالمتطلبات المطبقة 

على قياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالمنشأة.

التدني: 
الماليـة، وعليه أصبح من غير  المتوقعة« لقياس خسارة تدني الموجودات  »الخسارة االئتمانية  قدمت نسخة ٢٠١4 نموذج 

الضروري زيادة المخاطر االئتمانية قبل االعتراف بخسارة االئتمان.

محاسبة التحوط: 
قدمت نسخة ٢٠١4 نموذجًا جديداً لمحاسبة التحوط صمم ليكون أكثر مالءمة مع كيفية قيام المنشأة بإدارة المخاطر 

عند التعرض لمخاطر التحوط المالي وغير المالي.

إلغاء االعتراف: 
تم اتباع متطلبات إلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية كما هي واردة في المعيار المحاسبي الدولي 

رقم )٣9(.

قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( )المرحلة األولى( الصادرة في العام ٢٠٠9 والمتعلقة بتصنيف 
وقياس الموجودات المالية، سيطبق البنك النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( اعتباراً من تاريخ سريانه 
أول كانون  المدورة كما في  لألرباح  االفتتاحي  الرصيد  للتطبيق مبدئيًا كتعديل على  التراكمي  باألثر  بأثر رجعي وتعترف 

الثاني ٢٠١8.
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خالل شهر تموز من العام ٢٠١4، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من معيار التقارير المالية 
االعتراف  المالية:  )األدوات   )٣9( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  محل  سيحل  والذي  المالية(  )األدوات   )9( رقم  الدولي 
والقياس( وجميع اإلصدارات السابقة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )9( يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( 
جميع جوانب المحاسبة الثالثة المتعلقة باألدوات المالية: التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط. قام 
المبدئي  التطبيق  وكان   .٢٠٠9 عام  خالل  الصادر   )9( رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  من  األولى  المرحلة  بتطبيق  البنك 

للمرحلة األولى من المعيار في أول كانون الثاني ٢٠١١.

إن النسخة الجديدة من المعيار التقارير المالية الدولي رقم )9( تطبق على الفترات السنوية ابتداًء من أول كانون الثاني ٢٠١8 
مع السماح بالتطبيق المبكر. يطبق المعيار بأثر رجعي باستثناء محاسبة التحوط وتضمن المعيار رقم )9( إعفاء الشركات 

من تعديل أرقام المقارنة.

سيقوم البنك بتطبيق المعيار الجديد بتاريخ التطبيق اإللزامي للمعيار ولن يقوم البنك بتعديل أرقام المقارنة. قام البنك 
خالل عام ٢٠١7 بعمل دراسة مفصلة لتقييم أثر معيار التقارير المالية الدولي رقم )9(. إن هذه الدراسة المفصلة قائمة 
على األرقام الحالية المتوفرة والتي من الممكن أن تكون معرضة للتغيير بسبب احتمال توفر معلومات جديدة عندما 
وقائمة  المالي  المركز  قائمة  على  جوهري  تأثير  البنك  يتوقع  ال  عام  بشكل   .٢٠١8 عام  في  المعيار  بتطبيق  البنك  يقوم 
حقوق الملكية ما عدا تأثير تطبيق متطلبات انخفاض القيمة الجديدة وفقًا للمعيار رقم )9(. استناداً على األرقام األولية 
يتوقع البنك بناًء على الدراسة المعدة من قبل إدارته زيادة في مخصص التدني بحوالي ١5.8 مليون دينار والذي سيكون 
له أثر بتخفيض حقوق الملكية بنفس القيمة. وقد سمحت تعليمات البنك المركزي األردني باستخدام رصيد احتياطي 

مخاطر مصرفية عامة والبالغ حوالي 7 مليون دينار لتغطية جزء من الزيادة في المخصص.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( »األدوات المالية«
الدولي  للمعيار  الحالية  المتطلبات  تعديل  تم  حيث  السلبي،  التعويض  مع  مقدمًا  الدفع  بمزايا  التعديالت  هذه  تتعلق 
للتقارير المالية رقم )9( فيما يتعلق بحقوق إنهاء الخدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة المطفأة )أو بناًء على نموذج 

األعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

إن هذه التعديالت سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١9.

معيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء«
في  الستخدامه  للمنشآت  شاماًل  نموذجًا  وضع  الذي   ٢٠١4 أيار  في   )١5( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  صدر 
محل   )١5( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  وسيحل  العمالء.  مع  العقود  من  الناتجة  اإليرادات  عن  المحاسبة 
إرشادات تحقق اإليرادات الحالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )١8( »اإليرادات« ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

)١١( »عقود اإلنشاء« والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول.

لتوضيح نقل  باإليرادات  االعتراف  المنشأة  أنه يجب على  )١5( هو  المالية رقم  للتقارير  الدولي  للمعيار  المبدأ األساسي  إن 
أو  السلع  تلك  الحصول عليه مقابل  المنشأة  تتوقع  الذي  المقابل  بمبلغ يعكس  للعميل  الموعودة  الخدمات  أو  السلع 

الخدمات. وعلى وجه التحديد، يقدم المعيار منهجًا من خمس خطوات إلثبات اإليرادات:
• الخطوة ١: تحديد العقد )العقود( المبرمة مع العميل.

• الخطوة ٢: تحديد التزامات األداء في العقد.
• الخطوة ٣: تحديد سعر البيع.

• الخطوة 4: تخصيص سعر للبيع اللتزامات األداء في العقد.
• الخطوة 5: االعتراف باإليراد عندما تستوفي )أو لدى استيفاء( المنشأة التزام األداء.

ُتَحّول  عندما  أي  األداء،  بالتزام  الوفاء  لدى(  )أو  عندما  المنشأة  تعترف   ،)١5( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بموجب 
إلزامًا  التزام األداء المحدد إلى العميل. وقد أضيفت إرشادات أكثر  »السيطرة« على السلع أو الخدمات التي يقوم عليها 
في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١5( للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، يتطلب المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم )١5( إفصاحات شاملة.

يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١5( بأثر رجعي، وذلك بتعديل أرقام المقارنة وتعديل األرباح المدورة في 
بداية أقرب فترة مقارنة. - وبداًل من ذلك، يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١5( اعتباراً من تاريخ تقديم 

الطلب، وذلك عن طريق تعديل األرباح المدورة في سنة التقرير )منهج األثر التراكمي(.

يعتزم البنك تطبيق المعيار باستخدام طريقة األثر التراكمي، مما يعني أن البنك سوف يعترف باألثر التراكمي للتطبيق 
إن  المبدئي.  التطبيق  تاريخ  تتضمن  التي  السنوية  التقرير  لفترة  المدورة  لألرباح  االفتتاحي  للرصيد  كتسوية  المعيار  لهذا 
البنك بصدد تحليل أثر التغيرات وسيتم اإلفصاح عن أثره في القوائم المالية كما في ٣١ كانون األول ٢٠١8 والتي تتضمن آثار 

تطبيقه اعتباراً من تاريخ السريان.

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء«
تتعلق هذه التعديالت بتوضيح ثالثة جوانب من المعيار )تحديد التزامات األداء، واعتبارات الموكل مقابل الوكيل، والترخيص( 

وبعض اإلعفاءات االنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنجزة.

إن هذه التعديالت سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني ٢٠١8.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( »األدوات المالية: اإلفصاحات«
تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات حول التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(.

إن هذه التعديالت سارية المفعول عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( ألول مرة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( »األدوات المالية - اإلفصاحات«
تتعلق هذه التعديالت باإلفصاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( الناتجة عن إدخال فصل محاسبة 

التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(.

إن هذه التعديالت سارية المفعول عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( ألول مرة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( »عقود التأمين«
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١7( قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء، ويوفر منهج قياس 
التأمين. وتهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على  وعرض أكثر اتساقًا لجميع عقود 
المبادئ لعقود التأمين. ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١7( محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم )4( »عقود التأمين« اعتباراً من أول كانون الثاني  ٢٠٢١.

المحاسبة  ومعيار  الموحدة«  المالية  »القوائم   )10( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
الدولي رقم )28( »االستثمارات في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة )2011(«

 تتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع أو مساهمة الموجودات من المستثمر في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك. 
تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى. وما يزال التطبيق مسموحًا به.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للبنك عندما تكون قابلة للتطبيق 
واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة باستثناء المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )9( و)١5( و)١6( 
التطبيق  للبنك في فترة  المالية  القوائم  تأثير جوهري على  أي  لها  السابقة، قد ال يكون  الفقرات  وكما هو موضح في 

األولي.

تتوقع اإلدارة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )١5( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( في 
القوائم المالية للبنك للفترة المالية التي تبدأ في األول من كانون الثاني ٢٠١8 واعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم )١6( في القوائم المالية للبنك للفترة السنوية التي تبدأ في األول من كانون الثاني ٢٠١9.
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بيانات ا�فصاح
وتقرير الحوكمة

أداء واضح وجلّي ونهج على الشفافية مبنّي

يرمز اللون

ا�بيض
للنقاء والوضوح



بيانات اإلفصاح وتقرير الحوكمة
يلتزم البنك ببنود الحاكمية المؤسسية وفقًا لمتطلبات البنك المركزي األردني ودليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة 
المدرجة في البورصة عن اإلفصاح في التقرير السنوي طبقًا لتعليمات اإلفصاح والمعايير المحاسبية وتطبيق أحكام وبنود 
تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١7 وقواعد حوكمة الشركات، وتمت اإلشارة لكافة البيانات الواردة 
والمطلوبة بموجب التعليمات في التقرير السنوي، وبهذا يكون البنك ملتزم بتطبيق قواعد الحوكمة بالشكل األمثل، وفيما 

يلي بيانات اإلفصاح وتقرير الحوكمة:

١. يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢٠ مليون دينار، ويمارس البنك جميع األعمال المصرفية من خالل شبكة فروعه 
البالغ عددها )٢9( فرعًا في األردن و)4( فروع في فلسطين. واليوجد شركات تابعة لشركة البنك التجاري األردني.

٢. العنوان الرئيسي لمبنى اإلدارة العامة: الدوار الثامن - شارع الملك عبداهلل الثاني - حي الرونق - عمارة رقم: )٣84(.

٣. يبلغ عدد موظفي البنك )8٣١( موظفًا في نهاية عام ٢٠١7، مقسمة كالتالي:

فروع فلسطينفروع األردن
عدد الموظفينالفرععدد الموظفينالفرع

 7٣اإلدارة اإلقليمية 5١٢ اإلدارة العامة 
8نابلس١٢ الرئيسي

9طولكرم 7المجّمع التجاري
9رام اهلل 7جبل عّمان 

7مكتب رام اهلل 7جبل الحسين 
8بيت لحم 7العبدلي

114المجموع5شارع مكة 
7الشميساني 

١٠الصويفية 
5عمان 

6اليرموك 
8القويسمة 

5ماركا 
6الهاشمي الشمالي 

 4صويلح 
7الفحيص 

7شارع وصفي التل
٣أبو نصير 
8السلط 
8معدي
6الزرقاء
4ياجوز
8مأدبا 

7العقبة 
8الكرك 

١١إربد 
6مكتب إربد 

9الرمثا 
8شارع الحصن 

9المفرق 
 717المجموع 

تقرير الحوكمة: 

4. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة، وعضويات مجالس اإلدارة التي يشكلها عضو مجلس 
اإلدارة في الشركات المساهمة العامة، مؤكدين على انه ال يوجد لدى البنك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تنفيذي:

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

تاريخ العضوية ٢/١6/٢٠٠4

ولد بتاريخ ١946/١/١، ويحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة األردنية عام ١97١. 
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ والتي تضم تحت مظلتها ٣٣ شركة منتشرة في الوطن العربي 
وأوروبا الشرقية والغربية وآسيا في مختلف المجاالت كالكيماويات والهندسة واألدوات المنزلية والعقارات والخدمات 
المصرفية واإلعالم، والتي توفر للمستهلك خدمات ومنتجات وسلع عديدة ومتنوعة وتضم في كوادرها 5.٠٠٠ موظف 

وموظفة.

- حاصل على وسام القبر المقدس من قداسة المتروبوليت فينيذكتوس - بطرياركية الروم األرثوذكس في عام ٢٠٠٢.
- حاصل على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة األولى في عام ٢٠٠7.

السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس فخري لعدة شركات وجمعيات وأندية منها:
- رئيس مجلس اإلدارة  لكافة شركات مجموعة الصايغ.

- رئيس مجلس إدارة دهانات ناشونال في كافة فروعها. 
- عضو في مجلس أمناء جائزة الملك عبداهلل الثاني للعمل الحر والريادة - عمان.

- الرئيس الفخري للنادي األرثوذكسي - الفحيص.
- عضو في المجلس المركزي األرثوذكسي.

- رئيس مجلس إدارة النادي األرثوذكسي - عّمان.
- مؤسس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية األرثوذوكسية.

- عضو لجمعية يافا- عّمان.
- عضو مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية.

- مؤسس وعضو هيئة المديرين لمؤسسة فلسطين الدولية لألبحاث والخدمات.
- عضو في االتحاد العربي لصناعة البويات والدهانات ممثاًل عن األردن.

- عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيين.
- عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للبحث العلمي.

-  عضو مجلس إدارة في بنك الجزيرة السوداني األردني/ السودان. 
- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية.

- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات/ فلسطين.
- رئيس مجلس إدارة الشرق األوسط للطالء المميز/ ُعمان. 

- عضو مجلس أمناء الجامعة الهاشمية.
- رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري.

- عضو مجلس أمناء جمعية يوم القدس.

كما أن السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التسهيالت.

- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
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2- معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي
نائب رئيس مجلس اإلدارة )غير مستقل( 

تاريخ العضوية ٢/١6/٢٠٠4

ولد بتاريخ ١949/٢/٢٠، وحصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ عام ١97٢. عمل في وزارة الخارجية، وفي عام ١99٣ 
والرياضة، ومن ثم  الشباب  وزارة  إليه  الوزراء وضمت  لرئيس  نائبًا  الملكية، وفي عام ١999  للتشريفات  رئيسًا  تعيينه  تم 
ضمت إليه وزارة اإلعالم. وفي عام ٢٠٠٢ أصبح عضو مجلس إدارة البنك التجاري األردني وأعيد انتخابه عام ٢٠٠4 ليشغل 

منصب نائب الرئيس.

تم انتخابه نائبًا في البرلمان األردني كما منحت له رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب األردني عام ٢٠١٠-٢٠١٢.
وهو رئيس وعضو مجلس إدارة في عدة شركات:

- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني األردني. 
- رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية.

- رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية ألعمال خدمة التواصل.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األولى للتأمين.

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

- عضو لجنة التدقيق.

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

تاريخ العضوية ٢٠٠4/5/١٠ ويمثلها:

سعادة السيد جهاد علي أحمد الشرع من تاريخ 2015/8/26 لغاية تاريخ 2017/04/22

وشهادة   ١98٣ عام  تركيا  غازي/  جامعة  من  البنوك  إدارة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل   ،١958/٣/٢١ بتاريخ  ولد 
CPM معتمد  الماجستير في االقتصاد/ معهد البحوث االقتصادية/ القاهرة عام ٢٠٠٣، ويحمل شهادة مدير مشاريع 

من International Association of Project and Program Management USA( IAPPM) عام ٢٠١٠.

وقد عمل السيد جهاد الشرع في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي اعتباراً من عام ١986 وتنّقل في العديد من 
دوائر المؤسسة متدرجًا بمناصب المسؤولية، ويشغل حاليًا مدير دائرة دعم المساهمات في صندوق استثمار أموال 
من  العديد  في  االستثمار  صندوق  االجتماعي/  للضمان  العامة  المؤسسة  مثل  أن  له  سبق  وقد  االجتماعي،  الضمان 
مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ولفترات مختلفة، والعديد من الشركات التابعة والحليفة لتلك 

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

- بنك األردن دبي اإلسالمي.
- بنك اإلنماء الصناعي.

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

- شركة مغنيسيا األردن.
- شركة األسواق الحرة األردنية.

- شركة البوتاس األردنية.
- شركة اإلسمنت األردنية.
- شركة االتصاالت األردنية.

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

- شركة األردن لتطوير المشاريع السياحية/ تاال بيه.

- شركة زارة لالستثمار.
- شركة األردن الدولية للتأمين.

- عضو جمعية التدقيق الداخلي األردنية )IIA Jordan( من شهر ٢٠١5/9 ولغاية اآلن.

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

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.

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

تاريخ العضوية ٢٠١5/١٠/٢5 ويمثلها:

سعادة السيد مازن حمدي محمد الصحصاح اعتباراً من 2017/4/23 

ولد بتاريخ ١975/١٢/٣١. حصل على شهادة بكالوريوس علوم مالية ومصرفية  جامعة اليرموك/عمان/١997، باإلضافة إلى 
عدة شهادات مهنية:

- حاصل على CVA (Certified Valuation Analyst( IACVA-USA-Jordan عام ٢٠١٢.
- حاصل على CFM (Certified Financial Management( IMA-USA-Jordan عام ٢٠٠٣.

- حاصل على CMA (Certified Management Accounting( IMA-USA-Jordan عام ٢٠٠٢.

وقد عمل السيد مازن الصحصاح  في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي/  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
وشغل  الخاصة(،  والمساهمات  المشاريع  تمويل  )دائرة  المالي  والتحليل  الدراسات  قسم  رئيس   /٢٠٠6 عام  من  اعتباراً 

منصب عضو مجلس إدارة بشركة سرايا العقبة من تاريخ )٢٠١٣/5/١ ولغاية ٢٢/٢٠١7/4(.
كما أن السيد مازن الصحصاح عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:

- عضو لجنة التسهيالت.
- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.

- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

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

تاريخ العضوية ٢٠١5/١٠/٢5 وتمثلها:

سعادة اآلنسة شادن زياد نبيه »درويش الحجي« اعتباراً من 2016/2/24

ولدت بتاريخ ١98١/9/١9. حصلت على بكالوريوس علوم مالية ومصرفية من الجامعة األردنية سنة ٢٠٠٣، 
وعلى شهادة محلل معتمد )CFA( من CFA Institute في الواليات المتحدة األمريكية - فيرجينيا في العام ٢٠١٠.

وحصلت على شهادة JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( J.I.O.D) شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة 
التمويل الدولية صندوق النقد الدولي.

شغلت عدة مناصب في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي منذ عام ٢٠٠٣ وحتى تاريخه. حيث عملت كمحلل 
مالي في دائرة االستثمار باألسهم للفترة )٢٠٠٣ - ٢٠٠7(، و محلل مالي رئيسي للفترة )٢٠٠7 - ٢٠١٠(. وتشغل حاليًا منصب 

رئيس قسم إدارة المحفظة دائرة االستثمار باألسهم )٢٠١٠ - وحتى تاريخه(. 

كما تعمل اآلنسة شادن الحجي بتقديم محاضرات في شهادة الـ CFA لدى أحد مراكز التدريب المعتمدة في األردن.
. )CFA Society/ Jordan( عضو في جمعية المحللين الماليين المعتمدين في األردن -

- عضو  في مجموعة من اللجان المشكلة في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي. 
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كما أن اآلنسة شادن الحجي عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو لجنة التدقيق.

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

5- شركة األردن األولى لالستثمار
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية  ٢٠١١/4/٢٠ ويمثلها:

سعادة السيد »محمد خير« عبد الحميد عبابنه

الواليات   /  AIR UNIVERSITY العسكرية من جامعة  العلوم  الماجستير في  ١945/١٠/١٢ وحصل على شهادة  بتاريخ  ولد 
المتحدة األمريكية عام ١988 وعلى الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة أوبرن/ الواليات المتحدة األمريكية عام 
١989، واإلدارة العليا من الجامعة البحرية للدراسات العليا/ الواليات المتحدة عام ١987، وشهادة بكالوريوس في العلوم 
الطيران  أكاديمية  من  الطيران  علوم  في  بكالوريوس  وشهادة   ١977 عام   AIR UNIVERSITY جامعة  من  العسكرية 
إدارة  مجلس  عضو  شهادة JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( J.I.O.D) شهادة  على  وحاصل   ،١967 عام  اليونانية 

معتمد من مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي.

التحق السيد عبابنة في سالح الجو الملكي عام ١96٣ وتخرج برتبة ضابط طيار عام ١967 . شغل منصب رئيس هيئة أركان 
سالح الجو الملكي األردني عام )١995- ١999(، كما أنه كان عضو مجلس إدارة في الملكية األردنية عام )١995-١999( 
ونائب رئيس مجلس إدارة في األجنحة الملكية. تقاعد برتبة فريق ركن طيار، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة 

شركة األردن األولى لالستثمار منذ عام  ٢٠١٠ ولغاية اآلن.

كما أن السيد »محمد خير« عبابنه عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:

- عضو لجنة التسهيالت.
- عضو لجنة تسويات المديونيات والعقارات.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

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

تاريخ العضوية ٢8/6/٢٠١٢ 

ولد بتاريخ ١958/8/١ وحصل على شهادة  بكالوريوس اقتصاد - جامعة اليرموك عام ١986. 

القروض  مدير  منصب  وشغل   .)١987-١98١( الكويتي  األردني  البنك  في  داخلي  كمدقق  الرواشده  شريف  السيد  عمل 
في بنك المشرق- اإلمارات العربية المتحدة )١987-١988(. كما أنه عمل رئيسًا لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 
 .٢٠١٠ السعودية منذ عام ١988 ولغاية  الرياض/  السعودي لالستثمار  البنك  الرئيسي/  المركز  الخاصة ومدير  والخدمات 
وهوعضو سابق في مجلس النواب األردني السادس عشر/ عضو لجنة الصحة والبيئة ولجنة الطاقة )٢٠١٠-٢٠١١(،  وحاصل 
على شهادة JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( J.I.O.D) شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل 

الدولية صندوق النقد الدولي.

وهو رئيس وعضو مجلس إدارة في كل من:

- رئيس مجلس إدارة شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار منذ عام ٢٠٠6.
- رئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية منذ عام ٢٠١٢ ولغاية ٢٠١5.

- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م. من شهر  ٢٠١6/4.
- رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لتداول األوراق المالية- مصر.

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين منذ عام ٢٠١٢ ولغاية ٢٠١6/6.
- عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م منذ عام ٢٠٠٢ ولغاية شهر ٢٠١4/4.

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة األلمنيوم )آرال( من شهر ٢٠١7/4.
- عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لتكوين وإدارة محافظ األوراق المالية- مصر.

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

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

- عضو الهيئة اإلدارية لنادي الطيران الشراعي الملكي األردني.

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

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عضو لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

7- سعادة السيد صالح محمد صالح »زيد الكيالني«
عضو مجلس إدارة )مستقل(

تاريخ العضوية ٢8/6/٢٠١٢ 

 ،١989 عام  األميريكية  المتحدة  الواليات  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  على  وحصل   ١966/١٠/١5 بتاريخ  ولد 
وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية واإلدارة الدولية من الواليات المتحدة األمريكية عام ١988،

وحاصل على شهادة JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( J.I.O.D) شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة 
التمويل الدولية صندوق النقد الدولي.

عمل رئيسًا لمجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية )٢٠٠8-٢٠١٠(، كما كان مفوضًا لشؤون االستثمار والتنمية االقتصادية 
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة )٢٠٠5-٢٠٠8(. وعمل رئيسًا لمجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت،  كما 
شغل عدداً من المناصب في كال القطاعين العام والخاص. وهو مستشار التطوير في مؤسسة عبد الحميد شومان 

من ٢٠١٣/4 ولغاية اآلن.
كما أن السيد صالح الكيالني رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عضو لجنة التدقيق.

- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

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

تاريخ العضوية ١٠/٢5/٢٠١5 

ولدت بتاريخ ١957/6/5 وحصلت على شهادة الماجستير في التمويل من الجامعة األردنية عام ١99٢ ودبلوم في إدارة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الكويت عام  األعمال من جامعة مانشيستر/ بريطانيا عام ١99٠، وشهادة 

.١979
وحصلت على شهادة JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( J.I.O.D) شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة 

التمويل الدولية صندوق النقد الدولي.

شغلت عدة مناصب في قطاع البنوك؛ منصب رئيس دائرة المخاطر واالئتمان في كابيتال بنك للفتره )١٢/٢٠٠7- ٢٠١١/١٢( 
من  والخليج  األردن  بنك  في  تسهيالت  ومدير   )٢٠٠7/٢٠٠٣-١٢( للفترة  عّمان  القاهرة  بنك  تسهيالت  عام  مدير  ومساعد 

)١998-٢٠٠٣(، ومدير دائرة التسهيالت في بنك األردن من )١99٣-١998(.

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

.Financial Market International لـ
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أهــمــهـــا عــالــمــيــة  مــنـظــمــات  فـي  لـهــا  تـنـتــمــي  التـي  الـنـســائيــة  الجمــعيــات  إيــمـــان  الســيدة  تـــمـثـل 
 The Organization for Economic Co-operation and Development( OECD( ومؤسسات محلية/ شبه حكومية تعمل 
على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األردن والمرأة الريادية.  كما أنها شغلت منصب نائب أول للرئيس في 

ملتقى سيدات األعمال والمهن األردني، وعضو المجلس األعلى لتجمع لجان المرأة الوطني األردني.

كما أن السيدة إيمان الضامن رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة المخاطر واالمتثال.

- عضو لجنة التسهيالت.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.

- عضو لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات. 

9- سعادة السيد يزيد شمس الدين »محمد يوسف« الخالدي
عضو مجلس إدارة )مستقل(

تاريخ العضوية ١٠/٢5/٢٠١5

وشهادة   ،٢٠٠4 عام  للتكنولوجيا  نيويورك  جامعة  من  التمويل  األعمال/  إدارة   في  الماجستير  شهادة  على  حصل 
على  حاصل  أنه  كما   ،١988 عام  األردنية  الجامعة  من  األعمال  وإدارة  اإلحصائي  والتحليل  االقتصاد  في  البكالوريوس 
التمويل  مؤسسة  من  معتمد  إدارة  مجلس  عضو  شهادة JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( J.I.O.D) شهادة 

الدولية صندوق النقد الدولي.

عمل السيد يزيد الخالدي في عدة مجاالت منها التدقيق المحاسبي واالستشارات اإلدارية باإلضافة إلى اإلدارة المالية 
وإدارة صناديق االستثمار في عدة شركات إقليمية ومحلية.  فقد عمل كرئيس تنفيذي مالي لمجموعة فارمسي ون 
Euro Mena Management UK Ltd المتخصصة في إدارة صناديق االستثمار ومقرها  وكرئيس تنفيذي للعمليات في 
القاهرة. وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي المالي لشركة إمبير هولدنغ العاملة في مشاريع تطوير العقارات، 
ومدير  التأمين،  إعادة  في  المتخصصة   IGI العامة  للتأمينات  العالمية  الشركة  في  المالية  للشؤون  الرئيس  ونائب 
المحاسبة لمجموعة إدجو EDGO التى تعمل في مجاالت الطاقة والمقاوالت وخدمات حقول النفط. وقد بدأ حياته 

المهنية في تدقيق الحسابات واستشارات األعمال في مكاتب شركة ارثر أندرسن العالمية في عمان عام ١99١.

كما أن السيد يزيد الخالدي رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية.

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

10- شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(  

تاريخ العضوية ٢٠١5/١٠/٢5 ويمثلها: 

سعادة السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور

ولد بتاريخ ١97٢/9/١4 وحصل على شهادة الماجستير MBA في إدارة األعمال الدولية من جامعة ليدز/ بريطانيا في عام 
األردنية في عام ١994، وهو عضو مجلس  الجامعة  والمحاسبة من  األعمال  إدارة  بكالوريوس في  ١997 وعلى شهادة 
  (JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS( J.I.O.D وحاصل على شهادة ،IFC إدارة معتمد من قبل مؤسسة التمويل الدولية

شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي.

وهو حاليًا:
- مستشار مالي لمجموعة الصايغ. 

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

- عضو مجلس إدارة مختبرات بيوالب الطبية.
- رئيس مجلس إدارة شركة الحياة لالشعة التشخيصية.

حصل على عدة دورات أهمها:

- التخطيط االستراتيجي للبنوك  يوروموني  لندن.
- شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من البنك الدولي.

- التحليل المالي واإلداري والموازنات التقديرية.
- مهارات التفاوض وإدارة الوقت واألزمات.

- عدة دورات في معهد الدراسات المصرفية والمتعلقة بالبنوك والمؤسسات التجارية.

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

- عضو لجنة التسهيالت.
- عضو لجنة تسويات المديونيات والعقارات.

- عضو لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

11- سعادة السيد نبيل زكي جورج مشحور
عضو مجلس إدارة )مستقل( 

تاريخ العضوية ١٠/٢٠١6/4

 Sorbonne University ولد بتاريخ ١96٣/9/٢٢ وحصل على شهادة ماجستير علوم مالية ومصرفية عام ٢٠١5 من جامعة
.Utah State University. USA وعلى شهادة بكالوريوس علوم حاسوب عام ١985 من جامعة ،Paris. Abu Dhabi

األول  الرئيس  ونائب  االستراتيجي،  والتخطيط  للتمويل  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  مشحور  نبيل  السيد  شغل  وقد 
للبنك العربي، وعضو مجلس إدارة شركة فيزا األردن وشركة النصر للتأمين. ويعمل حاليًا مستشاراً مصرفيًا.

كما أن السيد نبيل مشحور رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. 
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5. المناصب التنفيذية للبنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:

1- السيد سيزر هاني عزيز قوالجن
 المدير العام 

ولد بتاريخ ١964/٠8/٢٢، حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( / التمويل من جامعة داالس/تكساس - 
الواليات المتحدة األمريكية عام ١999، ولديه خبرات بنكية وإدارية ومالية متنوعة في القطاعين العام والخاص لمدة 

تتجاوز ٢5 عامًا.

الخبرات العملية:
- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي - ١989 - ١997.

- مدير رئيسي - شركة ارثر اندرسن/ المملكة العربية السعودية - ١999 - ٢٠٠4.
- مساعد مدير عام - البنك السعودي األمريكي )سامبا( - ٢٠٠4 - ٢٠٠6.

- رئيس تنفيذي - شركة أبرام لالستثمار الصناعي والتجاري/ المملكة العربية السعودية - ٢٠٠6- ٢٠٠8.
- مساعد مدير عام - بنك اإلسكان للتجارة والتمويل - ٢٠٠8 - ٢٠١٢.

- نائب مدير عام - بنك اإلسكان للتجارة للتمويل - ٢٠١٢ - ٢٠١5.

كما له عضويات مجالس إدارة كالتالي:
- رئيس هيئة المديرين - شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع.

- عضو مجلس إدارة - شركة المعلومات االئتمانية.

2- السيد عالء “محمد سليم” القحف
نائب المدير العام للعمليات والدعم 

ولد بتاريخ ١97٣/٠٣/١7، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األلمانية األردنية عام ٢٠١٢، ودرجة 
الموارد  السيد عالء عدة شهادات مهنية في تخطيط وتطوير  اإلنجليزية وآدابها. كما يحمل  اللغة  البكالوريوس في 
تدقيق  مجال  وفي  القاهرة.  في  األمريكية  الجامعة  من  البشرية  الموارد  إدارة  في  الشامل  الدبلوم  ومنها  البشرية، 
تكنولوجيا  تدقيق  مجال  في  مكثفة  ودورة  مؤهل،  مشاريع  ومدير  معتمد،  أساسي  مدقق  شهادة  يحمل  الجودة 
المعلومات، وكما يحمل أيضًا شهادة مدرب معتمد. هذا وقد عمل في شركة دي إتش أل العالمية منذ عام ١995 - 
٢٠٠4 بعدة وظائف مديراً لخدمات العمالء والمنتجات، وفي مجال سياسات الجودة وتدقيق األعمال والموارد البشرية، 
قطاع  رئيس  بعدها  ومن  البشرية  الموارد  لدائرة  مدير  بوظيفة   ٢٠٠4 عام  في  األردني  التجاري  بالبنك  التحق  ثم  ومن 
الدعم اإلداري ومن ثم مساعد للمدير العام للموارد البشرية، كما يمثل البنك بعضوية مجلس إدارة شركة الضامنون 

العرب للتأمين.

3- السيد رامي »محمد جواد« فؤاد حديد
نائب المدير العام لألعمال المصرفية

ولد بتاريخ ١969/٠٢/٢8، حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال والمحاسبة من الواليات المتحدة األمريكية عام 
١998 ويحمل شهادة التأهيل المحاسبي األمريكي )CPA(. له خبرة في مجال تدقيق الحسابات والعمل المصرفي حيث 
المصرفية/  العربية  المؤسسة  بنك  منها  بنوك  عدة  في  وعمل  عمان.   /Ernst & Young الحسابات  مدققي  لدى  عمل 
نيويورك وبنك BNP Paribas / البحرين في تسهيالت الشركات. وساهم في تأسيس فرع تجاري لبنك اإلسكان/ البحرين 
كما عمل كمساعد المدير العام لتسهيالت الشركات لدى بنك المال األردني. ويمثل البنك في عضوية مجلس إدارة 
مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي وشركة مجموعة العصر لالستثمار كما شغل منصب مساعد المدير العام 

لألعمال المصرفية للشركات في البنك التجاري األردني.

4- السيد عبداهلل محفوظ ثيودور كشك
مساعد مدير عام المالية 

المتحدة األمريكية  الواليات  المحاسبة من جامعة والش -  البكالوريوس في  بتاريخ ١967/8/5، حاصل على درجة  ولد 
ويحمل شهادة محاسب قانوني )CPA( وهو عضو في جمعية المحاسبين القانونيين في األردن.

بدأ حياته العملية كمحاسب لشركة هندسية، ثم انتقل لمجال تدقيق الحسابات واالستشارات المالية مع إحدى أكبر 
عدة  في  خاللها  وعمل  سنوات  عشر  من  أكثر  مدى  على  مالية  استشارات  أول  مدير  ليصبح  وتدرج  العالمية  الشركات 
قطاعات منه المالي والصناعي والخدمي والعقاري/ المقاوالت وطباعة/ نشر والتلفاز، وبعد ذلك انتقل في منتصف 

عام ٢٠٠٣ لقطاع البنوك وعمل مساعداً للمدير العام باإلدارة المالية في المملكة العربية السعودية واألردن.

الخبرات العملية:
- محاسب لدى شركة شريدر بورتير الهندسية )أمريكا( ١99٢.

- مدير أول استشارات مالية لدى شركة آرثر آندرسن )المملكة العربية السعودية( ١99٣-٢٠٠٣.
- مساعد المدير العام/ المالية لدى بنك الجزيرة )المملكة العربية السعودية( ٢٠٠٣- ٢٠٠9.

- مساعد المدير العام/ المالية لدى بنك االتحاد )األردن( ٢٠٠9- ٢٠١5.
- مساعد المدير العام/ المالية لدى البنك التجاري األردني )األردن( ٢٠١5 لتاريخه.

5- السيد محمد علي محمد القرعان
مساعد مدير عام االئتمان

ولد بتاريخ ١97١/١٠/٢٠، حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اليرموك عام ١995، ولديه خبرة مصرفية 
طويلة في مجال التحليل المالي واالئتماني وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتقييمها واالستشارات المالية واإلدارية 
لضمان  األردنية  الشركة  العربي،  المصري  العقاري  البنك  منها  والبنوك  المالية  المؤسسات  من  مجموعة  في  وعمل 
القروض، بنك اإلنماء الصناعي، برنامج تعزيز اإلنتاجية، البنك األهلي األردني، وفي مجال تقديم االستشارات والتدريب مع 

بعض الجهات اإلقليمية والدولية. وله عضوية في مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري. 

الخبرات العملية:
- شركة العاربة الدولية - ١996- ١997.
- البنك العقاري المصري - ١997- ٢٠٠٠.

- الشركة األردنية لضمان القروض - ٢٠٠٠- ٢٠٠٢.
- شركة دار الخبرة لالستشارات - ٢٠٠٢- ٢٠٠٣.

- بنك اإلنماء الصناعي - ٢٠٠٣- ٢٠٠4.

6- السيد مجدي محمود إبراهيم بنات
مساعد مدير عام العمليات

ولد بتاريخ ١97٠/٠8/١8، وقد نال شهادة بكالوريوس في االقتصاد من جامعة اليرموك عام ١994، وقد عمل في المجال 
المصرفي، فيما يلي ملخصها:

- الفرع الرئيسي للبنك العربي ١995- ٢٠٠5.
- محلاًل رئيسيًا لسير العمليات/ اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠٠5- ٢٠٠8.

- مدير دائرة السياسات واإلجراءات/ اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠٠8- ٢٠١٠.
- مدير دائرة سير العمليات/ اإلدارة العامة في البنك العربي ٢٠١٠- ٢٠١٢.

- مدير دائرة تميز الجودة في بنك االتحاد ٢٠١٢- ٢٠١4.

الخبرات العملية:
- مدير دائرة السياسات واإلجراءات - البنك العربي ١994- ٢٠١٢.

- مدير دائرة تميز الجودة - بنك االتحاد ٢٠١٢- ٢٠١4.

7- الدكتور محمد توفيق عبد الرحمن عمرو
مساعد مدير عام الخزينة واالستثمار لغاية تاريخ 2017/11/11 

ولد بتاريخ ١97٣/٠8/١8، وقد نال شهادة الدكتوراة في إدارة المخاطر المصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية 
والمصرفية عام ٢٠٠6، وحاصل على شهادة ماجستير في التمويل من الجامعة األردنية عام ١998، وشهادة بكالوريوس 

في االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام ١995 .

وقد عمل في المجال المصرفي واالستثماري، فيما يلي ملخصها:
وإدارة  الكفاالت  وإدارة  االعتمادات  إدارة  وتشمل  إدارات  عدة  في  األردني  العربي  االستثمار  بنك  في  ومسؤواًل  مديراً   -

الخزينة وإدارة االستثمار المحلي واألجنبي ١995- ٢٠٠5.
- مديراً إلدارة الخزينة والعالقات البنكية في بنك لبنان والمهجر ٢٠٠5- ٢٠١٣ حيث شملت مهامه أيضًا مستشاراً وعضواً 

فاعاًل للجنة االئتمان ولجنة التخطيط االستراتيجي ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال.
- حاصل على ترخيص هيئة األوراق المالية لعمليات إدارة االستثمار وأمانة االستثمار واالستشارات المالية وإدارة اإلصدار 

والحفظ األمين.
- لديه خبرات متعددة في المجال المهني واالستشاري والتدريبي في العديد من الجامعات والمعاهد المصرفية:

منها األكاديمية العربية ومعهد الدراسات المصرفية وجامعة دمشق والجامعة األردنية في مجاالت الهندسة المالية 
والمشتقات المالية والتخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر.
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مؤسس وعضو عدة مجالس إدارة سابقة وحالية منها:
- عضو مجلس إدارة في شركة الضامنون العرب من ٢٠١7-7.

- عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة الصفوة لألوراق المالية لغاية ٢٠٠7.
- عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة الخبراء لألوراق المالية لنهاية ٢٠١٣.

- عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع لغاية منتصف ٢٠١٣.
- عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لالستثمارات المتعددة لغاية ٢٠١6. 

8- السيد سليم نايف سليم صوالحة
مساعد مدير عام أعمال مصرفية أفراد وفروع

 California التسويق والمشاريع الصغيرة من جامعة كاليفورنيا  بتاريخ ١975/٠9/٢٠، يحمل شهادتّي ماجستير في  ولد 
٢٠٠١ وهو عضو في جمعية المحاسبين والمحترفين  المتحدة األمريكية عام  الواليات  State University، East Bayفي 

الماليين في األعمال IMA ويحمل شهادة CMA كمحاسب إداري معتمد.

عمل السيد سليم ألكثر من ١٠ سنوات في مؤسسات محلية وعالمية وبعدة مناصب كان آخرها المدير اإلقليمي لشركة 
  Washington Mutualو Wachovia Bank فيزا إنترناشونال لدول األردن، العراق وفلسطين كما وعمل في بنوك رائدة مثل

في الواليات المتحدة.

قبل التحاقه بشركة فيزا، عمل السيد سليم في بنك االتحاد مديراً لشبكة الفروع لمدة 6 سنوات حيث ساهم في 
تأسيس استراتيجية قطاع التجزئة للبنك من خالل التعاون الوثيق مع شركة االستشارات العالمية ماكنزي.

 
Crystel، الشركة الرائدة في مجال خدمات اإلسناد وحلول مراكز  يمثل السيد سليم البنك في عضوية مجلس إدارة 

االتصال.

الخبرات العملية:
.٢٠٠8 -٢٠٠7 - Financial Center Manager - Wachovia -

- مدير الفروع المحلية - بنك االتحاد - ٢٠٠8- ٢٠١4.
 .٢٠١6 -٢٠١4 - Country Manager for Jordan، Palestine and Iraq - Visa International Service Association -

9- السيد وائل »محمد يوسف« عارف رابيه
مساعد مدير عام أعمال مصرفية شركات )بالوكالة اعتباراً من 2017/01/08(

للعلوم  العربية  األكاديمية  من  والمصرفية  المالية  العلوم  في  الماجستير  درجة  على  حاصل   ،١977/١١/٠7 بتاريخ  ولد 
المالية عام ٢٠٠4 وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزيتونة عام ١999، ولديه خبرة مصرفية 
تتجاوز السبعة عشر عامًا في مجال تسهيالت الشركات، وعمل في مجموعة من البنوك منها بنك األردن، البنك األهلي 

األردني، وكان آخرها رئيس فريق الشركات الكبرى - بنك المؤسسة العربية المصرفية.

يمثل السيد وائل البنك في عضوية مجلس إدارة شركة ميثاق لالستثمارات العقارية.

10- السيد محمود إبراهيم محمود محمود
مدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال

)ضابط ارتباط الحوكمة في البنك(

ولد بتاريخ ١98٠/٠8/١٠ حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات المحاسبية )MSC.AIS( من جامعة كينجستون 
بالبنك  والتحق   ،٢٠٠٢ عام  الهند   - ميسور  جامعة  من   )B.com( والمحاسبة  اإلدارة  في  وبكالوريوس   ٢٠٠7 عام  لندن   -

التجاري األردني منذ أيار عام ٢٠١٣ وحاصل على عدد من الشهادات المهنية وهي:
.IFC-JIOD صادرة عن البنك الدولي - Certified Board of Directors عضو مجلس إدارة معتمد -

.CCP (Certified Compliance Professional( خبير امتثال معتمد من األكاديمية الدولية لإلدارة المالية -
- مدقق أنظمة الضبط الداخلي معتمد CICA مؤسسة الرقابة الداخلية - نيوجيرسي - الواليات المتحدة.

- ضابط امتثال معتمد  CCO من األكاديمية الدولية للتمويل واإلدارة.

وقام باجتياز البرنامج األساسي إلطار Cobit 5 Foundation Program في العام ٢٠١7 وحاصل على شهادة مدرب داخلي 
معتمد وعمل في مجال التدقيق والعمل المصرفي كرئيس وحدة االمتثال لدى بنك األردن من ٢٠٠9 - ٢٠١٣، ومشرف 
 Hazlems Fenton شركة  لدى  ومتدرب   ،٢٠٠9  -  ٢٠٠7  INPECT في  أعضاء  الحسابات  لتدقيق  األخوة  شركة  لدى  تدقيق 
في العام ٢٠٠7 - لندن خالل تواجده في المملكة المتحدة، وعمل كرئيس فريق لدى مكتب إبراهيم حمدان للتدقيق 

واالستشارات ٢٠٠٢- ٢٠٠5.

الخبرات العملية:
- مسؤول وحدة االمتثال - بنك األردن ٢٠٠9- ٢٠١٣. 

11- السيد أجود شرف الدين علي الروسان
المدقق العام اعتباراً من 2017/04/02 

المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  من  المالية  المحاسبة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل   ،١969/٠8/18 بتاريخ  ولد 
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلب/ سوريا عام 1992 كما يحمل شهادات  والمصرفية عام ١997 وشهادة 
المتحدة  الواليات   - إلينوي  والية  في  المحاسبين  مجلس  من  معتمد  حسابات  مدقق   )CPA( شهادة  مثل  مهنية 
األمريكية عام 1999 وشهادة )CISA( مدقق نظم معلومات معتمد من جمعية التدقيق والرقابة على نظم المعلومات 
- الواليات المتحدة االمريكية عام 2001، وعمل في عدة مؤسسات مالية وبنوك في األردن والخارج لفترة تزيد عن 24 سنة 

وآخرها كان رئيس التدقيق الداخلي في بنك ستاندرد تشارترد، األردن.

الخبرات العملية:
- محلل موازنات - دائرة الموازنة العامة - وزارة المالية - 1993 - 1997.

- مدير مراجعة األداء والمخاطر - جهاز أبو ظبي للمحاسبة - 1997 - 2009.
- رئيس التدقيق الداخلي - بنك األردن دبي اإلسالمي - 2009 - 2016.

- رئيس التدقيق الداخلي - بنك ستاندرد تشارترد، األردن - 2016 - 2017.

12- السيد مازن عبد السالم محمود الخطيب
مدير دائرة الـمخاطر 

ولد بتاريخ ١959/١١/٢٠، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بغداد عام ١98٢ وهو يعمل منذ العام 
والتدقيق  المخاطر  مجال  في  المهنية  الشهادات  من  العديد  على  أيضًا  حاصل  وهو  األردني  التجاري  البنك  في   ٢٠٠4
ومكافحة غسل األموال هذا ويتمتع المذكور بخبرات مصرفية عديدة وقد شغل العديد من الوظائف في العديد من 
البنوك )مدير دائرة رقابة وإدارة االئتمان - بنك االتحاد لالدخار واالستثمار من ١995 وحتى ٢٠٠4، وإدارة التفتيش - مفتش 
داخلي - البنك العقاري العربي المصري - األردن من ١99١ حتى ١995، ومدقق داخلي رئيسي - بيت التمويل الكويتي - 

الكويت من ١986 وحتى ١99٠، ومدقق خارجي رئيسي - أرثر يونج - الكويت من ١98٢ حتى ١986(.

الخبرات العملية:
- مدقق حسابات - المكتب الكويتي لتدقيق الحسابات ١98٢- ١986.

- مدقق حسابات داخلي - بيت التمويل الكويتي ١986- ١99٠.
- البنك العقاري العربي ١99٢- ١995.

- مدير دائرة - بنك االتحاد لالدخار واالستثمار ١995- ٢٠٠4.

13- السيد أنس ماهر راضي عايش
المدير التنفيذي للخزينة واالستثمار اعتباراً من تاريخ 2017/11/12 

اليرموك  المالية والمصرفية من جامعة  البكالوريوس في االقتصاد والعلوم  بتاريخ ١979/١٠/12، حاصل على درجة  ولد 
عام 2001، ولديه خبرة مصرفية تتجاوز السبعة عشر عامًا في مجال الخزينة واالستثمار والمؤسسات المالية في المملكة 
األردنية الهاشمية ودولة قطر، وعمل في مجموعة من البنوك منها بنك المال األردني، بنك سوستيه جنرال )األردن(، 
بنك االستثمار العربي األردني )األردن و قطر(، وكان آخرها مدير أول - رئيس االستثمار في بنك صفوه اإلسالمي، وهو 

حاصل على شهادة معتمدة من هيئة األوراق المالية األردنية لتقديم إدارة اإلصدار ، وأمانة الصدار ة، والحفظ األمين.

الخبرات العملية:
- بنك المال األردني )سابقًا بنك الصادرات والتمويل(  2001 - 2005 .

- بنك سوستيه جنرال )األردن( 2005 - 2006 .
- بنك االستثمار العربي األردني )األردن( 2006  - 2007 .

- بنك االستثمار العربي األردني )قطر( 2007 - 2011 .
- بنك صفوة اإلسالمي 2011 - 2017 .
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14- السيد منتصر مروان شفيق الششتري
المدير اإلقليمي لفروع فلسطين 

جامعة   - ومصرفية  مالية  علوم  اإللكتروني/  الحاسوب  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل   ،١967/٠6/26 بتاريخ  ولد 
التجاري األردني ويتمتع المذكور بخبرة مصرفية وقد شغل  البنك  اليرموك عام 1989 وهو يعمل منذ العام 2013 في 
العديد من الوظائف منها مدير عام لشركات استثمارية منذ عام 2007 - 2013، وعضو مجلس إدارة لشركات استثمارية 
وعقارية 2007 - 2013، وعضو مجلس إدارة سابق بالبنك العربي - أستراليا  لغاية 2007، مشرف على المؤسسات التابعة 
- 2007، وعمل في البنك العربي منذ عام 1989 ولغاية  والشقيقة للبنك العربي )النمسا، ألمانيا، أستراليا، تونس، عمان(  2001

عام 2007.

الخبرات العملية:
- البنك العربي 1989  - 2007.

- عضو مجلس إدارة البنك العربي أستراليا 2007.
- عضو لجنة تسهيالت مجلس إدارة البنك العربي أستراليا.

- مدير عام - شركات استثمارية )عائلية( 2010 - 2013.
- مساعد المدير اإلقليمي للبنك التجاري األردني/ فلسطين 2013 - 2015. 

- المدير اإلقليمي للبنك التجاري األردني/ فلسطين منذ عام 2015 لتاريخه.
- عضو مجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية منذ عام 2016 لتاريخه. 

15- السيد فضل جحيش عايد الدبيس
مساعد مدير عام المتابعة والتحصيل لغاية تاريخ 2017/06/30  

ولد بتاريخ ١95١/٠١/٠١، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اإلسكندرية عام ١98٣ وكذلك حاصل على 
درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة اليرموك عام ١99٠ والماجستير في اإلدارة من جامعة آل البيت عام 
١999، وعمل في القطاع العام لمدة )٢4 عامًا( ولغاية ١995، وكان عضو مجلس إدارة في شركة عمدان للمجمعات 
التجارية، ثم التحق بالعمل في البنك التجاري األردني بتاريخ ١997/١١/٠8 مديراً لدائرة المتابعة والتحصيل وشغل مساعد 
مدير عام إدارة المتابعة والتحصيل والشؤون القانونية لغاية تاريخ ٢٠١7/٠6/٣٠ ، كما ومثل البنك في عضوية مجلس إدارة 
شركة الضامنون العرب، وكذلك شغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة ميثاق العقارية مندوبًا عن البنك التجاري 

األردني.

الخبرات العملية:
- متقاعد عسكري.

16- الدكتور عبداهلل أحمد موسى العمرات 
المدقق العام لغاية تاريخ 2017/02/25 

وماجستير   ،٢٠١٢ عام  الخرطوم  جامعة  من  مالية  وإدارة  محاسبة  دكتوراة  درجة  على  حاصل   ١964/٠٢/٢١ بتاريخ  ولد 
محاسبة من الجامعة األردنية عام ٢٠٠4، وبكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية عام ٢٠٠١ وعمل منذ عام ١988 في 
البنك التجاري األردني لغاية ٢٠١7/٠٢/٢5، هذا ويتمتع المذكور بخبرات مصرفية عديدة وقد شغل العديد من الوظائف 

حيث لديه ٣٢ عام خبرة متنوعة في أعمال المصارف وإدارة المخاطر والتدقيق وتقنية المعلومات.

الخبرات العملية:
- بنك األردن والخليج )البنك التجاري األردني حاليًا( – ١98٣ – ١984.

- القيادة العامة للقوات المسلحة – ١984 – ١988.

هذا وتقر اإلدارة التنفيذية العليا بمسؤوليتها عن توفير أنظمة ضبط ورقابة داخلية تضمن جودة وشفافية 
المعلومات والبيانات المالية المنشورة.

6. اسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية المستقيلين خالل العام:
- عبداهلل أحمد موسى العمرات - المدقق العام - تاريخ االستقالة ٢/٢5/٢٠١7.

- فضل جحيش عايد الدبيس - مساعد مدير عام/ المتابعة والتحصيل - تاريخ االستقالة ٣٠/٢٠١7/6.
- محمد توفيق عبدالرحمن عمرو - مساعد مدير عام خزينة واستثمار - تاريخ االستقالة ١١/١١/٢٠١7.

7.  عدد االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه والحضور خالل عام ٢٠١7.

١ ( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حدة:

االسم
عدد االجتماعات

التي حضرها
عدد االجتماعات التي اعتذر

عن حضورها بعذر

١
سعادة السيد ميشيل الصايغ

رئيس مجلس اإلدارة
-١4 اجتماع

٢
معالي السيد أيمن المجالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
-١4 اجتماع

٣
سعادة السيد »محمد خير« عبابنه

ممثل شركة األردن األولى لالستثمار
عضو مجلس اإلدارة

اعتذر عن اجتماع واحد١٣ اجتماع

4

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد 
األول(

عضو مجلس اإلدارة يمثلها:
• سعادة السيد جهاد الشرع حتى تاريخ ٢٢/٢٠١7/4

• سعادة السيد مازن الصحصاح اعتباراً  من 
٢٠١7/4/٢٣

٣ اجتماعات
9 اجتماعات

اعتذر عن اجتماع واحد
اعتذر عن اجتماع واحد 

5

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
 )المقعد الثاني(

 عضو مجلس اإلدارة تمثلها:  
• سعادة اآلنسة شادن الحجي 

-١4 اجتماع

6
سعادة السيد شريف الرواشدة

عضو مجلس اإلدارة
اعتذر عن اجتماعين١٢ اجتماع

7
سعادة السيد صالح الكيالني

عضو مجلس اإلدارة
اعتذر عن اجتماع واحد١٣ اجتماع

8
سعادة السيدة إيمان الضامن

عضو مجلس اإلدارة
-١4 اجتماع

9
سعادة السيد يزيد الخالدي 

عضو مجلس اإلدارة
-١4 اجتماع

١٠
سعادة السيد عبد النور عبد النور

ممثل شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة.
عضو مجلس اإلدارة 

-١4 اجتماع

١١
سعادة السيد نبيل ُمشحَور 

عضو مجلس إدارة 
اعتذر عن 4 اجتماعات١٠ اجتماعات
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٢( عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حدة حتى تاريخ ١٢/٣١/٢٠١7:

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
ميشيل الصايغ

رئيس اللجنة

١4 اجتماعًا  لجنة التسهيالت ١

- حضرت جميع اجتماعاتها
إيمان الضامن
عضو اللجنة

-     حضر اجتماع واحد 
أيمن المجالي

عضو اللجنة حتى تاريخ ١/٢5/٢٠١7

- حضر جميع اجتماعاتها

شركة األردن األولى لالستثمار
ويمثلها

»محمد خير« عبابنه
عضو اللجنة

اعتذر عن اجتماع 
واحد

حضر ١٢ اجتماع

ممثل شركة مصانع األصباغ 
الوطنية المحدودة ويمثلها عبد 
النور عبد النور اعتباراً من ١/٢6/٢٠١7

عضو اللجنة

-
حضرت 4 اجتماعات 

حضر ١٠ اجتماعات

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي ويمثلها في اجتماعات 

اللجنة كل من:
سعادة اآلنسة شادن الحجي حتى 

تاريخ ٣٠/٢٠١7/4
سعادة السيد مازن الصحصاح 

اعتباراً من تاريخ ٣٠/٢٠١7/4 

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤه اسم اللجنة

- -
أيمن المجالي 

رئيس اللجنة حتى تاريخ ١/٢5/٢٠١7

 ٣ اجتماعات
لجنة المخاطر 

واالمتثال
٢

- حضرت جميع اجتماعاتها  
إيمان الضامن

رئيسة اللجنة اعتباراً من  تاريخ 
٢٠١7/١/٢6

اعتذر عن حضور 
اجتماعين

حضر اجتماع واحد نبيل مشحور 

- حضر اجتماع واحد 

حضر اجتماعين

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد األول(

عضو اللجنة 
ويمثلها جهاد الشرع حتى تاريخ 

٢٠١7/4/٢٢
السيد مازن الصحصاح اعتباراً من 

٢٠١7/4/٢٣

- حضرت جميع اجتماعتها

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد الثاني(

عضو اللجنة وتمثلها 
  شادن الحجي

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها أيمن المجالي
رئيس اللجنة

9 اجتماعات
لجنة تسويات 

المديونيات 
والعقارات  

٣

- حضر جميع اجتماعاتها

شركة األردن األولى لالستثمار
ويمثلها

»محمد خير« عبابنه
عضو اللجنة

اعتذر عن حضور 
اجتماعين حضر 7 اجتماعات

ممثل شركة مصانع األصباغ 
الوطنية المحدودة ويمثلها عبد 

النور عبد النور
عضو اللجنة

- حضرت جميع اجتماعاتها

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد الثاني( عضو 

اللجنة  تمثلها شادن الحجي 
عضو اللجنة 

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر االجتماع

ممثل شركة مصانع األصباغ 
الوطنية المحدودة  

ويمثلها السيد عبد النور عبد النور
رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ 

٢٠١7/4/٣٠

اجتماع واحد لجنة التخطيط 
االستراتيجي 4

- حضر االجتماع السيد صالح الكيالني 
عضو اللجنة 

- حضر االجتماع السيد يزيد الخالدي 
عضو اللجنة

- حضر االجتماع

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد األول(

رئيس اللجنة  ويمثلها جهاد الشرع 
حتى تاريخ ٢٢/٢٠١7/4

وأصبح يمثلها السيد مازن 
الصحصاح عضو اللجنة اعتباراً من 

 ٢٠١7/4/٣٠

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها شريف الرواشدة
رئيس اللجنة

١٠ اجتماعات  لجنة التدقيق 5

- 9 اجتماعات أيمن المجالي 
عضو اللجنة اعتباراً من ١/٢7/٢٠١7

- حضر جميع اجتماعاتها صالح الكيالني
عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها يزيد الخالدي
عضو اللجنة

اعتذر عن حضور 
اجتماع واحد

حضر ٣ اجتماعات

حضرت 6 اجتماعات

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد األول(

عضو اللجنة ويمثلها  جهاد الشرع 
حتى تاريخ ٢٢/٢٠١7/4

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد الثاني( عضو 

اللجنة تمثلها: شادن الحجي اعتباراً 
من ٣٠/٢٠١7/4
عضو اللجنة
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االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضرت االجتماع

إيمان الضامن
رئيس اللجنة حتى تاريخ ١/٢5/٢٠١7
وأصبحت عضواً فيها اعتباراً من 

تاريخ ١/٢6/٢٠١7 
اجتماع واحد 

لجنة الحاكمية 

المؤسسية
6

- حضر االجتماع
ميشيل الصايغ

عضو اللجنة

- حضر االجتماع
يزيد الخالدي 

رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ 
٢٠١7/١/٢6

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
صالح الكيالني 

رئيس اللجنة

8 اجتماعات
لجنة الترشيحات 

والمكافآت
7

- حضر جميع اجتماعاتها
شريف الرواشدة 

عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
ميشيل الصايغ

عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها

شركة األردن األولى لالستثمار
ويمثلها

»محمد خير« عبابنه
عضو اللجنة

اعتذر عن حضور 

اجتماعين 
حضر 6 اجتماعات

نبيل مشحور 
عضو اللجنة 

االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد اجتماعاتها أعضاؤها اسم اللجنة

- حضر االجتماعين
نبيل مشحور 
رئيس اللجنة

اجتماعين

لجنة حاكمية 

تكنولوجيا 

المعلومات

8

- حضر االجتماعين
شريف الرواشدة 

عضو اللجنة

- حضرت االجتماعين
إيمان الضامن
عضو اللجنة 

- حضر االجتماعين

ممثل شركة مصانع األصباغ 
الوطنية المحدودة ويمثلها عبد 

النور عبد النور
عضو اللجنة

٣ ( أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

التشكيل الحالي للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة      
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- - عضو - عضو عضو - - عضو -
رئيس 
اللجنة

لجنة 
التسهيالت 

١

عضو عضو - -
رئيس 
اللجنة

عضو - - - - -
لجنة 

المخاطر 
واالمتثال

٢

- عضو عضو - - - - - عضو
رئيس 
اللجنة

-

لجنة 
تسويات 

المديونيات 
والعقارات

٣

- -
رئيس 
اللجنة

عضو - عضو عضو - - - -
لجنة 

التخطيط 
االستراتيجي

4

- عضو - عضو - - عضو
رئيس 
اللجنة

- عضو -
لجنة 

التدقيق
5

- - -
رئيس 

اللجنة
عضو - - - - - عضو

لجنة 
الحاكمية 

المؤسسية
6

عضو - - - - -
رئيس 
اللجنة

عضو عضو - عضو
لجنة 

الترشيحات 
والمكافآت 

7

رئيس 

اللجنة
- عضو - عضو - - عضو - - -

لجنة 
حاكمية 

تكنولوجيا 
المعلومات

8
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8. أسماء كبار مالكي األسهم والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته ) ١% ( فأكثر:  

اسم المساهم

20172016

عدد األسهم كما في  
2017/12/31

النسبة
%

عدد األسهم كما في  
2016/12/31

النسبة
%

شركة الصالح القابضة لالستثمار المحدودة

٣١.8٢%٠٠.٠٠٠6.5٠٢9.9١١.875%٢6.5٠

المستفيد النهائي:

نورة ناصر محمد الصالح - بنسبة ٢5٪

ريم ناصر محمد الصالح - بنسبة ٢5٪

مها ناصر محمد الصالح - بنسبة ٢5٪

ساره ناصر محمد الصالح - بنسبة ٢5٪

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

المستفيد النهائي: نفسه
٢٣.8٠8.١%٠٢١9.84٢٢.٣94.4١%٢٠9.84

شركة األردن األولى لالستثمار

المستفيد النهائي: نفسه
١4.776.558%١٢.٣١١4.٢١5.١٢%٣٠٠.59

ميشيل فايق إبراهيم الصايغ

المستفيد النهائي: نفسه
١٢.8٠٠.475%١٠.66١١.545.١85%١٠.٢٣

إبراهيم فايق إبراهيم الصايغ

المستفيد النهائي: نفسه
١٢.٠65.877%١٠.٠5١١.١74.١٠٣%9.89

سامر سليم فايق الصايغ

المستفيد النهائي: نفسه
6.894.٠48%5.746.46١.777%5.7٢

سامي سليم فايق الصايغ

المستفيد النهائي: نفسه
٣.6٢8.59٣.٠٢٣%٠.4١٣.١4٣.٠٢%٣

سمر سليم فايق الصايغ

المستفيد النهائي: نفسه
١.8١4.٢96%١.5١١.7٠6.57١%٣.5١

شركة األصباغ الوطنية القابضة

١.656.64١.٣%١8١.558.٢78%١.٣8

المستفيد النهائي:

ميشيل فايق إبراهيم الصايغ - بنسبة ٣٣.٣٣٣%

إبراهيم فايق إبراهيم الصايغ - بنسبة ٣٣.٣٣٣%

سامر فايق إبراهيم الصايغ - بنسبة ٣٣.٣٣٣%

نهى ميشال موسى حداد 

المستفيد النهائي: نفسه
١.٢95.9٢6%١.٠7١.٢١8.98١.٠%١8

9. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطاتها:

20172016البيــان

٢.4١%٢.5٠%حصتنا السوقية/تسهيالت

٢.٣8%٢.٣٣%حصتنا السوقية/ودائع 

٢.٣4%٢.٢9%حصتنا السوقية/موجودات

١٠. ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا يشكلون ١٠% فأكثر من إجمالي المشتريات و/ 
أو المبيعات أو اإليرادات.

البنكية بموجب  البنك التجاري األردني أو أي من منتجاتها  ١١. ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها شركة 
القوانين واألنظمة أو غيرها.

١٢. ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت شركة البنك التجاري األردني عليها.

أو  البنك أو منتجاته  أثر مادي على عمل  أو المنظمات الدولية أو غيرها لها  ١٣. ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة 
قدرته التنافسية.

١4. عدد موظفي البنك وفئات مؤهالتهم:

األعداد كما في ١٢/٣١/٢٠١7:

المؤهل العلمي
العـددالعـدد

النسبة%المجموعالنسبة%إناثالنسبة%ذكور 

٢٠.٢4٠٠٢٠.٢4دكتوراه 

4١4.9٣٢٢٢.656٣7.58ماجستير 

٢٠.٢4٠٠٢٠.٢4دبلوم عالي 

٣٣١٣9.8٣١98٢٣.8٣5٢96٣.66بكالوريوس

485.78445.٢99٢١١.٠7دبلوم سنتين 

١٠.١٢٢١٢.5٣٢٢٢.65دبلوم سنة 

١5١.8١١5١.8١٣٠٣.6١توجيهي ناجح 

9٠١٠.8٣١٠.١٢9١١٠.95أقل من توجيهي 

53063.7830136.22831100المجموع 
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١5. التعامل مع العمالء:

العمالء  شكاوي  مع  التعامل  موضوع  وشفافية،  بعدالة  العمالء  مع  التعامل  في  العالقة  ذات  المواضيع  أهم  من 
والمعلومات الواردة منهم لما توفره من معلومات حول النقاط التي يهتّمون بها وتسبب حالة من عدم الرضا لديهم 
مما يعني مصدراً للتغذية الراجعة لتحسين الخدمة وتساعد البنك على تطوير العمل وعلى وضع اإلجراءات الكفيلة 

بالحد من تكرارها مستقباًل. 

ولدى البنك وحدة إدارة ومعالجه شكاوي العمالء، تتبع إداريًا لدائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال، وتقوم 
باستقبال شكاوي العمالء الواردة للبنك من مختلف وسائل االتصال والعمل على معالجتها وتعزيز ثقة ورضا العمالء 
التي  الحاالت  في  الشكاوي  مسببات  من  والتحقق  والتحليلية  الكمية  الدراسات  مختلف  وإجراء  الشكاوي  وتصنيف 

تستدعي ذلك، ورفع التقارير الدورية لمجلس اإلدارة والبنك المركزي األردني. 

وبلغ إجمالي عدد الشكاوي الواردة ٢79 شكوى خالل العام ٢٠١7 تركزت على فروع مناطق الوسط، وكان أبرز موضوعات 
الشكاوي يتعلق بإجراءات سير العمل وبعض األخطاء الفنية وشكاوي أخرى ترتبط بالتباس بإدراك الخدمات المقدمة 
من البنك، وقد قامت دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال/ وحدة إدارة ومعالجة شكاوي العمالء بمتابعة 
موضوعات الشكاوي والتواصل مع العمالء والحرص على رضاهم وتوضيح المعطيات، والتوصية باإلجراءات التصحيحية 

المناسبة.

كما ويعتبر االتصال الهاتفي الوسيلة األكثر شيوعًا واستخدامًا من قبل عمالء البنك بالتواصل بخصوص شكواهم يليه 
التواصل من خالل الموقع اإللكتروني.

١6. المخاطر التي يتعرض البنك لها:

- مخاطر االئتمان
- مخاطر السوق

- مخاطر السيولة
- مخاطر التشغيل

- مخاطر االمتثال
- مخاطر أمن المعلومات

١7. ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

المالية لألعوام ٢٠١٣-٢٠١7  األوراق  المساهمين وأسعار  المحققة والموزعة وصافي حقوق  لألرباح  الزمنية  السلسلة   .١8
)بالدينار(:

20172016201520142013البيان 

 ٣.١99.٢56  ١١.7٢8.٠٢٠  ١5.756.877  9.٣٢5.4٠6  ٣.788.8١٣ صافي الربح

 ١٠8.87٣.١٣٣  ١٢٠.4١١.8١٠  ١٣7.98١.4٣٣  ١45.8١4.79١  ١49.54٠.599 صافي حقوق المساهمين

 -  -  - -توزيع أرباح نقدية )مقترح(

----نسبة التوزيع النقدي ) مقترح(

 -  5.٠٠٠.٠٠٠  7.875.٠٠٠  7.١٢5.٠٠٠ -توزيع أسهم مجانية ) مقترح(

-5.٠%7.5%6.٣%-نسبة توزيع األسهم المجانية ) مقترح(

١.١9١.4١.١7١.١6١.٠4سعر اإلغالق/ للسهم

١9. إن مقدار المبالغ التي تلقاها المدقق شاملة ضريبة المبيعات ١١6.57١ دينار

٢٠. التصنيف االئتماني

يمثل الجدول التالي التصنيف االئتماني الحاصل عليه البنك من وكالة كابتل إنتلجنس للتصنيف:

Bمخاطر سيادة )قصير األجل(Bتصنيف مخاطر العمالت األجنبية )قصير األجل(

األجل( األجنبية )طويل  العمالت  BB-مخاطر سيادة )طويل األجل(BB-تصنيف مخاطر 

المالية المتانة  المستقبليBBتصنيف  سلبيالوضع 

الدعم ٣تصنيف 

٢١. عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم والشركات المسيطر عليها واإلدارة العليا: 
   

- عدد األوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

االسـم

عدد األوراق المالية

20172016

ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

رئيس مجلس اإلدارة
١٢.8٠٠.475١١.545.١85

أيمن هزاع بركات المجالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
١.١44.546١.٠76.589

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

يمثلها بمقعدين:

شادن زياد نبيه درويش الحجي

مازن حمدي محمد الصحصاح

اعتباراً من ٢٣/٢٠١7/4

بداًل عن جهاد علي أحمد الشرع

٢٣.8٠8.٠٢١

ـــ

 

ـــ

٢٢.٣94.4٢٠

ـــ

 

ـــ

شركة األردن األولى لالستثمار

ويمثلها »محمد خير« عبد الحميد المحمد عبابنه

١4.776.558

٢٠.٠٠٠

١4.٢١5.٣٠٠

٢5.٠٠٠

شريف توفيق حمد الرواشده

عضو مجلس إدارة
١.٠7٣.754١.٠6٣.٠٣6

صالح محمد صالح »زيد الكيالني«

عضو مجلس إدارة
١١.999١١.٢87

إيمان محمود عالن ضامن

عضو مجلس إدارة
١١.999١١.٢87

يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي

عضو مجلس إدارة
١١.999١١.٢87

شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة 

ويمثلها عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور

١١.4٢8

6١5

١٠.75٠

579

نبيل زكي جورج مشحور

عضو مجلس إدارة
١١.4٢8١٠.75٠

* جميع أعضاء مجلس اإلدارة من الجنسية األردنية باستثناء شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة / إماراتية الجنسية.
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- عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية: 

االسـم
عدد األوراق المالية

20172016

سيزر هاني عزيز قوالجن
-- المدير العام

عالء »محمد سليم« عبدالغني القحف 
-- نائب مدير عام عمليات ودعم

رامي »محمد جواد« فؤاد حديد 
-- نائب مدير عام أعمال مصرفية

عبداهلل محفوظ ثيودور كشك
CFO /مساعد مدير عام المالية--

محمد علي محمد القرعان/
--مساعد مدير عام االئتمان

فضل جحيش عايد الدبيس
مساعد مدير عام المتابعة والتحصيل

لغاية ٣٠/٢٠١7/6
--

محمد توفيق عبد الرحمن عمرو
مساعد مدير عام الخزينة واالستثمار

لغاية 9/١١/٢٠١7
--

أنس ماهر راضي عايش
مدير تنفيذي دائرة الخزينة واالستثمار 

اعتباراً من ١١/١٢/٢٠١7
--

مجدي محمود ابراهيم بنات 
--مساعد مدير عام العمليات

سليم  نايف سليم صوالحه
--مساعد مدير عام أعمال مصرفية اأفراد وفروع 

محمود ابراهيم محمود محمود
-- مدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال

عبداهلل احمد موسى العمرات
مدير دائرة التدقيق والمراجعة الداخلية

لغاية ٢/٢5/٢٠١7
--

أجود شرف الدين علي الروسان
المدقق العام

اعتباراً من ٢/٢٠١7/4
--

مازن عبدالسالم محمود الخطيب
--مدير دائرة المخاطر

منتصر مروان شفيق الششتري
--المدير االقليمي لفروع فلسطين 

وائل »محمد يوسف« عارف رابيه
مساعد مدير عام األعمال المصرفية للشركات بالوكالة

تكليف اعتباراً من 8/١/٢٠١7
--

* جميع أشخاص اإلدارة العليا من الجنسية األردنية  

-  عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة: 

االسـم
عدد األوراق المالية

20172016

نازي توفيق نخله القبطي 
زوجة رئيس مجلس اإلدارة

٢4٠.٠٠٠٢٢5.75٠

فلير عادل عبدالرحمن زواتي
زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة

٢٢.4٣9٢١.١٠7

- عدد األوراق المالية للشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  

االسـمالتسلسل
الشركات المسيطر

عليها

عدد األوراق المالية

20172016

١
ميشيل فائق إبراهيم الصايغ

رئيس مجلس اإلدارة

شركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة

شركة األصباغ الوطنية القابضة

١١.4٢8

١.656.64١

١٠.75٠

١.558.٢78

١.5٠٠٢.٢٠٠شركة السلط األولى لالستثمارشركة األردن األولى لالستثمار٢

- عدد األوراق المالية للشركات المسيطر عليها من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة: ال يوجد.
- عدد األوراق المالية للشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية: ال يوجد.

- عدد األوراق المالية للشركات المسيطر عليها من قبل أقرباء أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية: ال يوجد.
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٢٢. الرواتب والمكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية )للفترة من ٢٠١7/١/١  ولغاية  ١٢/٣١/٢٠١7 (

أعضاء مجلس اإلدارة

بدل 
تنقالت 
أعضاء 

مجلس 
اإلدارة

بدل 
تنقالت 
أعضاء 
لجان 

المجلس

مكافاة 
أعضاء 

مجلس 
اإلدارة 

السنوية*

مصاريف 
سفر وتدريب 

وأخرى
المنصبالمجموع

رئيس مجلس اإلدارة ١45.5٠٠  ١٠٠.٠٠٠  5.٠٠٠  4.5٠٠  ٣6.٠٠٠ السيد ميشيل الصايغ
نائب رئيس مجلس اإلدارة 49.975  ٢.٢75  5.٠٠٠  6.7٠٠  ٣6.٠٠٠ معالي أيمن المجالي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
)ممثلة بمقعدين(

عضو مجلس إدارة 8٠٠.9٢  -    ١٠.٠٠٠  8٠٠.١٠  7٢.٠٠٠ 

عضو مجلس إدارة 46.6٠٠  -    5.٠٠٠  6.6٠٠  ٣5.٠٠٠ األردن األولى لالستثمار
عضو مجلس إدارة 47.6٠٠  -    5.٠٠٠  6.6٠٠  ٣6.٠٠٠ السيد شريف الرواشده

عضو مجلس إدارة 47.٣٠٠  -    5.٠٠٠  6.٣٠٠  ٣6.٠٠٠ السيد صالح الكيالني
عضو مجلس إدارة 46.7٠٠  -    5.٠٠٠  5.7٠٠  ٣6.٠٠٠ السيد عبد النور عبد النور

عضو مجلس إدارة 46.١٠٠  -    5.٠٠٠  5.١٠٠  ٣6.٠٠٠ السيد يزيد الخالدي
عضو مجلس إدارة 45.855  ٣55  5.٠٠٠  4.5٠٠  ٣6.٠٠٠ السيد إيمان الضامن
عضو مجلس إدارة 4٠.8٠٠  -    5.٠٠٠  ١.8٠٠  ٣4.٠٠٠ السيد نبيل مشحور

 609.230  102.630  55.000 58.600 393.000 المجموع

اإلدارة التنفيذية العليا والدوائر 
الرقابية

المكافآتالرواتب
بدل تنقالت 

لجان
مصاريف 

سفر وتدريب
المنصبالمجموع

المدير العام 449.594  9.594  -    ١٢5.٠٠٠ ٣١5.٠٠٠السيد سيزر قوالجن
الفاضلة غادة الفرحان - أمين سر 

مجلس اإلدارة
أمين سر مجلس اإلدارة ٠76.76  86٣.٣  8٠٠  465.١٢ 58.948

مساعد مدير عام االئتمان ١٣١.٢٣٣  -    9٠٠  ١7.٢7٣ ١١٣.٠6٠السيد محمد القرعان

 ١٢٣.56٢  8٠٠  -    ١٣.867 ١٠8.895السيد سليم صوالحة
مساعد مدير عام أعمال مصرفية 

أفراد وفروع

 ١4٢.٢85  -    -    ٣١.٢59 ١١١.٠٢6السيد محمد عمرو )لغاية ١١/١١/٢٠١7(
مساعد مدير عام الخزينة 
واالستثمار )لغاية ١١/١١/٢٠١7(

السيد أنس عايش
)اعتباراً من ١١/١٢/٢٠١7(

١٠.٣94   -    -    -  ١٠.٣94 
مدير تنفيذي لدائرة الخزينة 

واالستثمار

 ١56.9٠5  ٣٠٠  -    ١7.٣٢5 ١٣9.٢8٠السيد رامي الحديد
نائب المدير العام لشؤون األعمال 

المصرفية

 ١8٠.١6٢  -    4٠٠  86.٢٢4 9٣.5٣8السيد فضل دبيس )لغاية ٣٠/٢٠١7/6(
مساعد مدير عام المتابعة 
والتحصيل )لغاية ٣٠/٢٠١7/6(

السيد وحيد حيمور
)اعتباراً من ١/٢٠١7/6(

مدير دائرة المتابعة والتحصيل ٣7.597  -    5٠٠  -   ٠97.٣7

مساعد مدير عام مالية/ CFO ٢١٢.٢87  666  -    ٢٣.87٠ ١87.75١السيد عبداهلل كشك

 ١48.756  ١.7٠٣  -    ١6.٠١٣ ١٣١.٠4٠السيد عالء قحف
نائب المدير العام لشؤون العمليات 

والدعم
مساعد مدير عام العمليات ١٢٣.756  -    -    ١6.4٠6 ١٠7.٣5٠السيد مجدي بنات

 46.١96  986  ٣٠٠  5.955 ٣8.955السيد محمود محمود
مدير دائرة مراقبة االمتثال 
ومكافحة غسيل األموال

السيد عبداهلل العمرات 
)لغاية-٢/٢5/٢٠١7(

المدقق العام )لغاية ٢/٢5/٢٠١7( 8٠4.5٢  -    -    ٣7.95٠ ١4.854

السيد أجود الروسان
)اعتباراً من ٢/٢٠١7/4(

المدقق العام  4٠8.8٣  ٣١6  -    - 8٣.٠9٢

مدير دائرة المخاطر 79.١6٠  -    ٣٠٠  6.6١٢ 7٢.٢48السيد مازن الخطيب

 9٠.847  5٣٣  -    7.568 8٢.746السيد وائل رابيه
مساعد المدير العام لألعمال 

المصرفية للشركات
 2.145.020  18.760  3.200  417.786  1.705.274 المجموع

إجمالي مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية - األردن

 2.098.274  476.386  58.200  121.390  2.754.250 

 115.870  3.510  -    -    112.360 المدير اإلقليمي لفروع فلسطين
إجمالي مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية - موحد
 2.210.634  476.386  58.200  124.900  2.870.120 

* تمثل مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة السنوية والتي تم استدراكها خالل العام ٢٠١6 ودفعت بالعام ٢٠١7.

20172016المدير اإلقليمي لفروع فلسطين )منتصر الششتري(

          ١٠٠.٢45             ١١٢.٣6٠ الرواتب

                   -                         -   المكافآت

              ٣.٠8٢                 ٣.5١٠ بدالت )تنقالت، دورات تدريبية(

   

            ١4.785               ١٢.58٣ رصيد القرض الممنوح

                   -                         -   الودائع

              ١.٢9١                 ١.١١7 الفوائد الدائنة على التسهيالت

   -                         -                   

٢٣. الرهونات القائمة على المساهمين الذين يملكون )١%( فأكثر في رأس مال البنك:

كما بتاريخ ١٢/٣١/٢٠١7:

جهة الرهنعدد األسهم المرهونةالرصيد المساهمينالتسلسل

١4.776.558شركة األردن األولى لالستثمار١
١.١99.998

١.٢5٠.٠٠٠

بنك االستثمار العربي األردني

بنك االتحاد

٢4. القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة:

تسهيالت غير 

مباشرة )األرصدة( 

كما في تاريخ 

2017/12/31

تسهيالت غير 

مباشرة )السقوف( 

كما في تاريخ 

2017/12/31

تسهيالت مباشرة 

)األرصدة( كما في 

تاريخ 2017/12/31

تسهيالت مباشرة 

)السقوف( 

كما في تاريخ 

2017/12/31

اسم العضو

984.٠١4 ١.١٠7.9١5 7.٠6٠.٣44 8.٣86.46١ السيد ميشيل الصايغ

كمجموعات ذو صلة 

6.٠٠٠ - 4.٢٣5.8١١ 4.٢٣9.795
السيد شريف 

الرواشدة

- - ٣84.١9٠ ٣99.6١9 معالي ايمن المجالي

- - ٢.٢66.847 ٢.٣4١.85٠
مجموعه عبد النور 

نايف عبد النور

١55.٠٠٠ - 5.٠4٠.١55 5.١١٠.545
السيد محمد خير 

عبابنه

- - ٣٢.47١ ٣٢.47١
السيد صالح محمد 

صالح الكيالني

-كأفراد - 79 -
يزيد شمس الدين 

الخالدي

- - 78٣ 78٣
السيدة ايمان محمد 

عالن ضامن

6٠٠.٠٠٠ - ١.٣78.769 ١.5٠٠.٠٠٠
مجموعة شريف 

الرواشدة

كمجموعات ذوي 

عالقة
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٢5. في مجال مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي فقد تم تقديم الدعم المادي للعديد من المؤسسات 
والجهات وفي مجاالت متعددة جاءت على النحو التالي:

القيمةالنطاق

٠البيئة

١946٠التعليم

٢١٣٠٠٢.5٣4الجمعيات الخيرية والمجاالت االجتماعية

١٠٢٠٠الرياضة

89٠٠الصحة 

١85٠الطفل والمرأة واألسرة

4١664.96الفقر

١٣45٠المجاالت الثقافية والفنية

7٠٢5٠دعم مؤسسات وطنية

8٢٠٠ذوي االحتياجات الخاصة

386977.494المجموع

البنك  وموظفي  العام  والمدير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  مع  البنك  عقدها  التي  واالرتباطات  العقود  جميع   .٢6
وأقاربهم منسجمة مع أنظمة البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي األردني وقانون البنوك وتظهر تفاصيل تلك 

العقود واالرتباطات في اإليضاح رقم  )٣4( ضمن البيانات المالية للبنك.

٢7. ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس 
اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في البنك أو أقاربهم لم يتم اإلفصاح عنها.

٢8. يحق ألي مساهم اللجوء إلى القضاء في حال وجود أي نزاع أو تعرضه ألي ضرر وإلى وسائل حل النزاع بالطرق البديلة 
كالوساطة والتحكيم، وتكون متاحة للمساهمين للمطالبة بتعويض عن أية أضرار قد تلحق بهم.

٢9. يتم مراعاة منح المساهمين أولوية االكتتاب عند إصدار أسهم جديدة.

٣٠.  يقر مجلس إدارة البنك التجاري األردني وحسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية 
البنك خالل عام ٢٠١7، كما ويقر المجلس على عدم حصولهم على أي منافع مادية او عينية خالف ما تم االفصاح 

عنه في جدول المكافآت والمزايا.

٣١.  يقر مجلس إدارة البنك التجاري األردني بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في البنك.

عضو مجلس إدارة                       
صالح الكيالني

عضو مجلس إدارة                                 
إيمان الضامن

   رئيس المجلس

ميشـيل الصايـغ 

  رئيس مجلس اإلدارة

ميشـيل الصايـغ 

نائب رئيس المجلس
أيمـن المجالـي

المدير العام
سيزر قوالجن

عضو مجلس إدارة                       
شريف الرواشدة

عضو مجلس إدارة                         
المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي
)المقعد الثاني(

يمثلها شادن الحجي

عضو مجلـس إدارة
شركة األردن األولى لالستثمار

يمثلها »محمد خير« عبابنه

المدير المالي
عبداهلل ِكّشك

عضو مجلس إدارة                        
نبيل مشحور

عضو مجلس إدارة                        
شركة مصانع األصباغ 

الوطنية المحدودة
يمثلها عبد النور عبد النور

عضو مجلس إدارة
المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي
)المقعد األول(

يمثلها مازن الصحصاح

عضو مجلس إدارة
يزيد الخالدي
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دليل الحاكمية المؤسسية
ودليــــــل حاكميــــــة وإدارة
المعلومات والتكنولوجيـــا

المصاحبة لها
تناغمنا أساس نجاحنا وتمّيزنا

يرمز اللون

الكستنائي
للقوة والشغف
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المقدمة 

انطالقًا من حرص البنك التجاري األردني على المحافظة على سالمة أوضاعه وكذلك احترامًا لسالمة الجهاز المصرفي 
ذلك  أن  البنك  يدرك  السليمة  المصرفية  للممارسات  الدولية  بالمعايير  والتزامًا  أعضائه  أحد  هو  والذي  ككل  األردني 
يقتضي االلتزام بأفضل المعايير في التحكم المؤسسي التي تتطلب أن تتم إدارة البنك بمؤسسية وامتثال للقوانين 
والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية وكذلك تطبيق السياسات والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية.

تقوم الحاكمية المؤسسية على عدة مبادئ أساسية أهمها الفصل بين مسؤوليات مجلس اإلدارة ومسؤوليات المدير 
العام )الرئيس التنفيذي( وأن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً غير تنفيذي باإلضافة إلى ضرورة وجود هياكل تنظيمية 
وإدارية تتوزع فيها المسؤوليات والصالحيات بتحديد ووضوح تاَمّين ووجود أطر فعالة للرقابة بشكل محدد وواضح، كما 
تقتضي معاملة كافة أصحاب المصالح بعدالة وشفافية وإفصاح تمكنهم من تقييم وضعية البنك وأدائه المالي، وأن 
يتوفر مستوى مناسب من المؤهالت العلمية والعملية والنزاهة واألمانة وحسن السمعة في أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية العليا في البنك.

إن التحكم المؤسسي الجيد يرّسخ العالقة ما بين المساهمين ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والجهات ذات العالقة 
بالبنك )البنوك، المودعين، السلطات الرقابية( وكذلك يضع كل من اإلدارة التنفيذية تحت طائلة المساءلة أمام مجلس 

اإلدارة من جهة ومجلس اإلدارة تجاه المالكين والجهات ذات العالقة من جهة أخرى.

تم إعداد هذا الدليل والسياسات الخاصة به للتحكم المؤسسي تأكيداً من البنك التجاري األردني على هويته الخاصة 
وليؤكد على استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وعدم تضارب المصالح ومقدرتهم الفاعلة على اختيار اإلدارة التنفيذية 
القادرة على إدارة شؤون البنك وبما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في التحكم المؤسسي. 

هذا وتسري أحكام هذا الدليل وسياسة الحاكمية المؤسسية على فروع البنك التجاري في األردن وفلسطين.

الباب األول: تعريفات وارتباطات وأهمية التحكم المؤسسي

أواًل: التعريفات: 

عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي: العضو الذي ال يكون متفرغًا إلدارة البنك أو موظفًا فيها وال يتقاضى راتبًا منها.

الشخص المطلع:  الشخص الذي يّطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته في البنك بما في ذلك 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير المالي والمدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي وممثل الشخص االعتباري 

وأمين سر المجلس وأقرباء األطراف المشار إليها.

التراكمي: آلية التصويت النتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك تتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد األصوات  التصويت 
حسب عدد األسهم التي يمتلكها وللمساهم الحق باستخدام األصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح 

بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه األصوات.

السنوي  للتقرير  يتم تضمينه  الشركات  المتعلقة بحوكمة  البنك  يتناول تطبيقات وممارسات  تقرير  الحوكمة:  تقرير 
للبنك ويكون موقعًا من رئيس مجلس اإلدارة.

األقرباء: األب واألم واألخ واألخت والزوج والزوجة واألوالد.

ثانيًا: التحكم المؤسسي: 

التي لها اهتمام  التنفيذية والمساهمين والجهات األخرى  البنك واإلدارة  إدارة  بين مجلس  العالقات ما  هو مجموعة 
بالبنك، وهي تبّين اآللية التي توضح من خاللها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة تحقيقها، 
المناسبة  الحوافز  التنفيذية  التي توفر لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة  الجيدة هي  الحاكمية المؤسسية  بالتالي فإن 
للوصول إلى األهداف التي تصب في  مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسة 

على استغالل مواردها بكفاءة.

باإلضافة إلى أنه النظام الذي يبين الكيفية التي تتم به ممارسة الصالحيات في البنك واتخاذ القرارات، وإدارة عمليات 
البنك بشكل آمن، وحماية مصالح المودعين، وااللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين، 

والتزام البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية.

ثالثًا: ارتباطات التحكم المؤسسي:

1. عوامل داخلية:
العالقة  ذات  األخرى  والجهات  التنفيذية  البنك  وإدارة  اإلدارة  ومجلس  المساهمين  بين  التعامل  فاعلية  في  وتتمثل 
ويسهل وجود التحكم المؤسسي الجيد من قدرة  البنك على التعريف بأهدافه والوصول إليها من خالل قيام مجلس 
للبنك  التنفيذية  اإلدارة  من  المعدة  االستراتيجيات  على  والموافقة  بالبنك  الخاصة  والغايات  األهداف  بتحديد  اإلدارة 

للوصول إلى األهداف التي يسعى البنك لتحقيقها.

2. عوامل خارجية:
وتتضمن العوامل الخارجية ما يلي:

- االلتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات التي تحمي حقوق المساهمين والجهات األخرى ذات العالقة كالمودعين 
والدائنين اآلخرين للبنك.

- توافر البيئة الرقابية المناسبة التي تؤمنها الجهات الرقابية.
- توافر البنية التحتية ألسواق رأس المال والتي تزيد من قدرة المساهمين على مساءلة إدارة البنك.

- االلتزام بالمعايير المحاسبية المتعلقة بعرض البيانات المالية بدقة في الوقت المناسب واتباع منهجية اإلفصاح.
- وجود طرف ثالث يتابع أداء البنك كالسوق المالي والبنك المركزي ومؤسسات التصنيف الدولية والجمعيات المهنية 

والتجارية وغيرها.
- توافر بيئة قانونية وتشريعية ورقابية مالئمة توضح حقوق األطراف ذات العالقة في البنك.

توافر  بالضرورة  توافر أحدهما ال يعني  بأن  الداخلية والخارجية معًا، علمًا  البيئة  توفير  المؤسسي يتطلب  التحكم  إن 
األخرى وفي كلتا الحالتين فإن العناصر التالية تعتبر المبادئ اإلرشادية لتحقيق التحكم المؤسسي الجيد:

• العدالة:
يتم معاملة صغار المساهمين والجهات ذات العالقة بعدالة وأخذ مصالحهم بعين االعتبار.

• الشفافية:
يقوم البنك باإلفصاح للجهات ذات العالقة عن المعلومات المالية والتنظيمية ومكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل يمكن 
المساهمين والمودعين من تقييم أداء البنك وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي األردني والصادرة بمقتضى قانون 
البنوك كما أن البنك على دراية بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية لإلبالغ المالي ونطاق الشفافية المطلوبة 
الرقابية  للجهات  نشاطاته  كافة  حول  جيدة  نوعية  ذات  معلومات  بتوفير  البنك  ويلتزم  كما  المالية،  المؤسسات  من 

والمساهمين والمودعين والبنوك األخرى وعامة الناس بشكل عام من خالل مختلف أنواع التقارير وأدوات التواصل.

• المساءلة:
بتنفيذ  يتعلق  فيما  اإلدارة  مجلس  قبل  من  للمساءلة  تعرضها  عند  استفسار  أي  على  باإلجابة  التنفيذية  اإلدارة  تلتزم 
المالي،  وضعه  سالمة  وعلى  البنك  موجودات  على  الحفاظ  ضمان  بهدف  منه  المقررة  السياسات  وتطبيق  الخطط 
ويلتزم مجلس اإلدارة بأن يبدي الجاهزية عند التعرض للمساءلة من قبل المساهمين والجهات األخرى المخّولة بذلك.
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• المسؤولية:
أن  المسؤوليات كما  االتصال وحدود  اإلدارة خطوط  والموافق عليه من قبل مجلس  للبنك  التنظيمي  الهيكل  يحّدد 

جداول الصالحيات الموافق عليها من مجلس اإلدارة أيضًا تبين وتوضح حدود المسؤولية.
للبنك،  اليومية  التنفيذية مسؤولة عن األعمال  اإلدارة  أن  التنفيذية في حين  اإلدارة  بالرقابة على  اإلدارة  يقوم مجلس 
وأن  بها،  البنك  في  اإلدارية  المستويات  جميع  وإلزام  والمساءلة  للمسؤولية  واضحة  حدود  باعتماد  المجلس  ويلتزم 
التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة، وبحيث يشمل عدة مستويات رقابية،  الهيكل  يتأكد من أن 
وأنها  للبنك  اليومية  العمليات  بإدارة  المتعلقة  بمسؤوليتها  تقوم  العليا  التنفيذية  اإلدارة  أن  من  التأكد  إلى  باإلضافة 
تساهم في تطبيق الحاكمية المؤسسية وتفوض الصالحيات للموظفين، وتنشئ بيئة إدارية فعالة من شأنها تعزيز 
التي  واإلجراءات  السياسات  مع  يتفق  بشكل  لألعمال  المختلفة  واألنشطة  المجاالت  في  المهام  وتنفذ  المساءلة، 

اعتمدها المجلس، واعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.

رابعًا: أهمية التحكم المؤسسي للبنك:

هذا  ويخضع  األردني  االقتصاد  مكونات  أهم  من  األردني  التجاري  البنك  ضمنه  ومن  األردني  المصرفي  القطاع  إن   .١
القطاع عالميًا للرقابة والمراجعة كما أنه يستخدم شبكات األمان المالي للحكومة وبالتالي فإنه من الضروري أن 

يتوفر لدينا في البنك نظام تحكم مؤسسي قوي.

شدة  ظل  وفي  المودعين  وباألخص  اآلخرين  أموال  من  تأتي  البنك  إلى  الداخلة  األموال  مصادر  من  مصدر  أهم  إن   .٢
المنافسة في سوق المال األردني فإن وجود تحكم مؤسسي سليم لدى البنك سيعظم حصة البنك في السوق.

٣. من أجل المحافظة على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك فإن أعضاء مجلس اإلدارة يلعبون دوراً فعااًل ومهمًا في 
التحكم المؤسسي للبنك من خالل دورهم الرقابي، وتوفير نظام إدارة مخاطر جيد يسمح بالمواءمة بين العوائد 
والمخاطر ضمن الحدود التي يسمح بها وضع البنك واستراتيجيته ومن خالل االمتثال للقوانين والتعليمات على كافة 

المستويات اإلدارية.

4. التحكم المؤسسي يعزز أداء البنك من خالل توفير آلية للربط بين مصالح المساهمين والجهات األخرى ذات العالقة 
وبين البنك.

الباب الثاني: معايير تتعلق بمجلس اإلدارة

أواًل: تشكيلة مجلس اإلدارة واجتماعات المجلس:

- ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة في البنك عن )١١ عضواً( وال يزيد عن )١٣ عضواً( يتمتعون بالخبرة العملية والمهنية 
والمهارات المتخصصة وال يجوز أن يكون أي عضو من األعضاء عضواً تنفيذيًا، وال يوجد أي عضو تنفيذي )*( لدى البنك.

- عدد األعضاء المستقلين ال يقل عن أربعة أعضاء.
- يتم انتخاب األعضاء وفقًا للتصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للبنك باالقتراع السري.

- يراعي البنك التجاري األردني التنوع في الخبرات واشتراط اإلقامة الدائمة لألعضاء في المملكة األردنية الهاشمية.
- ينبثق عن مجلس اإلدارة العديد من اللجان لمتابعة ومراقبة العمل في البنك ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة 
ويقوم المجلس بتحديد مسؤوليات ومهام وصالحيات لهذه اللجان عند تشكيلها ومن خالل ميثاق خاص لكل لجنة.

أعضاء  من  أي  أو  المجلس  رئيس  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  العام  والمدير  المجلس  رئيس  منصبي  بين  الجمع  يتم  ال   -
المدير  الرابعة، ويلتزم  الدرجة  العام بصلة قرابة حتى  المدير  ارتباط مع  له  الرئيسيين ليس  المساهمين  أو  المجلس 

العام باألعمال التالية:
تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.  •

تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.  •
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.  •

توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.  •
توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين.  •

إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.  •
إدارة العمليات اليومية للبنك.  •

)*( العضو التنفيذي : هو عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.

إلى  يقدم  خطي  طلب  على  بناًء  أو  غيابه  حال  في  نائبه  أو  رئيسه  من  خطية  بدعوة  اجتماعاته  اإلدارة  مجلس  يعقد 
وقت  بتخصيص  األعضاء  يقوم  ألعضائه،  المطلقة  األكثرية  بحضور  األقل  على  أعضائه  ربع  من  اإلدارة  مجلس  رئيس 
كاٍف لالضطالع بمهامهم كأعضاء مجلس إدارة وبمسؤولياتهم بما في ذلك التحضير المسبق الجتماعات مجلس 
اإلدارة بحيث ال تقل عن ستة اجتماعات خالل العام ويلتزم البنك بعدم انقضاء فترة تزيد عن الشهرين دون عقد اجتماع 
للمجلس واللجان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضور اجتماعات المجلس حضوراً شخصيًا، وفي حال تعذر الحضور 
الشخصي فيمكن لعضو المجلس إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس، ودون 

أن يكون له الحق في التصويت أو التوقيع على محضر االجتماع .

التي  بالموضوعات  إعداد جدول محدد  العام عند  اآلخرين والمدير  بالتشاور مع األعضاء  اإلدارة  رئيس مجلس  ويقوم 
بالمستندات لألعضاء قبل االجتماع بوقت كافي،  سيتم عرضها على مجلس اإلدارة ويرسل جدول األعمال مصحوبًا 
ويتم تدوين اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضر رسمية تتضمن األعمال التي قام بها المجلس 
والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه وهذه المحاضر تعتبر اإلثبات القانوني لإلجراءات التي قام 
الدقة عند  التباس ويتم مراعاة  أي  التي جرت خالل االجتماعات منعًا لحدوث  أو لجانه وتدوين لألحداث  المجلس  بها 
كتابة هذه المحاضر مع تسجيل دقيق ألية عمليات تصويت تمت خالل االجتماعات وإرفاق أي مستندات أو اإلشارة إلى 
أي وثائق تم الرجوع إليها خالل االجتماعات وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضو، ويحتفظ البنك بجميع هذه 
المحاضر بشكل مناسب، كما يجب تزويد سلطة النقد الفلسطينية بنتائج قرارات محاضر االجتماعات للمواضيع التي 

تخص فلسطين خالل شهر من تاريخ االجتماع.

تبلغ مدة خدمة كل عضو يتم اختيارة 4 سنوات يمكن تجديدها، وال يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يجوز لعضو 
مجلس اإلدارة أن يخدمها علمًا بأن عملية إعادة التعيين تتم على أساس تقييم استمرار قدرة عضو مجلس اإلدارة على 

أداء المهام الضرورية المكلف بها والمحافظة على قدر كاٍف من الموضوعية في أداء مهامه.

ثانيًا: مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

بموجب النظام األساسي للبنك والقوانين والتشريعات ذات العالقة وتعليمات البنك المركزي، فإن مجلس اإلدارة يقوم 
بممارسة المهام وااللتزام بمسؤولياته والتي تتضمن ما يلي:

١. تحديد األهداف االستراتيجية للبنك، وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد استراتيجية لتحقيق هذه األهداف، واعتماد هذه 
هذه  مع  تتماشى  عمل  خطط  اعتماد  وكذلك  بمقتضاها  العمل  بالبنك  التنفيذية  اإلدارة  تلتزم  التي  االستراتيجية 

االستراتيجية.
٢. اختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.

للبنك ومن مالءته، وعليه  المالية  األوضاع  والتأكد من سالمة  أدائها،  العليا ومتابعة  التنفيذية  اإلدارة  اإلشراف على   .٣
اعتماد سياسات وخطط وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك.

4. اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية )KPls( لتحديد وقياس 
ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.

5. التأكد من شمول السياسة االئتمانية لتقييم نوعية الحاكمية المؤسسية للعمالء من الشركات، بحيث يتم تقييم 
المخاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة تبعًا لممارستهم في مجال الحاكمية، باإلضافة إلى تحديد أسس وشروط 

منح االئتمان وأسس االستثمار.
6. التأكد من توّفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك وأنها شاملة لكافة أنشطته وتتماشى مع التشريعات 
تنفيذ  ومراقبة  بانتظام،  مراجعتها  يتم  وأنه  اإلدارية،  المستويات  كافة  على  تعميمها  تم  قد  وأنه  العالقة،  ذات 

السياسات والتأكد من صحة اإلجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.
7. تحديد القيم المؤسسية للبنك، ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة أنشطة البنك، وترسيخ ثقافة 
التسلسل  يبين  للبنك  تنظيمي  هيكل  واعتماد  البنك،  إلداريي  المهني  والسلوك  والنزاهة  األخالقية  للمعايير  عالية 

اإلداري، بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية.
8. التأكد من عدم تحقيق أي عضو من مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية أو موظفي البنك ألي منفعة ذاتية على 

حساب مصلحة البنك.
9. التأكد من خالل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.
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المركزي،  البنك  متطلبات  تنفيذ  ومسؤولية  المالية  أوضاعه  فيها  بما  البنك  عمليات  كافة  سالمة  مسؤولية  ل  َتحمُّ  .١٠
يدار  البنك  وأن  المصالح،  أصحاب  ومراعاة  بعمله  المتعلقة  األخرى  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  متطلبات  وكذلك 
ضمن إطار التشريعات الداخلية للبنك، وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة 
البنك المسندة لجهات خارجية واالمتثال للقوانين التشريعية الصادرة عن السلطات الحكومية والرقابية والتأكد 

من قيام جميع موظفي البنك على كافة المستويات اإلدارية باالمتثال لها.
المستويات  كافة  بين  االتصال  ووسائل  والمهام  الصالحيات  وتحديد  للبنك  الداخلية  واألنظمة  التعليمات  اعتماد   .١١

اإلدارية والتي تكفل تحقيق الرقابة اإلدارية والمالية على أعمال البنك.
١٢. اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويًا والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق الخارجي 

بمراجعة هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنويًا.
١٣. التأكد من توفر سياسة وميثاق األخالق وتعميمها على كافة موظفي البنك.

١4. ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بدايًة واستمراراً.
١5. اعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال.

١6. اعتماد استراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعريض 
البنك لمخاطر مرتفعة، وأن يكون المجلس ملمًا ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتبطة بها، وأن يتأكد 
أنواع  كافة  ومراقبة  وضبط  وقياس  تحديد  على  قادرة  البنك  في  المخاطر  إلدارة  تحتية  وبنية  أدوات  وجود  من 

المخاطر التي يتعرض لها البنك.
.)Risk Appetite( ١7. يقوم مجلس اإلدارة باعتماد وثيقة المخاطر المقبولة للبنك

١8. ضمان وجود نظم معلومات إدارية )MIS( كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.
يتبنى  البنك  أن  من  والتأكد  والبيئة،  المحلي  المجتمع  تجاه  وبرامجه  بالبنك  االجتماعية  للمسؤولية  سياسة  وضع   .١9
مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم، ومراعاة تقديم التمويل للشركات الصغيرة 

ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة وضمن نهج واضح وبتعامل يتم بالعدالة والشفافية.
جهة  من  مؤثرة  مصلحة  يمتلكون  الذين  المساهمين  سلطات  بين  واضح  فصل  بإيجاد  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ   .٢٠
واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية السليمة، وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد من 
مصلحة  يمتلكون  الذين  المساهمين  من  أي  يشغل  ال  بحيث  مؤثرة  مصلحة  يمتلكون  الذين  المساهمين  تأثيرات 
مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا، وتستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده والعمل 

في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
بالدور  يخل  بما  ذلك  في  التوسع  عدم  يراعى  أن  على  موافقته  تتطلب  التي  المصرفية  العمليات  المجلس  يحدد   .٢١
الـرقابـي للمجلس، وال يوجد للمجلس صالحيات تنفيذية بما فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس 

منفرداً بما في ذلك رئيس المجلس. 
٢٢. يحدد المجلس مهام أمين سر المجلس وتشمل ما يلي: 

• حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت 
على مشروعات قرارات المجلس.

• تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
• التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس اإلدارة، ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
• حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.

• اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
• التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

• تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
٢٣. قيام أعضاء المجلس ولجانه باالتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمين سر المجلس، وتسهيل قيامهم بالمهام 
رئيس  مع  بالتنسيق  وذلك  خارجية  بمصادر  البنك  نفقة  وعلى  اللزوم  عند  االستعانة  ذلك  في  بما  إليهم  الموكلة 
خالل  من  إال  التنفيذية  اإلدارة  قرارات  على  بالتأثير  المجلس  أعضاء  من  أي  قيام  عدم  على  التأكيد  مع  المجلس، 

المداوالت التي تتم في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.
٢4. إقرار خطط إحالل وظيفي Succession Plans للمدراء التنفيذيين في البنك تتضمن المؤهالت والمتطلبات الواجب 

توفرها لشاغلي هذه الوظائف.
٢5. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك والتأكد من أنه يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة، على أن يشمل على 

األقل المستويات الرقابية التالية:   
• مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

• لجان اإلدارة التنفيذية.
• إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس أعمال تنفيذية يومية.

.)Middle Officeوحدات/ موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك )مثل موظفي مراجعة االئتمان و •

تساهم  وأنها  للبنك  اليومية  العمليات  بإدارة  المتعلقة  بمسؤوليتها  تقوم  العليا  التنفيذية  اإلدارة  أن  من  التأكد    .٢6
من  فعالة  إدارية  بيئة  تنشئ  وأنها  للموظفين،  الصالحيات  تفوض  وأنها  فيه،  المؤسسية  الحاكمية  تطبيق  في 
شأنها تعزيز المساءلة، وأنها تنفذ المهام في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات 

واإلجراءات التي اعتمدها المجلس، واعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.
٢7. على المجلس اعتماد ميثاق تدقيق داخلي )Internal Audit Charter( يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة 

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
٢8. تعيين كل من المدير العام ومدير التدقيق ومدير المخاطر ومدير االمتثال وقبول استقاالتهم أو إنهاء خدماتهم، 
على أن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على استقالة أو إنهاء خدمات أي منهم وللبنك المركزي 
المختصة  اللجنة  توصية  على  بناًء  الخدمات،  إنهاء  أو  االستقالة  أسباب  من  للتحقق  البنك  في  إداري  أي  استدعاء 
بمهام الوظائف الرقابية للمسميات اإلدارية المذكورة )لجنة التدقيق لمدير التدقيق، ولجنة المخاطر واالمتثال لكل 

من مدير المخاطر ومدير االمتثال(.
والمهارات  الخبرات  توفر  من  والتأكد  خدمات  إنهاء  أو  استقالة  قبول  أو  التنفيذية  اإلدارة  تعيين  على  الموافقة   .٢9

المطلوبة لديهم وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣٠. باإلضافة إلى مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها الواردة في 

دليل حاكمية تكنولوجيا المعلومات المرفق.
٣١. ضمان استقاللية إدارة االمتثال، وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.

٣٢. اعتماد سياسة لضمان امتثال البنك لجميع التشريعات ذات العالقة، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق 
من تطبيقها.

حقوقهم  على  األردنيين  غير  فيهم  بمن  المساهمين  جميع  حصول  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  المجلس  يضع   .٣٣
ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة والمساواة دون تمييز.

٣4. تنظيم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية للبنك بموجب أنظمة داخلية خاصة.
٣5. تعيين ضابط ارتباط يعهد إليه متابعة األمور بتطبيقات الحوكمة في البنك مع هيئة األوراق المالية.

٣6. اعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالبنك ومتابعة تطبيقها وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات 
النافذة.

٣7. اعتماد سياسة اإلحالل والتعاقب الوظيفي واعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البنك.
٣8. وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما اليقل عن 5% من اسهم البنك المكتتب بها بإضافة بنود على جدول 
المالية  األوراق  هيئة  وتزويد  للمساهمين  النهائي  بشكله  إرساله  قبل  للبنك  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  أعمال 

بهذه اآللية.
٣9. اعتماد سياسة إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.

4٠. لمجلس اإلدارة االستعانة بأي مستشار خارجي على نفقة البنك شريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة وتجنب 
تعارض المصالح.

4١. اعتماد تقرير الحوكمة وتضمنه للتقرير السنوي للبنك.
4٢. على كل عضٍو من أعضاء المجلس اإللمام كحد أدنى بما يلي:

      • اإللمام بالتشريعات والمبادئ المتعلقة بالعمل المصرفي والبيئة التشغيلية للبنك ومواكبة التطورات التي تحصل 
اإلدارة  وظائف  في  التعيين  متطلبات  ذلك  في  بما  بأعماله  عالقة  لها  التي  الخارجية  المستجدات  وكذلك  فيه 

التنفيذية العليا في البنك.
• حضور اجتماعات المجلس، واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة.

• ضرورة عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.
• ضرورة تغليب مصلحة البنك في كل المعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها، وعدم 
للمجلس  واإلفصاح  المصالح  تعارض  يتجنب  وأن  الخاصة،  لمصلحته  بالبنك  الخاصة  التجاري  العمل  فرص  أخذ 
بالقرار  المشاركة  أو  الحضور  بعدم  االلتزام  مع  وجوده  حالة  في  المصالح  في  تعارض  أي  عن  تفصيلي  بشكل 
المتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مواضيع يوجد فيها شبهة تعارض للمصالح، وأن يدّون هذا اإلفصاح في 

محضر اجتماع المجلس.
• تخصيص الوقت الكافي لالضطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة. 
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ثالثًا : دور رئيس مجلس اإلدارة:       

على رئيس المجلس أن يتأكد كحد أدنى من األمور التالية:
١. الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.             

٢. خلق ثقافة خالل اجتماعات المجلس- تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات 
النظر بين األعضاء، كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

٣. التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
4. التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.

أي  أعمال  جدول  واستالمهم  وتوقيعها،  السابقة  االجتماعات  لمحاضر  المجلس  أعضاء  جميع  استالم  من  التأكد   .5
سيتم  التي  المواضيع  عن  كافية  مكتوبة  معلومات  الجدول  يتضمن  أن  على  كافية،  بمدة  انعقاده  قبل  اجتماع 

مناقشتها في االجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين سر المجلس.
6. ضمان وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.

7. مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
8. التأكد من تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات 
حقوق  يوضح  وبكتيب  المؤسسية،  بالحاكمية  المتصلة  والتعليمات  المجلس  بعمل  العالقة  ذات  المركزي  البنك 

العضو ومسؤولياته وواجباته، ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
9. تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

ما  وخاصة  المجلس  ومسؤوليات  مهام  حول  للبنك  القانوني  المستشار  بمساعدة  جديد  عضو  أي  مع  التداول   .١٠
ومنها  بالعضوية  الخاصة  األخرى  واألمور  والصالحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية  بالمتطلبات  يتعلق 
الفنية  المشورة  على  الحصول  وإمكانية  المكافآت،  وقيمة  اللجان،  ومهام  االجتماعات،  ومواعيد  العضوية،  فترة 

المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
١١. تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر، وأن يتيح للعضو الجديد حضور 
برنامج توجيه )Orientation Program( بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو وااللتحاق بدورات تدريبية حول أسس 
السلوك  قواعد  وميثاق  المؤسسية،  والحاكمية  للبنك،  التنظيمية  بالبنية  وتزويده  الشركات،  حوكمة  وتطبيقات 
المهني واألهداف المؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياسته المعتمدة بما فيها سياسة مالءمة أعضاء مجلس 

اإلدارة، واألوضاع المالية للبنك، وهيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر ومواثيق اللجان المنبثقة عن المجلس.

رابعًا: المساهمين ودورهم في التحكم المؤسسي:  

إن السيادة القانونية والسلطة العليا هي للمساهمين الذين يجتمعون من خالل الهيئة العامة للنظر والمداولة في 
إلى  ذلك  يتعدى  بل  األرباح  وقبض  األسهم  أسعار  متابعة  عند  يتوقف  ال  المساهمين  اهتمام  بأن  علمًا  البنك،  شؤون 
البنك للوقوف على آخر المستجدات وكذلك  إدارة  المستمر مع  المالية واالتصال  البيانات  البنك من خالل  أداء  متابعة 
حضور الجمعيات العمومية واالشتراك بالتصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عن كافة الجوانب 
المتعلقة بأعمال البنك ونتائجه، كما وأن المساهمين يلعبون دوراً رقابيًا مهمًا في متابعة أداء أعضاء مجلس اإلدارة 

وفي الحصول على أية معلومات تمكنهم من ممارسة حقهم على أكمل وجه.

خامسًا: حقوق أصحاب المصالح:

يوفر المجلس آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح وتوفير معلومات ذات داللة   •
حول أنشطة البنك ألصحاب المصالح من خالل اآلتي:

١. اجتماعات الهيئة العامة.
٢. التقرير السنوي.

٣. تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية، باإلضافة إلى تقرير المجلس حول تداول أسهم البنك ووضعه المالي 
خالل السنة.

4. الموقع اإللكتروني للبنك.
5. قسم عالقات المساهمين.

• ويخصص البنك جزء من موقعه اإللكتروني وبحيث يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على الحضور 
الكامل  النص  المعنية باالجتماعات ومن ضمنها  المعلومات  العامة، وكذلك نشر  الهيئة  والتصويت في اجتماعات 

للدعوة ومحاضر االجتماعات بالشكل الذي ال يتعارض مع القانون وقواعد السرية المصرفية.

الباب الثالث: مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة والمؤهالت الواجب 
توفرها بهم وتقييمهم

أواًل: المالءمة: 

أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات الالزمة 
الواجب  الشروط  توضح  التي  األردني  التجاري  بالبنك  الخاّصة  المالءمة  لسياسة  ووفقًا  البنك  لعمل  الوقت  وتكريس 

توافرها في كل منهم، ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التأكد من ذلك.

وتشمل اإلدارة التنفيذية العليا مدير عام البنك أو المدير اإلقليمي ونائب المدير العام أو نائب المدير اإلقليمي ومساعدي 
الداخلي  التدقيق  ومدير  المخاطر  ومدير  العمليات  ومدير  المالي  والمدير  اإلقليمي  المدير  مساعدي  أو  العام  المدير 
ومدير الخزينة )االستثمار( ومدير االمتثال، باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي 
من المذكورين ويرتبط وظيفيًا مباشرًة بالمدير العام، ويتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي 

عضو في اإلدارة التنفيذية العليا، وقد تم تحديد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ضمن سياسة المالءمة الخاصة بهم.

ثانيًا: المؤهالت الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة:

يتوجب توافر شروط معينة فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك من حيث العمل والشخصية ومتطلبات 
المالءة المالية، مع ضرورة توافر الخبرات والمؤهالت والمواصفات التالية لدى أعضاء مجلس اإلدارة في البنك:

أ. الخبرات والمؤهالت:
• القدرة  على االستقاللية في الحكم على األمور والمشاركة في اتخاذ القرارات السليمة.

• المعرفة بالبيانات المالية وفهم معقول للنسب المالية المستخدمة لقياس األداء.
• خبرات أو مهارات معقولة في مجاالت المحاسبة أو التمويل أو البنوك أو أي خبرات مصرفية أخرى.

• االلتزام بتعلم أعمال البنك واستيفاء شروط المساهمة مع تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
• االستعداد لالستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال وجود أي تغيير في المسؤوليات المهنية.

• الفهم والدراية ألفضل الممارسات الدولية في مجال اإلدارة وتطبيقها في بيئات األعمال سريعة التطور.
• القدرة على التعامل مع األزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

• المعرفة في مجال األسواق العالمية.
• الشخصية القيادية القادرة على منح الصالحيات وتحفيز الموظفين.

• القدرة على التوجيه االستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.
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ب. شروط عضوية أعضاء مجلس اإلدارة:
يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

• أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
• أن ال يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً إقليميًا أو موظفًا فيه ما لم يكن البنك اآلخر 

تابعًا لذلك البنك.
• أن ال يكون محاميًا أو مستشاراً قانونيًا أو مدقق حسابات للبنك.

• أن يكون حاصاًل على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى سواًء في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة األعمال 
أو أي من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة 

لها عالقة بأعمال البنوك.
• أن ال يكون موظفًا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثاًل عنها.

• أن ال يكون عضواً في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في 
بعضها وبصفته ممثاًل لشخص اعتباري في بعضها، وأن ال يكون عضواً أو ممثاًل لعضو في مجلس إدارة شركة أخرى 

مشابهة أو منافسة لها في أعمالها أو ممثلة لها في غاياتها.
• أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.

ج. االهتمام والوالء:  
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة في البنك بالمسؤوليات واالهتمام والوالء ووفقًا لما يلي:

1. الصدق:
عالقة العضو بالبنك عالقة صادقة و يقوم كأي إداري آخر بالتصريح عن أي معلومات ذات أهمية قبل إجراء أي صفقة 

أو تعامل تجاري مع البنك.

2. الوالء:
في حال تضارب المصالح بين العضو والبنك يتم إعطاء عضو المجلس الذي يتعامل مع البنك نفس الشروط التي كانت 
ستعطى له لو لم يكن له عالقة بالبنك، وتحقيقًا لذلك فإن عضو المجلس يقوم بممارسة دوره بأمانة ويضع مصلحة 
مآرب  لتحقيق  البنك  خالل  من  علمها  معلومات  أو  منصبه  استغالل  أو  المصالح  تضارب  ويتجنب  عينيه  نصب  البنك 
تتعلق  قرارات  أي  على  التصويت  وعدم  المصالح  في  محتمل  تضارب  أي  على  اإلدارة  مجلس  بإطالع  ويلتزم  شخصية، 

بهذا الموضوع.

3. االهتمام:
يحرص عضو مجلس اإلدارة على القيام بجميع الواجبات المنصوص عليها بموجب القوانين واألنظمة المرعية ويسعى 

للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.
التي  والقطاعات  واألسواق  البنك  ألعمال  وفهم  اطالع  على  اإلدارة  مجلس  عضو  فإن  المنشود  االهتمام  ولتحقيق 
يخدمها، حيث يقوم بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والتحضير المسبق لها بشكل جيد وخاصة فيما يتعلق بالقرارات 
إليه بأمانة والبحث عن وجود مؤشرات تحذيرية ومتابعة كافة  التي سيتم اتخاذها، كذلك القيام بواجباته الموكلة 
القضايا ذات األهمية مع إدارة البنك، والحصول على المشورة الموضوعية إذا اقتضت الحاجة، والتقيد بأحكام القوانين 

المختلفة المتعلقة بمجلس اإلدارة.

د. االستقاللية:
١. يمارس مجلس اإلدارة قيادة فعالة مستقلة عن إدارة البنك بعدم وجود أي أعضاء تنفيذيين داخل المجلس، وعدد 

األعضاء المستقلين ال يقل عن أربعة أعضاء.

وجود  اإلدارة،  مجالس  عضويات  بين  تعارض  وجود  البنك  في  العضو  استقاللية  على  تؤثر  قد  التي  العالقات  أهم  إن 
عالقة استشارية مع جهات لها عالقة بالبنك، وجود عالقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بين العضو والبنك، أو إنشاء أي 

عالقة جديدة مع البنك نشأت وتطورت نتيجة لعضويته في مجلس اإلدارة.

٢. ضمان استقاللية عضو مجلس اإلدارة فإنه يقوم باإلفصاح خطيًا وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي 
تعامل أو تعاقد مع البنك له أو لزوجه أو قريب له حتى الدرجة الثالثة إذا كان ألي منهم مصلحة مؤثرة في شركة 
يتعلق بها ذلك التعامل أو التعاقد، هذا وال يشارك العضو في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد ويتم 

تقييم درجة تأثير أنشطة العضو األخرى على استقالليته كعضو مجلس إدارة بنك.

ف العضو المستقل على أنه عضو المجلس الذي ال يخضع ألي تأثيرات تحد من قدرته على اتخاذه لقرارات  هذا وُيَعرَّ
موضوعية لصالح البنك، والذي تتوافر به الشروط التالية:

١. أن ال يكون قد كان عضواً تنفيذيًا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه. 
٢. أن ال يكون قد عمل موظفًا في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.

٣. أن ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو بأحد 
المساهمين الرئيسين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

العليا في الشركات  التنفيذية  اإلدارة  بأي من أعضاء  أو  البنك  العليا في  التنفيذية  اإلدارة  بأي من أعضاء  تربطه  أن ال   .4
التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

خالل  موظفًا  أو  شريكًا  كان  قد  يكون  ال  وأن  للبنك  الخارجي  المدقق  أقرباء  أحد  أو  موظفًا  أو  شريكًا  يكون  ال  أن   .5
السنوات الثالث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس وأن ال تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة 

قرابة من الدرجة األولى.   
ُتشكل  أو  البنك،  في  رئيسي  لمساهم  حليفًا  أو  رئيسي  لمساهم  ممثاًل  أو  البنك  في  رئيسيًا  مساهمًا  يكون  ال  أن   .6
التابعة  رئيسيًا في إحدى الشركات  أو مساهمًا  رئيسي،  مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم 

للبنك، أو مساهمًا رئيسيًا في المجموعة المالكة للبنك.
من  ألكثر  فيها  عضو هيئة مديرين  أو  التابعة  الشركات  إحدى  أو  البنك  إدارة  مجلس  قد شغل عضوية  ال يكون  أن   .7

ثمانية سنوات متصلة.
8. أن ال يكون حاصاًل هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكًا لها أو مساهمًا رئيسيًا فيها على ائتمان من 
البنك تزيد نسبته على )5%( من رأس مال البنك المكتتب به، وأن ال يكون ضامنًا الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات 

النسبة.
9. أن ال يكون للعضو أو ألحد أقاربه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تعقد مع 

البنك أو أي شركة حليفة أو تابعة والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن 5٠٠٠٠ خمسين ألف دينار.
١٠. أن ال يمتلك العضو ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك المكتتب بها أو شركاتها الحليفة أو التابعة.

١١. أن ال يكون أحد أقرباء العضو من مساهمي البنك الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك المكتتب بها.
١٢. أن يكون من ذوي المؤهالت أو الخبرات المالية أو المصرفية العالية.               

. االطالع والمعرفة: هـ
المصرفية  للعمليات  ودراية  معقول  فهم  حيث  من  والمعرفة  االطالع  البنك  في  اإلدارة  مجلس  عضو  في  يتوفر 
بالقوانين والتشريعات  المالي ودراية  البنك  التي تعكس وضع  المالية  البيانات  البنك إضافة إلى  التي تواجه  والمخاطر 
المالية  الخدمات  قطاع  في  المستجدة  للمواضيع  ومتابعة  واالطالع  البنك،  فيها  يتقيد  أن  يجب  التي  والتعليمات 
التنفيذية  اإلدارة  من  المقدمة  والتوصيات  التقارير  ومراجعة  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة   مجلس  اجتماعات  وحضور 

للبنك والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والسلطات الرقابية.

و. ميثاق سلوكيات العمل:
لقد اعتمد وأصدر مجلس اإلدارة ميثاق سلوكيات العمل في البنك وتقوم اإلدارة التنفيذية للبنك بتعميمه على كافة 
المستويات اإلدارية وإلزام العاملين في البنك التطبيق لمحتوياته ويشمل بالحد األدنى وليس حصراً عدم استغالل أي 
من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية، وقواعد وإجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة، 

والحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض المصالح.

ثالثًا: تقييم أداء اإلداريين:

١. استحدث المجلس نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه، والذي يتضمن ما يلي:
• وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق األهداف بشكل يمكن قياسه.

• تحديد مؤشرات أداء رئيسية )KPIs( التي يمكن استخالصها من الخطط واألهداف االستراتيجية واستخدامها لقياس 
أداء المجلس.

• التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.
• دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.

دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة، وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين، ويجب الحصول على التغذية   •
الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
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٢. يعتمد المجلس نظامًا لقياس أداء اإلدارة التنفيذية في البنك، والذي يتضمن ما يلي:
• أن يعطى وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات 

التنظيمية.
أداء  لقياس  أخرى  االعتبار عناصر  بعين  األداء، ولكن تؤخذ  لقياس  الوحيد  العنصر  الربح  أو  الدخل  أن ال يكون إجمالي   •

اإلداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قاباًل للتطبيق.
• عدم استغالل النفوذ وتعارض المصالح.

رابعًا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم:
 

يحدد نظام البنك طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتكون هذه التعويضات والمكافآت على شكل بدل حضور 
أو بدل تنقالت عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح وكما هو موضح بسياسة مالءمة أعضاء مجلس 

اإلدارة المعتمدة لدى البنك.

الباب الرابع: أنظمة الضبط والرقابة

أواًل: اختيار اإلدارات ودورها الرقابي:

1. اختيار اإلدارة:
يوافق مجلس اإلدارة على تعيين المدير العام للبنك أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا على أن تتحقق فيه الشروط 

التالية )علمًا بأنه يحق للبنك المركزي االعتراض على التعيين(:
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.

• أن ال يكون عضواً في مجلس إدارة بنك آخر إال إذا كان البنك بنكًا تابعًا للبنك المعين فيه.
• أن يكون متفرغًا إلدارة أعمال البنك.

• أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك.
• أن يكون حاصاًل على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة األعمال أو أي من 

التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل البنك.
• أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام 

أو المدير اإلقليمي، الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

ويتم مراعاة المتطلبات األخرى الواردة في سياسة مالءمة اإلدارة التنفيذية.

2. دور اإلدارة الرقابي:
والبيانات  بالتقارير  اإلدارة  مجلس  بتزويد  المختلفة  البنك  وإدارات  دوائر  خالل  ومن  للبنك  التنفيذية  اإلدارة  تقوم 
والمعلومات الدورية وعند الحاجة إليها لضمان قيام مجلس اإلدارة بدوره الرقابي على عمليات البنك وتقييم المخاطر 

الحالية والمتوقعة من أجل العمل على إدارة هذه المخاطر بكفاءة وفاعلية.

3. االتصاالت الخارجية:
يقوم مجلس اإلدارة في البنك بتزويد األطراف ذات العالقة بالبنك بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب ليتمكنوا 
خالل  من  ذلك  ويتم  البنك،  موجودات  إدارة  أسلوب  حول  ومساءلتهم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مراقبة  من 
يلي  عما  اإلفصاح  خالل  ومن  للمساهمين  الدورية  المالية  والتقارير  األردني  المركزي  البنك  قبل  من  المطلوبة  التقارير 

وحسب سياسة اإلفصاح السارية المفعول:
١. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية. 

٢.  الهيكل التنظيمي ودليل الحاكمية المؤسسية.
٣. الحوافز والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

4. طبيعة العمليات وحجمها مع الشركات الحليفة والجهات ذات العالقة بالبنك.
5. تعريف المخاطر الرئيسية في البنك وسياسة إدارة المخاطر.

4. التخطيط:
إن من أهم المهام الموكلة إلى مجلس اإلدارة رسم االستراتيجيات العامة للبنك واعتماد سياسات العمل من خالل 
المشاركة والموافقة على الخطط االستراتيجية طويلة األمد وخطة العمل السنوية والموازنات التقديرية وعليه فإن 

مجلس اإلدارة يقوم بما يلي:
• توفير آلية للتخطيط وخطط عمل مناسبة والتأكد من تنفيذها ومراقبة نتائجها.

• قياس مدى تحقيق البنك ألهدافه وغاياته من خالل تطوير أنظمة البنك.
• تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البنك.

• التأكد من وجود فريق عمل إداري مناسب.
المال  رأس  فيها  بما  متاحة  أموال  مصادر  وتوفر  السيولة  ونسب  المال  رأس  كفاية  بنسب  اإلدارة  التزام  من  التحقق   •

بشكل يضمن تحقيق أهداف وغايات البنك المرسومة.

5. السياسات:
لما كان مجلس اإلدارة المسؤول األول عن إدارة مخاطر البنك فإنه يتوفر لدى البنك السياسات المبينة أدناه والتي تغطي 
السياسات والعمل على مراجعتها  بالتأكد من وجود هذه  التنفيذية  اإلدارة  للبنك وتقوم  المصرفية  األنشطة  كافة 

دوريًا مع العمل على إصدار السياسات غير المتوفرة:
أ. سياسة االئتمان.

ب. السياسة االستثمارية.
ج. سياسة إدارة مصادر األموال/ وإدارة الموجودات والمطلوبات.

د. ميثاق سلوكيات العمل لدى البنك التجاري األردني.
هـ. نظام شؤون الموظفين.

و. سياسات أخرى
- سياسة إدارة المخاطر.

- سياسة مراقبة االمتثال.
- سياسة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

.(FATCA( سياسة االمتثال لمتطلبات قانون الضريبة األمريكي -
- سياسة التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية.

وغيرها من السياسات المعتمدة.

ثانيًا: أنظمة الضبط الداخلي:

العمليات  وكفاءة  فعالية  من  التحقق  بهدف  العليا  التنفيذية  اإلدارة  أعمال  على  المراقبة  المجلس  مهام  من  إن 
العليا بتطبيق  النافذة هذا وتلتزم اإلدارة  المالية ومدى االمتثال للقوانين والتشريعات والتعليمات  التقارير  ومصداقية 

المبادئ األساسية التالية ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
• توفير بيئة رقابية يعكسها وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط االتصال والمسؤوليات.

• العمل على إنشاء إدارة مستقلة للمخاطر معززة بوجود سياسة المخاطر من أجل تحديد المخاطر التي تواجه البنك 
وتقييمها وتحديد رأس المال االقتصادي الالزم لمواجهتها.

• توفير ضوابط رقابية والفصل بين المسؤوليات بما فيها الفصل بين مسؤوليات »متخذي المخاطر« و »مراقبي المخاطر«.
• االلتزام بمبدأ الرقابة الثنائية عند وضع الضوابط الرقابية.

• توفير إجراءات عمل تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة تفعيل خطة 
الطوارئ إذا لزم األمر.

• إعادة مراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلي الموافق عليه من مجلس اإلدارة بشكل دوري من قبل المدقق الداخلي 
والمدقق الخارجي لتقييم مدى كفايته والتأكد من انسجامه مع القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة.

• االلتزام باستقاللية دوائر وإدارات المخاطر والتدقيق الداخلي واالمتثال.
المعلومات  وتوفر  للبنك  الحقيقي  المالي  الوضع  إظهار  على  القادرة  والمحاسبية  المالية  النظم  بتوفير  االلتزام   •
الدولية  المعايير  الدورية والسنوية وبما ينسجم مع  المالية  البيانات  القرارات وبما يمكن من إعداد  الضرورية التخاذ 

.)IFRS( للتقارير المالية
• االلتزام بتوفير الفاعلية والسالمة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا من خالل إيجاد أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة.

• االلتزام بتوفير متطلبات األمن والسالم والحماية الالزمة للبنك.
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وفيما يلي المحاور األساسية للرقابة اإلدارية:

1. التدقيق الداخلي:
يعتبر التدقيق الداخلي مصدراً هامًا للمعلومات ويساعد إدارة البنك على تحديد المخاطر وإدارتها بكفاءة.

أ. تلتزم دائرة التدقيق في البنك بالقيام بالمهام اآلتية كحد أدنى:
- التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة وااللتزام بها.

- التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
- تدقيق األمور المالية واإلدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور المالية واإلدارية، تتوفر فيها الدقة 

واالعتمادية والتوقيت المناسب.
- مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

- مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة )Stress Testing( وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.)ICAAP( التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال -

للبنك،  الوظيفي  السلم  في  مناسبة  مكانة  وإعطائهم  الداخليين،  المدققين  استقاللية  وتعزيز  بضمان  المجلس  يلتزم  ب. 
وضمان أن يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم، بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت والمعلومات واالتصال بأي 

موظف داخل البنك بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي.
ج. يتخذ البنك اإلجراءات الالزمة لتعزيز فاعلية التدقيق الداخلي وذلك من خالل إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ 

ذلك في البنك ومتابعة تصويب مالحظات التدقيق.
د. تخضع دائرة التدقيق الداخلي لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق، حيث يتم ما يلي:  

- ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تكون مسؤولة عن تقييم أدائها.
- يقوم المدقق الداخلي ولجنة التدقيق بمراجعة تقارير المدقق الخارجي وتقارير البنك المركزي ومتابعة اإلجراءات المتخذة 

بشأنها.
- التعاون والتشاور ما بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بهدف رفع كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

هـ. ال يقوم البنك بتكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهام أو مسؤوليات تنفيذية.
و. إن مهام التدقيق الداخلي تقوم على أساس المخاطر.

المالية واإلدارية والعمليات  الرئيسية المتعلقة باألمور  البنك، والتأكد من أن المعلومات  ز. مراجعة عمليات اإلبالغ المالي في 
تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب.

ح. التأكد من االلتزام بتطبيق كافة السياسات والتعليمات واإلجراءات الداخلية للبنك والصادرة عن الجهات الرقابية والمعايير 
واإلجراءات والقوانين الدولية ذات العالقة.   

2. التدقيق الخارجي:
• تنتخب الهيئة العامة مدقق الحسابات الخارجي المرخص للقيام بمهام التدقيق الخارجي على البنك وفقًا لمعايير التدقيق 

الدولية المعتمدة ومتطلبات وأصول المهنة والتشريعات النافذة.
• يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق الداخلي بنسخة من تقريره ويجتمع معها مرة واحدة على األقل سنويًا ودون 

حضور اإلدارة التنفيذية.
• يقوم المدقق الخارجي بحضور اجتماع الهيئة العامة للبنك.

البنك وفقًا للمعايير الدولية والقواعد المهنية المتعارف عليها وفحص األنظمة  • يقوم المدقق الخارجي بتدقيق حسابات 
اإلدارية والمالية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها والتأكد من مصداقية وعدالة البيانات المالية الصادرة 
أثر  ذات  إدارية  أو  مالية  أمور  أي  أو  للقانون  مخالفة  أية  عن  التبليغ  إلى  باإلضافة  والمعلوماتية  المحاسبية  البنك  أنظمة  عن 

سلبي على أوضاع البنك إلى الجهات المختصة.
• يلتزم البنك بتدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو الحليفة أو المرتبطة بها بأي شكل 
السبع سنوات  العامة-األردن(، وتحتسب مدة  )لإلدارة  االنتخاب  تاريخ  أعلى وذلك من  من األشكال كل سبع سنوات كحد 
عند بدء التطبيق اعتباراً من عام ٢٠١٠، وتكون السنة األولى )عند التدوير( للمكتب الجديد بشكل مشترك )Joint( مع المكتب 
بالبنك بخالف  له  انتخاب  تاريخ  األقل من  أخرى قبل مرور سنتين على  القديم مرة  المكتب  انتخاب  إعادة  القديم، وال يجوز 

مهمة التدقيق المشتركه، وكل خمس سنوات )لإلدارة اإلقليمية-فلسطين(.
• على لجنة  التدقيق التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنويًا.

• على المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي نقاط أخرى أظهرها 
المدقق الخارجي.

وإطالع  التنفيذية  اإلدارة  رد  يتضمن  الخارجي  للتدقيق  سنوي  بتقرير  األردني  المركزي  البنك  تزويد  الخارجي  المدقق  على   •
وتوصيات المجلس بخصوصه، وذلك خالل الربع األول من كل عام.

• على المجلس التوصية للهيئة العامة العتماد المدقق الخارجي للبنك )المناط به مهمة التدقيق على أعمال فروع فلسطين( 
بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

• يلتزم البنك عند تعيين المدقق الخارجي بأن ال يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو عضواً في مجلس اإلدارة أو شريكًا ألي عضو من 
أعضاء مجلس اإلدراة أو موظفًا لديه.

• يلتزم البنك عند تعيين المدقق الخارجي أن يكون من بين المدققين المقيدين لدى هيئة األوراق المالية.
• يلتزم البنك بعدم قيام مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالحه كتقديم االستشارات اإلدارية والفنية إال 

بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة التدقيق في البنك.
• يلتزم البنك عند تعيين المدقق الخارجي بالتأكد من تمتعه باالستقاللية وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.

• يراعي البنك ضرورة قيام المدقق بعمله بحياد وعدم تدخل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا بهذا العمل.
• يلتزم البنك بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك إال بعد مرور سنة 

على األقل من تركه تدقيق حسابات البنك.
• يقوم المدقق الخارجي بممارسة األعمال الموكلة إليه باستقالل وحيادية.

• يقوم المدقق الخارجي بمراقبة أعمال البنك.
• يقوم المدقق الخارجي بفحص األنظمة اإلدارية والمالية للبنك وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وإبداء الرأي بخصوص فاعليتها 

والتأكد من مالءمتها لحسن سير أعمال البنك والمحافظة على أمواله.
• يقوم المدقق الخارجي بالتحقق من ملكية البنك لموجوداته وقانونية االلتزامات المترتبة على البنك.

• يقوم المدقق الخارجي بحضور اجتماعات الهيئة العامة للبنك.
الختامية  والحسابات  المالية  البيانات  بخصوص  البنك  مساهمي  واستفسارات  أسئلة  على  باإلجابة  الخارجي  المدقق  يقوم   •

خالل اجتماعات الهيئة العامة.
• يقوم المدقق الخارجي بإبداء الرأي في عدالة البيانات المالية للبنك وطلب تعديلها إذا كان هناك ما يؤثر على عدالتها.

• يقوم المدقق الخارجي بالتبيلغ عن أية مخالفة للتشريعات النافذة أو أي أمور مالية أو إدارية ذات أثر سلبي على أوضاع البنك 
إلى الجهات المختصة.

3. إدارة المخاطر:
تتضمن مهام ومسؤوليات دائرة المخاطر في البنك ما يلي:

مع  ارتباطها  فيكون  اليومية  للعمليات  بالنسبة  أما  العام،  للمدير  ونسخة  واالمتثال  المخاطر  إدارة  لجنة  إلى  تقاريرها  رفع   .١
المدير العام.

ومخاطر  السيولة  مخاطر  السوق،  مخاطر  االئتمان،  مخاطر  فيها  بما  البنك  يواجهها  التي  المخاطر  جميع  وتحليل  دراسة   .٢
العمليات.

٣. تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
ورفع  اإلدارة،  مجلس  من  والمعتمدة  البنك  في  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق   )Risk Appetite( للمخاطر  السقوف  وضع   .4

التقارير، وتسجيل حاالت االستثناءات عن هذه السقوف إلى مجلس إدارة البنك ومتابعة معالجة االنحرافات السلبية.
ومتابعة  البنك  في   )Risk Profile( المخاطر  ومنظومة  المخاطر  قياس  عن  بمعلومات  التنفيذية  واإلدارة  المجلس  تزويد   .5

معالجة االنحرافات السلبية. 
6. توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.

الموجودات والمطلوبات والخزينة، لجان االستثمار بمساعدة  االئتمان، وإدارة  التنفيذية مثل لجان  اإلدارة  7. تقوم بعض لجان 
دائرة المخاطر في القيام بمهامها وفق الصالحيات المحددة لهذه اللجان.

8. مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة.
9. يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة، بما في ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية 

العليا المعنية بشأن هذه التجاوزات.
ومواجهة  الصدمات  تحمل  على  البنك  قدرة  لقياس  دوري  بشكل  الضاغطة  األوضاع  اختبارات  بإجراء  المخاطر  إدارة  تقوم   .١٠
االختبارات  نتائج  ومناقشة  المستخدمة  والسيناريوهات  الفرضيات  اعتماد  في  رئيسي  دور  وللمجلس  المرتفعة،  المخاطر 

واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها بناًء على هذه النتائج من خالل لجنة المخاطر واالمتثال.
١١. يعتمد البنك منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وهذه المنهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد جميع المخاطر 
المنهجية  هذه  وتراجع  المال،  رأس  وخطة  االستراتيجية  البنك  خطة  باالعتبار  وتأخذ  البنك،  يواجهها  أن  الممكن  من  التي 

بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها البنك.
١٢. يأخذ البنك بعين االعتبار المخاطر المترتبة على أي توسع في أنشطة البنك وقدرات ومؤهالت موظفي دائرة المخاطر، قبل 

التوسع والموافقة على أنشطه جديدة.
ومنح  المخاطر،  إدارة  لجنة  إلى  تقاريرها  رفع  خالل  من  وذلك  البنك،  في  المخاطر  دائرة  استقاللية  بضمان  المجلس  يلتزم   .١٣
الدائرة الصالحيات الالزمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك األخرى والتعاون مع اللجان األخرى للقيام 

بمهامها.
١4. مراجعة إطار إدارة المخاطر )Risk Management Framework( في البنك والمعتمد من المجلس.

١5. تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
١6. التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة.

١7. تقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر، وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة المخاطر.
١8. المسؤول المباشر عن عملية »ضمان إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات«، وعملية »إدارة المخاطر«.
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:Compliance 4. االمتثال
تم إنشاء دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال في البنك وتتبع لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه مباشرة 
البنك  امتثال  بإعداد منهجية فعالة لضمان  العام كما تم رفدها بكوادر مدربة هذا وتقوم  المدير  اتصال مع  وعلى 
لجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة، مهام، صالحيات ومسؤوليات إدارة االمتثال ويتم 

تعميمها داخل البنك وعلى كافة العاملين، ويلتزم البنك بما يلي:  
- اعتماد سياسة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتوافق مع القانون والتشريعات الناظمة باإلضافة 
ذات  القرارات  وحاكمية  الداخلي  بالضبط  تعنى  والتي  االمتثال  مراقبة  دائرة  عن  الصادرة  األخرى  السياسات  من  ألي 

العالقة.
- ترفع دائرة االمتثال تقاريرها إلى المجلس من خالل اللجان المنبثقة عنه مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.

الباب الخامس: اللجان المنبثقة عن المجلس
أواًل: لجنة الحاكمية المؤسسية:

تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء اثنين منهم مستقلين ويكون رئيس اللجنة أحدهما، وتضم رئيس مجلس اإلدارة، وتجتمع 
اللجنة بصورة دورية على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين سنويًا وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي. 

وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:
١. التأكد من االلتزام بتطبيق ما ورد في دليل الحاكمية المؤسسية.

٢. مراجعة وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية كلما تطلب األمر ذلك.
٣. للجنة أن تقوم بدعوة أي شخص في البنك وعلى كافة المستويات اإلدارية لالستئناس برأيه أو مساءلته عن أي أمر 

من األمور.
4. ترفع اللجنة تقرير لمجلس إدارة البنك مرة كل عام على األقل يتضمن رأيها حول مدى التقيد ببنود دليل الحاكمية 

المؤسسية.
5. إعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس اإلدارة.

6. دراسة مالحظات هيئة األوراق المالية بخصوص تطبيق الحوكمة في البنك ومتابعة ما تم بشأنها.
مدير دائرة  مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال هو مقرر اللجنة.

ثانيًا: لجنة التدقيق:

اللجنة  رئيس  يكون  وال  اللجنة،  رئيس  فيهم  بمن  المستقلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  اللجنة  أعضاء  غالبية  تتكون 
هو رئيس المجلس أو رئيس ألي لجنة أخرى منبثقة عن المجلس، وتم إعادة تشكيل اللجنة لتصبح مكونه من أربعة 
أعضاء ثالثة مستقلين، ويتمتعون بالخبرة العملية والمهنية والمؤهالت والمعرفة والفهم الكافي للمعايير والمبادئ 
المعرفة  إلى  باإلضافة  البنك  بأعمال  العالقة  المشابهة ذات  التخصصات  والمالية وأي من  الالزمة  الدولية  المحاسبية 
عضوية  استمرار  مدة  طيلة  عملها  في  اللجنة  وتستمر  الرقابية،  والسلطات  األردني  المركزي  البنك  بتعليمات  التامة 
مجلس اإلدارة، ويلتزم البنك بعدم دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال لجنة التدقيق، وتتولى اللجنة في البنك ممارسة 

المهام والصالحيات التالية:
في  المطلوبة  للشروط  استيفائهم  من  والتأكد  خدماتهم  إنهاء  أو  للتعيين  الحسابات  مدققي  بترشيح  التوصية   -

تعليمات هيئة األوراق المالية.
- مراجعة أتعاب مدققي الحسابات والتوصية بتحديد قيمتها العادلة في ضوء نطاق التدقيق المطلوب منهم.

- التوصية بتعيين أو إنهاء خدمات كبار موظفي إدارة التدقيق الداخلي وفي العموم تقييم عمل التدقيق الداخلي 
للبنك  المالية  البيانات  على  الجوهري  األثر  ذات  المحاسبية  القضايا  كفاية  ومدى  ونتائج  نطاق  ومراجعة  والخارجي 
التدقيق  لعناصر  الالزم  الدعم  إظهار  مع  تطويرها،  سبل  في  والنظر  البنك  في  الداخلية  والرقابة  الضبط  وأنظمة 

الداخلي الرئيسية لتكريس استقالليتهم والعناية بأوضاعهم الوظيفية.
- إقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية للبنك بعد التشاور مع مدققي الحسابات على طبيعة ونطاق التدقيق المطلوب 
بما يضمن التنسيق الالزم بين نشاط التدقيق الداخلي ومراجعات المدقق الخارجي من أجل تغطية واسعة لتدقيق 

أنشطة البنك ودوائره وفروعه بأقل ازدواجية ممكنة.
- الموافقة على أي خروج عن خطة التدقيق الداخلي السنوية أو أي تعديل أو تأجيل فيها.

المركزي أو خالفه من تقارير  البنك  البنك ومفتشي  الداخلي ومدققي حسابات  التدقيق  إدارة  - فحص ومتابعة تقارير 
التدقيق األخرى التي يخضع لها البنك من وقت آلخر والوقوف على نتائجها ومالحظاتها وتوصياتها مع النظر في ردود 

اإلدارة على كل منها واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن كل ذلك.
- تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء أي إداري لحضور أي 

من اجتماعاتها وذلك وفقًا لما هو منصوص في ميثاقها.

- تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير المالية 
أو أية أمور أخرى، وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقق ومعالجتها 

بموضوعية.
التصويبية  أيًا كان مصدرها بصورة فعالة وسريعة والتأكد من اإلجراءات  للتدقيق  أية مالحظات هامة  - متابعة تنفيذ 

المناسبة دون تأخير.
- دراسة كتب مالحظات مدققي الحسابات المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية أو سواها ومراجعة أجوبة البنك عليها 
ويشمل ذلك مراجعة مراسالت البنك مع مدققي الحسابات لتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها.
- مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للبنك قبل عرضها على مجلس اإلدارة مع العناية باألخص بأية خالفات قد 
التحقق من تنفيذ تعليمات  نتائجها وكذلك  أو  المالية  البيانات  بين اإلدارة ومدققي الحسابات عند عملية إعداد  تنشأ 
محافظ  ومخصصات  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  لمقابلة  المأخوذة  المخصصات  كفاية  بشأن  المركزي  البنك 

األوراق المالية، وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة أو المقترح اعتبارها ديونًا هالكة.
- النظر في أية تعديالت جوهرية أو مسائل أخرى هامة تتعلق بعملية التدقيق أو المبادئ  المحاسبية المعمول بها في 
وهيئة  األردني  المركزي  البنك  بتعليمات  البيانات  هذه  التزام  إلى  واالطمئنان  السنوية  المالية  البيانات  إعداد  عند  البنك 

األوراق المالية والمتطلبات القانونية األخرى والمعايير المحاسبية المعمول بها.
ودقتها  البنك   في  الداخلية  الرقابة  أنظمة  مالءمة  مدى  في  األمر  لزم  إن  الحسابات  مدققي  مع  بالتشاور  النظر   -
ومالءمتها ومدى االلتزام بها وباألخص مدى كفايتها في اإلفصاح عن البيانات المالية السنوية للبنك بصورة صحيحة 

وصادقة ومتفقة مع القواعد المحاسبية المعمول بها.
مرة  األموال  غسل  عمليات  ومكافحة  االمتثال  مراقبة  دائرة  ومدير  والخارجي  الداخلي  المدقق  مع  الدوري  االجتماع   -

واحدة على األقل سنويًا.
- التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

- إبداء الرأي في غير ذلك من المسائل التي يعرضها المجلس على اللجنة من وقت آلخر.
- ترفع للجنة بيانات تفصيلية ربع سنوية بالديون المتعثرة بمختلف تصنيفاتها المعتمدة في الئحة التسهيالت االئتمانية 

ويتوجب أن تشمل هذه البيانات الديون التي يتم جدولتها أو إجراء تسويات بشأنها.
- ترفع للجنة بيانات ربع سنوية بالتحصيالت العينية والنقدية للقروض المتعثرة وتأثيرها على حساب األرباح والخسائر.

- يقوم رئيس اللجنة بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة للبنك.
- التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.

- على لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالث سنوات كحد أعلى.
- التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية.

.)Outsourced Activities( التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية -
إدارة  ومسؤوليات  وصالحيات  مهام  يتضمن   )Internal Audit Charter( داخلي  تدقيق  ميثاق  اعتماد  المجلس  على   -

التدقيق، وتعميمه داخل البنك.
- على لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم.

- على لجنة التدقيق التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنويًا.
- مراجعة تقارير المدقق الخارجي ورقابة مدى شموليته ألعمال البنك ومراجعة تقارير البنك المركزي ومتابعة اإلجراءات 

المتخذة بشأنها.
الواردة في دليل  لها  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  بإدارة  المتعلقة  التدقيق  - تفصيل مهام ومسؤوليات لجنة 

حاكمية تكنولوجيا المعلومات المرفق.
- تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

مدى  ومتابعة  وتحفظاته  ومقترحاته  مالحظاته  ذلك  في  بما  الخارجي  الحسابات  مدقق  بعمل  يتعلق  ما  كل  بحث   -
استجابة إدارة البنك لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

- مراجعة مراسالت البنك مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها إلى 
مجلس اإلدارة.

- االطالع على تقييم مدقق الحسابات الخارجي إلجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
- االطالع على تقارير الرقابة والتدقيق الداخلي والسيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.

- التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باألمور المرتبطة بإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
- التأكد من عدم وجود أي تعارض بالمصالح قد ينجم عن قيام البنك بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في 

المشروعات مع األطراف ذوي العالقة.
- مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع البنك والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة قبل إبرامها.

- تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها وبحيث ال يقل عدد اجتماعاتها عن )4( مرات سنويًا أو كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من عضويها اآلخرين    ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور عضوين 

على األقل، وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي، وتتخذ توصياتها باألغلبية.
شخص  أي  تدعو  أن  ولها  اللجنة  اجتماعات  لحضور  البنك  في  العام  المدقق  الداخلي/  التدقيق  دائرة  مدير  يدعى   -

لالستئناس برأيه بخصوص مسألة معينة.
ويكون أمين سر مجلس اإلدارة هو مقرر اللجنة.
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ثالثًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس 
اللجنة من األعضاء المستقلين، وتجتمع اللجنة بصورة دورية على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين سنويًا أو كلما 
والصالحيات  المهام  اللجنة ممارسة  وتتولى  االجتماعات بشكل أصولي  هذه  إلى ذلك، وتدون محاضر  الحاجة  دعت 

التالية:
١. التوصية بتسمية والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة 

بالشرف واألمانة.
٢. إيجاد منهجية واضحة للتحقق من تخصيص الوقت الكافي الضطالع عضو مجلس اإلدارة بمهامه كعضو مجلس 

إدارة، بما فيها )على سبيل المثال( مدى تعدد ارتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/ منتديات...إلخ.
٣. تحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك وذلك باتباع أسس 
مقارنة  ويتضمن  موضوعيًا  األداء  تقييم  معيار  يكون  وبحيث  المجلس  فعالية  تقييم  عملية  فى  ومعتمدة  محددة 
بالبنوك األخرى والمؤسسات المالية المشابهة باإلضافة إلى معايير سالمة وصحة البيانات المالية للبنك ومدى االلتزام 

بالمتطلبات الرقابية.
4. التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وباألخص إدارة المخاطر والحاكمية 

والمؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
5. توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك ألعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من 

إطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.
6. التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.

للقدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة   .7
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود  وعدم  المستقلين،  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد   .8
عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى.

9. التأكد من وجود سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط باألداء 
البنك  في  للعمل  المؤهلين  األشخاص  الستقطاب  كافية  الرواتب  تكون  أن  إلى  باإلضافة  المكافآت  تلك  تحديد  في 

واالحتفاظ بهم، وتهدف السياسة لاللتزام بالبنود التالية:
بأدائهم  واالرتقاء  وتحفيزهم  واستقطابهم  الالزمة  والخبرات  والمهارات  الكفاءات  ذوي  اإلداريين  على  المحافظة   •

وضمان عدم استخدام هذه السياسة بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
• تأخذ السياسة باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها وتعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.

• يستند عنصر منح المكافأة على أداء الموظفين في المدى المتوسط والطويل )٣-5( سنوات وليس فقط على أداء 
السنة الحالية.

• تحدد شكل المكافآت كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
• تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من المكافآت، بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس 

طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري المعني.
• ال يتم منح مكافأت مالية إلداريي الدوائر الرقابية ) إدارة المخاطر، التدقيق، االمتثال، وغيره ( اعتماداً على نتائج أعمال 

الدوائر التي يراقبونها وإنما اعتماداً على أدائهم وإنجازاتهم في محاور عمل وظائفهم.
األخرى،  والمزايا  العام  المدير  راتب  فيها  بما  التنفيذية  اإلدارة  مكافآت  وتحديد  المكافآت  نظام  على  الموافقة   .١٠
السنوية  الزيادات  سياسة  وإقرار  العام،  المدير  من  تنسيب  على  بناء  الموظفين  مكافآت  جداول  على  والموافقة 

للموظفين بناء على تنسيب من المدير العام.
١١. ترفع اللجنة قراراتها/ توجيهاتها ونتائج أعمالها إلى مجلس إدارة البنك.

١٢.  تقييم عمل مجلس اإلدارة ككل وللجانه وألعضائه سنويًا، وإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١٣.  تقييم أداء المدير العام سنويًا وفق نظام تقييم معد من قبل اللجنة بما في ذلك وضع مؤشرات األداء الرئيسية، 
وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير العام كل من األداء المالي واإلداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات 

البنك متوسطة وطويلة األجل، وإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
١4. وضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في البنك ومراجعتها بشكل سنوي.

١5. تحديد احتياجات البنك من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
ويكون مدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية هو مقرر اللجنة.

رابعًا: لجنة إدارة المخاطر واالمتثال: 

تم تشكيل لجنة المخاطر واالمتثال بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من أربعة أعضاء اثنين منهم مستقلين، علمًا 
أنه يجوز أن يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا وفقًا لميثاقها، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة 

استمرار عضوية مجلس اإلدارة، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصالحيات التالية:

أ. النواحي المتعلقة بإدارة المخاطر:
- الموافقة على الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر.

دوري  بشكل  ومراجعتها  بها  الخاص  التقارير  ونظام  المخاطر  إدارة  وإجراءات  وتعليمات  سياسات  على  الموافقة   -
وتحديد مدى كفاءتها.

- الموافقة واإلشراف على مستويات المخاطر المقبولة في البنك ومراجعتها بشكل دوري.
وطرق  عليها  الرقابة  أدوات  كفاءة  مدى  ومتابعة  وتحديد  البنك  لها  يتعرض  التي  المخاطر  على  والوقوف  التعرف   -

تقييم وقياس هذه المخاطر والحد منها والعمل على تطوير هذه األدوات.
- تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة في البنك للتأكد من قيام جميع دوائر البنك بتطبيقها بشكل تام.

- مراجعة كافة التقارير الصادرة عن دائرة المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض 
لها البنك ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس إدارة البنك.

- الوقوف على مدى رفع درجة وعي الموظفين بكافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك. 
- أية مهام أخرى تتعلق بإدارة المخاطر في البنك ومراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.

- مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
- مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.

- التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها 
المجلس.

- تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري، وأي أنشطة يقوم بها البنك يمكن أن 
تعرضه لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس ومتابعة معالجتها.

- متابعة وتقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.

ب. النواحي المتعلقة باالمتثال:
- مراجعة المالحظات الواردة في تقارير دائرة مراقبة االمتثال وتقارير البنك المركزي والمدقق الخارجي بشأن مراقبة 

االمتثال في البنك ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها وبما ال يتعارض مع صالحيات لجنة التدقيق.
- التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد سياسة االمتثال وسياسة مكافحة غسل األموال وسياسة اعرف عميلك وأية تعديالت 

تتم عليها وأية سياسة أخرى ناظمة ألعمال وظيفة االمتثال لدى البنك.
- االطالع على تقارير المراجعة الدورية )ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية( الصادرة عن دائرة مراقبة االمتثال حول امتثال 

كافة سياسات وإجراءات وبرامج عمل البنك للقوانين والتعليمات الرسمية ذات العالقة بعمل البنك.
- االطالع على الخطة السنوية وبرنامج العمل السنوي لدائرة مراقبة االمتثال والتأكد من االلتزام بتطبيقها.

- استالم تقارير بالعمليات المشبوهة التي يتم إعالم وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عنها.
- االطالع على اإلجراءات والتدابير التصحيحية و/أو التأديبية التي يتم اتخاذها من قبل اإلدارة التنفيذية في حال اكتشاف 
خسائر  أو  قانونية  لعقوبات  البنك  تعرض  التي  المخالفات  حالة  في  وخاصة  االمتثال  عدم  عن  ناجمة  مخالفات  أية 

مالية أو تؤثر على سمعة البنك.
- أية مهام أخرى تتعلق باالمتثال في البنك.

- وتعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها وتجتمع اللجنة 
بصورة دورية بدعوة من رئيسها مرتين على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو 
بناء على طلب من أعضائها اآلخرين، وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور 

عضوين على األقل، وتتخذ توصياتها باألغلبية.
ويكون مدير دائرة المخاطر مقرراً للجنة.
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خامسًا: لجنة التسهيالت:

تم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة، بحيث ال يقل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء ويجوز أن يكون أحد أعضائها 
مستقاًل، على أن ال يكون عضواً في لجنة التدقيق كما يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعاتها 
لعرض توصياتهم، والنظر في التسهيالت التي تتجاوز صالحية أعلى لجنة في اإلدارة التنفيذية ويكون النصاب القانوني 
الجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء على األقل وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد األعضاء بغض النظر عن عدد الحاضرين 
فيمكن  الشخصي  الحضور  تعذر  حال  وفي  شخصيًا  اللجنة  قرارات  على  والتصويت  االجتماعات  حضور  ويتم  منهم، 
للعضو إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر االجتماع على أن 
اللجنة بعمليات منح التسهيالت  اللجنة، وتعنى  يتم توثيق ذلك حسب األصول ويعد هذا اإلجراء استثناًء خاصًا لهذه 
واالستثمارات االستراتيجية للبنك، ويتم تحديد صالحيات اللجنة في مجال االئتمان واالستثمار وفقًا لجدول الصالحيات 

الذي يتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة، هذا وتتلخص مهام وصالحيات اللجنة فيما يلي:
- إتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية.

- تحديد حدود عليا للصالحيات المناطة بهذه اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيالت االئتمانية 
وبحيث يكون هناك صالحيات واضحة لمجلس اإلدارة بالخصوص.

- رفع تفاصيل التسهيالت التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة إلى المجلس بشكل دوري.
- اتخاذ القرار في الحاالت االستثنائية وضمن نظام الصالحيات، ووفقًا للشروط واألسس السليمة والتسلسل اإلداري.

- للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات لجنة التسهيالت في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة اإلدارة 
التنفيذية العليا مع ضرورة إطالع لجنة التسهيالت على ما تم اتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات.

- متابعة نتائج أعمال كافة لجان االئتمان التابعة لإلدارة التنفيذية، وضمن صالحيات اللجنة ونظام الصالحيات المعتمد 
لدى البنك والذي يؤكد على الفصل بين صالحيات اللجنة ولجان اإلدارة التنفيذية.

- الموافقة على المعامالت االئتمانية ووفقًا لهيكل الصالحيات في البنك، وميثاق اللجنة المعتمد من قبل مجلس 
اإلدارة.

مساعد مدير عام االئتمان هو مقرر اللجنة.

سادسًا: لجنة التخطيط االستراتيجي:

رئيسًا  أحدهم  يكون  اإلدارة  مجلس  من  أعضاء  أربعة  من  تتألف  وبحيث  اإلدارة،  مجلس  من  بقرار  اللجنة  تشكيل  تم 
لها ويجب أن يتمتع األعضاء بالمقدرة والمعرفة باألمور المالية واإلدارية والخبرة فى المجال المصرفى واألسواق، كما 
يكون لها مقرر يتم تعيينه من مجلس اإلدارة. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك، وتتخذ قراراتها 
بأول  أواًل  وتوصياتها  تقاريرها  وتقدم  اللجنة  رئيس  بينهم  يكون  أن  األقل  وعلى  األعضاء  من  ثالثة  بأكثرية  وتوصياتها 

لمجلس اإلدارة، وال يجوز أن تقل اجتماعاتها عن اجتماعين سنويًا، هذا وتتلخص مهام اللجنة بما يلي:
-  التوصية لمجلس اإلدارة بمقترحاتها بشأن التوجهات االستراتيجية المناسبة في البنك في ضوء الظروف االقتصادية 

ومناخ االستثمار وظروف التنافس المصرفي والعوامل المحيطة بتطوراته.
واإلجراءات  الخطط  بوضع  ليقوم  اإلدارة  لمجلس  اإلستراتيجية  والقرارات  والخطط  بالتوجهات  العام  المدير  إبالغ    -
التنفيذية لمراكز العمل المختلفة في البنك وتعتمد تلك التوجهات اإلستراتيجية في إعداد خطط العمل السنوية 

والميزانيات.
-  مراجعة اقتراحات المدير العام بخصوص استراتيجيات العمل لمناقشتها وتهيئة التوصيات الالزمة بشأنها لمجلس 

اإلدارة.
-  مناقشة الميزانيات التقديرية السنوية للبنك والبت فيها تمهيداً لعرضها على مجلس اإلدارة.

وتقييم  التقديرية  باألهداف  الفعلية  اإلنجازات  بمقارنة  التقديرية  والميزانيات  السنوية  العمل  خطط  أداء  مراجعة    -
أسباب االنحراف عن األهداف المرسومة.

مواعيد  تحديد  المناسب  ومن  مناسبًا  اللجنة  تراه  من  إلى  إضافة  اللجنة  اجتماعات  لحضور  العام  المدير  يدعى    -
اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها أو حين يطلب ذلك على أن يتم إخطار المدير العام بتلك المواعيد من خالل 

مقرر اللجنة.
-  يكون مقرر اللجنة مسؤواًل عن إعداد الدعوات الجتماعها وجداول أعمالها وإعداد محاضر االجتماعات ومتابعة تنفيذ 

توصياتها حسب موافقات مجلس اإلدارة عليها.
-  أية مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة

ويكون مدير دائرة التخطيط االستراتيجي هو مقرر اللجنة.

سابعًا: لجنة تسويات المديونيات والعقارات: 

تم تشكيل لجنة العقارات من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة ويعين المجلس رئيسها من بين األعضاء األربعة، وتجتمع 
بأغلبية عضوين  اللجنة بصورة دورية على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين سنويًا، وتتخذ قراراتها وتوصياتها 
على األقل على أن يكون رئيس اللجنة بينهما، وتقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة أواًل بأول وحين الحاجة، 

هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:
- وضع السياسة والخطط التنفيذية المتعلقة بالتخلص من العقارات المستملكة من البنك بهدف تخفيض المحفظة 
تجميد  وعدم  المال  رأس  كفاية  معدل  ولرفع  جهة  من  الرأسمالية،  لألرباح  تحقيقًا  ممكن  حد  أدنى  إلى  العقارية 

سيولة البنك، من جهة أخرى.
- تحديد سقوف المزادات للعقارات المرهونة للبنك عند دخول البنك في هذه المزادات مع اإلدارة التنفيذية لتقدير أية 

محددات تفرضها اعتبارات حجم القرض المتعلق بالرهن ومخصصاته وفوائده المعلقة.
- متابعة تقديرات قيم جميع العقارات المملوكة من البنك والتأكد من تحديثها كل سنتين على األقل مع مراعاة 

متطلبات البنك المركزي ومدققي الحسابات بهذا الشأن.
المناسب حول عروض  القرار  واتخاذ  أو استدخالها  العقارات  بيع  الفرعية بخصوص  العقارية  اللجنة  - دراسة توصيات 

الشراء ألي من هذه العقارات مع مراعاة تقديرات السوق واعتبارات البنك.
- دراسة التوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية من خالل تجاربها العملية واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.

- االطالع على الكشف الشهري لرهونات العقارات الجديدة المرهونة لصالح البنك وقيمتها التقديرية وكشف الدخول 
بالمزادات.

- أية مهام أخرى يسندها إليها مجلس اإلدارة وتتعلق باختصاصها.
ويكون مدير دائرة المتابعة والتحصيل هو مقرر اللجنة.

ثامنًا: لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

تتشكل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة، وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على 
األقل، ويتم رفع تقارير دورية للمجلس، باإلضافة إلى مهام اللجنة الواردة في دليل حاكمية تكنولوجيا المعلومات 

المرفق.

مدير دائرة  مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال هو مقرر اللجنة.

يكون التصويت باألغلبية لقرارات المجلس والقرارات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وفي حال تساوي األصوات يكون 
صوت الرئيس هو المرجح، وتتمتع اللجان بالصالحيات التالية:

• طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل 
ودقيق.

• طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.
• طلب حضور أي موظف في البنك للحصول على أي إيضاحات ضرورية.
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الباب السادس: تعارض المصالح واإلفصاح والشفافية
أواًل: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة:

يحرص البنك على أن ال يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم 
لحساب البنك وإذا دعت الضرورة لذلك يكون األمر موقوفًا على موافقة الهيئة العامة تجدد كل سنة وتستثنى من 
ذلك األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل وبالشكل الذي 
ال يتعارض مع قانون الشركات. كما يحرص عضو مجلس اإلدارة على تبليغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في 
األعمال والعقود التي تتم لحساب البنك ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع، على أن ال يقوم العضو ذو المصلحة 
باالشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الهيئة العامة عند انعقادها 
التبليغ تقرير خاص  التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا  عن األعمال والعقود 
من المحاسب القانوني ، كما ويحرص عضو مجلس اإلدارة أن ال يشترك في أي عمل من شأنه منافسة البنك، وتجنب 

تعارض المصالح من خالل ما يلي:
• وجود سياسة وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح.

التشريعات  باالعتبار  أخذاً  األطراف  هذه  تعريف  تشمل  بحيث  العالقة  ذوي  مع  للتعامالت  واجراءات  سياسات  وجود   •
وشروط التعامالت وإجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت.

المعتمدة،  واإلجراءات  السياسة  وفق  تمت  قد  العالقة  ذوي  عمليات  أن  من  بالتأكد  البنك  في  الرقابية  الدوائر  قيام   •
وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها وإطالع المجلس على هذه التعامالت.

• قيام المجلس بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.
• قيام المجلس باعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات، تمنع االستغالل للمنفعة الشخصية.

• قيام المجلس بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

ثانيًا: اإلفصاح والشفافية:

• يقوم المجلس بالتأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح.
والمعلومات  للبنك  المالية  البيانات  وكفاية  دقة  عن  مسؤول  المجلس  أن  يفيد  نصًا  للبنك  السنوي  التقرير  يتضمن   •

الواردة في ذلك التقرير، وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
• يتأكد المجلس من التزام البنك باإلفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لإلبالغ المالي )IFRS( ومعايير المحاسبة 
التنفيذية على علم  اإلدارة  أن  العالقة ويتأكد من  األخرى ذات  والتشريعات  المركزي  البنك  )IAS( وتعليمات  الدولية 

بالتغييرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
• يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بعدد األسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يملكون نسبة )١%( أو أكثر 

من رأسمال البنك، والجهة المرتهن لها هذه األسهم.
أو  الحاليين  للمساهمين  تتيح  الربعية، إفصاحات  للبنك وتقاريره  السنوي  التقرير  بالتأكد من تضمين  المجلس  • يقوم 

المحتملين االطالع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
• يقوم البنك قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا بالحصول من المرشح للتعيين على سيرته الذاتية مرفقًا 
المعززة  الوثائق  من  وغيرها  والسلوك  السيرة  حسن  وشهادات  الخبرة  وشهادات  العلمية  والشهادات  الوثائق  بها 
البنك المركزي بنسخة  البنك بتزويد  الالزمة، والطلب من المرشح توقيع اإلقرار المرفق بتعليمات الحاكمية، ويقوم 

عن اإلقرار مرفقًا به السيرة الذاتية للعضو.
• يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:

- ملخصًا للهيكل التنظيمي.
- ملخصًا لمهام ومسؤوليات لجان المجلس، وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.

- المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
البنك  رأسمال  في  مساهمته  ومقدار  وخبراته  مؤهالته  حيث  من  المجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عن  معلومات   -
وفيما إذا كان مستقاًل أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه وأي عضويات يشغلها في مجالس إدارات 
شركات أخرى، والمكافآت بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة المنصرمة، وكذلك القروض 

الممنوحة له من البنك، وأي عمليات أخرى تمت بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.
- معلومات عن دائرة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.

- عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
- أسماء كل من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين واإلدارة التنفيذية العليا خالل العام.

البنك، مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء المجلس كل على  - ملخصًا عن سياسة منح المكآفات لدى 
حدة، والمكافآت بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على حدة، وذلك عن السنة المنصرمة.

 Ultimate( النهائي  المستفيد  تحديد  مع  البنك،  رأسمال  من  أكثر  أو   )%١( نسبة  يملكون  الذين  المساهمين  أسماء   -
Beneficial Owners( لهذه المساهمات أو أي جزء منها، وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليًا أو جزئيًا.

- إقرارات من كافة أعضاء المجلس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل البنك ولم يفصح عنها، سواء كانت تلك 
المنافع مادية أم عينية، وسواء كانت له شخصيًا أو ألي من ذوي العالقة به، وذلك عن السنة المنصرمة.

- للبنك المركزي االعتراض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس اإلدارة إذا وجد أنه ال يحقق الشروط الواردة في تعليمات 
البنك المركزي األردني ويلتزم البنك بما يلي:

- على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع اإلقرار الخاص به وعلى أن يحفظ لدى البنك نسخة ونسخة منه إلى 
البنك المركزي مرفقًا به السيرة الذاتية للعضو.

- التأكد من إعالم البنك المركزي عن أية معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبًا على مالءمة أي من أعضائه.
- توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل خمسة عشر يومًا على األقل من موعد عقد هذه 

االجتماعات ليصار إلى تسمية من يمثله.
المدقق  بترشيح  رغبته  عن  العامة  الهيئة  اجتماع  تاريخ  من  األقل  على  يومًا  ثالثين  قبل  المركزي  البنك  بإعالم  البنك  يقوم   -

الخارجي النتخابه )أو إعادة انتخابه( من قبل الهيئة العامة.
- تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارات أو هيئات المديرين واإلدارات التنفيذية العليا لشركاته 
التابعة داخل المملكة وخارجها، وفق النماذج المرفقة بتعليمات الحاكمية المؤسسية بشكل نصف سنوي، وعند حدوث 

أي تعديل.
- تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ مصادقة مراقب عام 

الشركات أو من يمثله على محضر االجتماع.
- للبنك المركزي استدعاء أي شخص مرشح لمنصب في اإلدارة التنفيذية العليا وذلك إلجراء مقابلة شخصية معه قبل التعيين، 

كما للبنك المركزي في الحاالت التي يراها ضرورية استدعاء أي مرشح كعضو في مجلس اإلدارة إلجراء مقابلة معه.
- للبنك المركزي تعيين جهة خارجية لتقييم حاكمية أي بنك، وذلك على نفقة البنك.

- للبنك المركزي في أي وقت دعوة أعضاء لجنة التدقيق أو مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك أو مدير االمتثال لبحث أي أمور 
تتعلق بعملهم.

- للبنك المركزي أن يحدد عدد أعلى من األعضاء المستقلين في تشكيلة المجلس عندما يرى ذلك ضروريًا.
- للبنك المركزي اعتبار أي عضو غير مستقل وذلك وفق معطيات معينه، على الرغم من انطباق كافة الشروط الواردة في 
أعضاء  )مالءمة  الثالث  الباب  في  والمبينة   ٢٠١6/9/٢5 تاريخ   )٢٠١6/6٣( رقم  المؤسسية  الحاكمية  تعليمات  من  )6/د(  المادة 

مجلس اإلدارة والمؤهالت الواجبة وتقييمهم( من دليل الحاكمية المؤسسية.
- يتم مراعاة التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية في فلسطين بشأن الحاكمية المؤسسية، 

وفي حال وجود أي تعارض يتم أخذ موافقة البنك المركزي األردني المسبقة لمعالجته.   
- يتم مراعاة قانون الشركات وكافة القوانين والتشريعات والتعليمات ذات العالقة والصادرة عن الجهات الرقابية األخرى وبما 

ال يتعارض مع نصوص تعليمات الحاكمية المؤسسية.
- تحدد مهام مقرري اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بحيث تشمل حضور جميع اجتماعات اللجان، وتدوين كافة المداوالت 
واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات والتنسيق مع رئيس اللجنة واألعضاء بخصوص االجتماعات والتأكد من توقيع أعضاء 
اللجنة على محاضر االجتماعات والقرارات وحفظ سجالت ووثائق اجتماعات اللجنة والتحضير لالجتماعات، وال يوجد لمقرر 

اللجنة أي صالحية بالتصويت.
- يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسًا ألكثر من لجنة من اللجان الواردة في تعليمات الحاكمية المؤسسية )لجنة 
يكون  أن  عليه  يحظر  كما  واالمتثال(،  المخاطر  لجنة  والمكافآت/  الترشيحات  لجنة  التدقيق/  لجنة  المؤسسية/  الحاكمية 

رئيسًا ألكثر من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.

الباب السابع: القواعد العامة
يقوم البنك بإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للبنك ويتم توقيعه من رئيس مجلس اإلدارة بحيث يتضمن 

بشكل رئيسي ما يلي:
- المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في البنك.

- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي 
ومستقل أو غير مستقل.

- أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذيًا أو غير تنفيذي ومستقاًل أو غير مستقل.
- المناصب التنفيذية في البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.

- جميع عضويات مجلس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت.
- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

- اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية.
- اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة المخاطر واالمتثال.

- عدد اجتماعات كل اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
- عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة.

- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.



المقدمة 

التجاري األردني على سالمة أوضاعه واتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة موارد  البنك  انطالقًا من حرص 
ومشاريع وخدمات تكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يمكنه من تسيير أعماله وتحقيق أهدافه االستراتيجية بفاعلية 
وكفاءة عالية والذي بدوره ينعكس بشكل إيجابي على جودة منتجات وخدمات البنك من جهة وعلى آليات صنع القرار 
وإدارة المخاطر من جهة أخرى، وكذلك احترامًا لسالمة الجهاز المصرفي ككل والتزامًا بالمعايير الدولية للممارسات 
المصرفية السليمة، يدرك البنك أنه يقتضي االلتزام بأفضل المعايير في مجال المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.

وقد أدرك مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الحاجة إلى تبني المنتجات الناجحة والتي تستوجب تطبيق تقنية المعلومات 
بشكل كفوء وفعال جنبًا إلى جنب مع مختلف ممارسات وإجراءات العمل لدى البنك وبالشكل الذي يستدعي وجود 
إطار ومبادئ حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، ففصل عمليات ومهام ومسؤوليات المجلس 
والتكنولوجيا  المعلومات  بخصوص  التنفيذية  اإلدارة  مسؤولية  حدود  ضمن  تقع  التي  تلك  عن  الحاكمية  مجال  في 
المصاحبة لها واتباع المرتكزات والمعايير السليمة في إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات بحسب الممارسات الدولية 
الحاكمية  قواعد  بتطبيق  المصالح  أصحاب  لتطلعات  والوصول  المخاطر  لضبط   )COBIT( إطار  رأسها  وعلى  الفضلى 
السليمة، وتجنبًا للدخول في استثمارات غير مجدية ومصاريف غير مبررة تترجم إلى خسائر طائلة والتي قد تنال في 

بعض األحيان من سمعة البنك وأدائه.

هذا وللتأكيد على الهوية الخاّصة بالبنك التجاري األردني فقد تم إعداد هذا الدليل وإرفاقه بدليل حاكمية المؤسسة 
مفهومها  حيث  من  لها  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  وإدارة  بحاكمية  الخاّصة  البنك  نظرة  عن  يعبر  والذي 
البنك بكافة  التزام  الدولية ويؤكد على  الممارسات  التشريعات وأفضل  وأهميتها ومبادئها األساسية وبشكل يراعي 

القوانين والتشريعات الصادرة بالخصوص.

هذا وتسري أحكام هذا الدليل على فروع البنك التجاري األردني في األردن وفلسطين، ويقوم البنك  بنشر دليل حاكمية 
تكنولوجيا المعلومات على الموقع اإللكتروني الخاص في البنك ويلتزم  باإلفصاح في تقريره السنوي عن الدليل ومدى 

التزامه بتطبيق ما جاء فيه.

الباب األول: حاكمية تكنولوجيا المعلومات ونطاقها وأهدافها

أواًل: الحاكمية:

 تعتبر إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها بأنها مجموعة من النشاطات المستمرة التي تقع ضمن مسؤولية 
اإلدارة التنفيذية وتشمل التخطيط بغرض تحقيق األهداف االستراتيجية بما يشمل المواءمة والتنظيم، ونشاطات البناء 
كالقياس  المراقبة  ونشاطات  والدعم،  الخدمات  وتوصيل  التشغيل  ونشاطات  والتنفيذ،  الشراء  يشمل  بما  والتطوير 
والتقييم، وبالشكل الذي يكفل ديمومة تحقيق أهداف البنك وتوجهاته االستراتيجية، وفي ضوء ذلك تعرف حاكمية 
المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها بعملية توزيع األدوار والمسؤوليات وتوصيف العالقات بين األطراف والجهات 
المختلفة وأصحاب المصالح بهدف تعظيم القيمة المضافة للبنك باتباع النهج األمثل الذي يكفل الموازنه بين المخاطر 
والعوائد المتوقعة، ومن خالل اعتماد القواعد واألسس واآلليات الالزمة لصنع القرار وتحديد التوجهات االستراتيجية 
واألهداف في البنك وآليات مراقبة وفحص مدى االمتثال لتحقيقها سعيًا للتقدم والتطور المستمر، وذلك من خالل 
حاكمية العمليات والتي ترتبط بمجموعة الممارسات والنشاطات المنبثقة عن سياسات البنك والالزمة لتحقيق أهداف 
المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها. وتنقسم هذه األهداف والمنبثقة من األهداف المؤسسية إلى أهداف رئيسية 

وأهداف فرعية، والالزمة لتلبية احتياجات أصحاب المصالح.

علمًا بأن المقصود بأصحاب المصالح أي شخص ذو مصلحة في البنك كالمساهمين أو الموظفين أو الدائنين أو العمالء 
أو المزودين الخارجيين أو الجهات الرقابية ذات العالقة بنشاط البنك.

دليل حاكمية وإدارة المعلومات 
والتكنولوجيا المصاحبة لها

ثانيًا: نطاق حاكمية تكنولوجيا المعلومات واألطراف المعنية: 

تكنولوجيا  على  المرتكزة  البنك  عمليات  كافة  المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية  تعليمات  تطبيق  نطاق  يشمل 
المعلومات بمختلف الفروع واإلدارات، وتعتبر جميع األطراف أصحاب المصالح معنية بالتطبيق، وقد قام البنك بإطالق 
 ،)COBIT( مشروع إليجاد وتوفير البيئة الالزمة وتحقيق متطلبات تعليمات حاكمية تكنولوجيا المعلومات وفقًا إلطار

ووجود أدوار لكل من: 

المهام  على  والموافقة  للمشروع  العام  التوجيه  لغايات  وذلك  الخارجيين  والخبراء  المجلس  وأعضاء  الرئيس   -
والمسؤوليات وتقديم الدعم والموافقة على التمويل الالزم.

التوجيهية  اللجنة  خالل  ومن  المعلومات،  بتكنولوجيا  المتعلقة  واإلجراءات  العمليات  ومدراء  التنفيذية  اإلدارة   -
تكنولوجيا  حاكمية  للجنة  الالزمة  التقارير  ورفع  بالتوجيه  تقوم  والتي  التنفيذية  لإلدارة  المعلومات  لتكنولوجيا 
السليم  واإلدراك  الكافية  الموارد  توفر  ومراعاة  المشاريع  بمدراء  المناط  الدور  ومتابعة  اإلدارة  لمجلس  المعلومات 

لألهداف المؤسسية لحاكمية تكنولوجيا المعلومات.

- كما وتناط بالتدقيق الداخلي مهمة تقديم المشورة والمراقبة المستقلة إلنجاح التطبيق وذلك في األمور التنفيذية 
تقارير  على  االّطالع  خالل  من  وذلك  المؤسسي،  التحكم  إطار  إتمام  وإنجاح  لتسهيل  مستقل  ومراقب  كمستشار 
التدقيق لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة االنحرافات ومراقبة مستوى الخدمات الفنية 
لجنة  وعلى  واالقتراحات،  التوصيات  خالل  من  مستمر  بشكل  وتحسينها  كفاءتها  رفع  على  والعمل  والتكنولوجية 
وآخر  الداخلي  للتدقيق  سنوي  بتقرير  المركزي  البنك  تزويد  أخرى  جهة  من  الخارجي  والمدقق  جهة  من  التدقيق 
الربع  التنفيذية واّطالع وتوصيات المجلس بخصوصه، وذلك خالل  التوالي يتضمن رد اإلدارة  للتدقيق الخارجي على 

األول من كل عام.

- وتلتزم كل من إدارات المخاطر وأمن المعلومات واالمتثال والقانونية المشاركة في المشروع وتطبيق اإلطار ومتابعة 
المتطلبات وااللتزام باألهداف والسياسات ومن وجود بيئة الرقابة المالئمة.

 COBIT Foundation. COBIT( بالمعيار الفنية والمهنية الخاصة  البنك على المتخصصين وحملة الشهادات  - ويعتمد 
البنك ومن خارجه لتولي دور المرشد والمقيم خالل مراحل  Assessor. COBIT Implementation. CGEIT( من داخل 

التطبيق ولنشر المعرفة بالمعيار وتسهيل عملية االلتزام.

- ويلتزم البنك عند توقيع اتفاقيات إسناد )Outsourcing( مع الغير لتوفير الموارد البشرية والخدمات والبرامج والبنية 
التزام الغير بتطبيق بنود تعليمات حاكمية  بالتأكد من  البنك  التحتية لتكنولوجيا المعلومات بهدف تسيير عمليات 
والخدمات  البنك  عمليات  وطبيعة  أهمية  مع  يتناسب  الذي  بالقدر  جزئي  أو  كلي  بشكل  المعلومات  تكنولوجيا 
والبرامج والبنية التحتية المقدمة قبل وأثناء فترة التعاقد، وال يعفى المجلس واإلدارة التنفيذية العليا من المسؤولية 

النهائية لتحقيق متطلبات التعليمات مدار البحث بما في ذلك متطلبات التدقيق المشار إليها في هذا الدليل.
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ثالثًا: أهداف حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها: 

 إن الهدف األساسي لحاكمية تكنولوجيا المعلومات »هو إنشاء القيمة المضافة« للبنك من خالل االستخدام االمثل 
لتقنية المعلومات والتكنولوجيا، والحفاظ على القيمة المقدمة بوساطة االستثمارات الحالية فيها وزيادتها، والتخلص 
من مبادرات وأصول تقنية المعلومات التي ال تؤدي إلى إنشاء قيمة مضافة كافية للبنك والذي يعني االستخدام األمثل 
وتملكها  المعلومات  تقنية  باستخدامات  المرتبطة  األعمال  مخاطر  لمعالجة  باإلضافة  المخاطر،  ضبط  مع  للموارد 
وتشغيلها وتبنيها وإدراجها في البنك والتأكد من وجود القدرات المالئمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية، وتوفير الموارد 
الكافية والمالئمة والفعالة، والتوفيق في عملية اتخاذ القرارات بين اهتمامات أصحاب المصالح نحو القيمة المضافة 

من جهة ومقارنة المخاطر مع العائد من خالل االستغالل االمثل للموارد من جهة أخرى.

وعليه فإن األهداف التي يسعى البنك للوصول إليها من خالل تبني إطار حاكمية تكنولوجيا المعلومات هي:

تلبية احتياجات أصحاب المصالح )Stakeholders needs( من خالل تحقيق أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة   .١
لها، وبما يضمن:

• توفير معلومات ذات جودة عالية كمرتكز يدعم آليات صنع القرار في البنك.
• إدارة حصيفة لموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات، تعظم االستفادة من تلك الموارد وتقلل الهدر.

• توفير بنية تحتية تكنولوجية متميزة وداعمة تمكن البنك من تحقيق أهدافه.
• االرتقاء بعمليات البنك المختلفة من خالل توظيف منظومة تكنولوجية كفؤة بمستوى اعتماد متميز.

• إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات تكفل الحماية الالزمة لموجودات البنك.
• المساعدة في تحقيق االمتثال لمتطلبات القوانين والتشريعات والتعليمات باإلضافة لالمتثال الستراتيجية وسياسات 

وإجراءات العمل الداخلية، وذلك من خالل تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى البنك.
• تعظيم مستوى الرضا عن تكنولوجيا المعلومات من قبل مستخدميها بتلبية احتياجات العمل بكفاءة وفعالية.

• إدارة خدمات األطراف الخارجية الموكل إليها تنفيذ عمليات ومهام وخدمات ومنتجات.

التمكين  عناصر  توفير  خالل  ومن  لها  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  وإدارة  حاكمية  في  الشمولية  تحقيق   .٢
الالزمة.

٣. تبني ممارسات وقواعد العمل والتنظيم بحسب أفضل المعايير الدولية كنقطة انطالق يتم االرتكاز والبناء عليها 
في مجالي حاكمية وإدارة عمليات ومشاريع وموارد تكنولوجيا المعلومات.

فصل عمليات ومهام ومسؤوليات المجلس في مجال الحاكمية عن تلك التي تقع ضمن حدود مسؤولية اإلدارة   .4
التنفيذية بخصوص المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.

5. تعزيز آليات الرقابة الذاتية والرقابة المستقلة وفحص االمتثال في مجالي حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة لها وبما يسهم في تحسين وتطوير األداء بشكل مستمر.

الباب الثاني: إطار حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة لها المتبع لدى البنك )COBIT( وعناصر التمكين 

أواًل: مبادىء حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

تعمل المبادىء الرئيسة لحاكمية تكنولوجيا المعلومات على تمكين البنك من بناء إطار عمل فعال للحاكمية واإلدارة 
لحاكمية  الرئيسة  المبادىء  يلي  وفيما  األمثل،  بالشكل  التقنيات  في  واالستثمارات  المعلومات  استخدام  من  يحسن 

:COBIT وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ووفقًا إلطار

 :)Meeting Stakeholder Needs( 1. تلبية احتياجات أصحاب المصالح
إن الغرض األساسي للبنك هو إيجاد قيمة مضافة ألصحاب المصالح وبالتالي تحقيق الفوائد بالتكلفة المثلى للموارد.

 :)Covering the Enterprise End-to-End( 2. تغطية المؤسسة من بدايتها لنهايتها
بما  المؤسسية  والحاكمية  المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية  بين  تكامل  خلق  على  التكنولوجيا  حاكمية  تعمل  بحيث 

يغطي جميع الوظائف والعمليات داخل البنك.

:)Applying Single Integrated Framework( 3. إطار عمل متكامل
يتماشى على مستوى عاٍل مع المعايير وأطر العمل ذات العالقة وبحيث يمكنه أن يكون إطاراً جامعًا لحماية تكنولوجيا 

المعلومات المؤسسية وكل ما يتعلق بإدارتها.

 :)Enabling a Holistic Approach( 4. تمكين أسلوب شمولي
يتم تطبيق نظام شامل للحاكمية المؤسسية وإدارة تقنية المعلومات.

:)Separating Governance From Management( 5. فصل الحاكمية عن اإلدارة
التنفيذية،  واإلدارة  المجلس  دور  بين  والفصل  البنك  في  الرشيدة  المؤسسية  الحاكمية  بتطبيق  اإلدارة  مجلس  يعنى 
للقيام  األخرى  التنفيذية  اإلدارة  وكوادر  العام  المدير  من  المطلوبة  بالمهام  التنفيذية  اإلدارة  مسؤولية  وتتمثل 
التوجهات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة وذلك  بالتخطيط، والبناء، والتشغيل، ومراقبة األنشطة ومواءمتها مع 

لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية.
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ثانيًا: عناصر التمكين: 

ليس  باالعتبار  األخذ  حيث  من  لها  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  وإدارة  حاكمية  في  الشمولية  تحقيق  يتم 
( تكون مصاحبة ومكملة لخدمات تكنولوجيا   7Enablers( توفير سبعة دعامات  وإنما  التكنولوجيا بحد ذاتها  فقط 

المعلومات تتمثل بما يلي:

السلوكيات  لترجمة  وسائل  تعد  والتي   ،)Principles. Policies and Frameworks( العمل  وأطر  والسياسات  المبادئ   .١
المرغوبة إلى إرشادات عملية لإلدارة اليومية.

٢. العمليات )Processes(، والتي تمثل مجموعة منظمة من الممارسات واألنشطة لتحقيق أهداف معينة. 

.)Organizational Structures( ٣. الهياكل التنظيمية

والسلوكيات  واألخالق  القيم  منظومة  خالل  من   ،)Culture. Ethics and Behavior( والسلوك  واألخالقيات  الثقافة   .4
الخاصة بالبنك.

5. المعلومات )Information(، وتشمل جميع المعلومات التي ينتجها ويستخدمها البنك، والتي هي ضرورية لتشغيل 
البنك وحوكمته بشكل جيد.

توفير  في  المعنية   ،)Services. Infrastructure and Applications( والتطبيقات  التحتية  والبنية  والبرامج  الخدمات   .6
المعالجة لتكنولوجيا المعلومات وتسهل تقديم الخدمات.

7. العنصر البشري والمهارات والكفاءات )People. Skills and Competencies(، والتي تعد ضرورية لنجاح اكتمال جميع 
األنشطة واتخاذ القرارات واإلجراءات الصحيحة.

وإلنجاح اإلطار العام لحاكمية تكنولوجيا المعلومات يلتزم البنك بتفعيل الدعامات السبع لتحقيق الشمولية الموجودة.

واألهداف  والعمليات  والمرفقات  السبعة  )الممكنات(  الدعامات  تفاصيل  في  والدخول  التطبيق  عند  البنك  ويقوم 
تعليمات  ومتطلبات  أهداف  خدمة  سبيل  في  البنك  ومعطيات  ينسجم  بما  ذلك  كل   )Tailoring( بتطويع  الفرعية 
حاكمية تكنولوجيا المعلومات )COBIT( والعمل على إيجاد التغيير المطلوب لتوفير وتهيئة البيئة الالزمة للتطبيق من 
خالل اتباع أسلوب تحليل الفجوة )Gap Analysis( بين الوضع الحالي والمقارنة مع متطلبات تعليمات والمعيار لغايات 
االلتزام بالتطبيق، ويلتزم البنك بإرسال تقرير اإلنجاز المتعلق باالمتثال لتحقيق متطلبات تطبيق )COBIT( بشكل نصف 

سنوي للبنك المركزي األردني، موضحًا فيه مستوى اإلنجاز.

ثالثًا: عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

يتكون اإلطار العام لتطبيق حاكمية تكنولوجيا المعلومات )COBIT( من نطاقي عمليات رئيسيين هما:

التقييم  ممارسات  تعريف  يتم  عملية  كل  وفي  عمليات  لخمس  تقسيمه  ويمكن  اإلدارة:  مجلس  عمليات  نطاق   .١
وصيانة  وضع  من  بالتأكد  يقوم  والذي   )EDM5( باختصار  والمعروفة   Monitor والمراقبة   Direct والتوجيه   Evaluate
إطار عمل حاكمية تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق المنافع، وإدارة المخاطر، والتأكد من االستغالل األمثل للموارد، 

ومن التعامل بشفافية مع أصحاب المصالح.

والبناء   ،Plan التخطيط  مسؤوليات  مناطق  مع  متماشية  محاور  أربعة  على  ويحتوي  التنفيذية:  اإلدارة  عملية  نطاق   .٢
شاملة  تغطية  المحاور  هذه  وتوفر   ،)PBRM(بـ اختصاراً  والمعروفة   ،Monitor والمراقبة   ،Operate والتشغيل   ،Build

لنطاق حاكمية تكنولوجيا المعلومات، وقد تم اختيار أسماء المحاور بما يتماشى مع داللتها الرئيسة وهي:
• المواءمة والتخطيط والتنظيم )APO(: تقوم بإجراء صياغة سياسة تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجية تكنولوجيا 

المعلومات، ووضع الهياكل التنظيمية لدى البنك، واإلدارة المالية، وإدارة المحافظ االستثمارية.
االستخدام،  سيناريوهات  وتقييم  المشاريع،  وإدارة  األعمال،  تحليل  إجراء  وتعتبر   :)BAI( والتنفيذ  واالستحواذ  البناء   •

وتعريف المتطلبات وإدارتها، والبرمجة، وهندسة النظم، وإخراج النظم من الخدمة، وإدارة القدرات.
• الخدمة وصيانتها ودعمها )DSS(: وهي إجراء إدارة اإلتاحة )التوفر(، وإدارة المشاكل، وإدارة مكتب الخدمة والحوادث، 

وإدارة األمن، وعمليات تقنية المعلومات، وإدارة قاعدة البيانات. 
• المراقبة والتقييم والتقدير )MEA): وتمثل إجراء مراجعة االمتثال )التوافق(، ومراقبة الكفاءة، وتدقيق أدوات الضبط.

ويلتزم البنك بالتنفيذ األمثل للمحاور والعمليات المبينة وذلك إلنجاح التطبيق السليم لحاكمية تكنولوجيا المعلومات.

رابعًا: مستويات النضوج وقدرة اإلجراءات:

يهدف استخدام مستويات النضوج لغايات تحسين اإلجراءات وتقييم نضوج العمليات، وتحديد المستوى المستهدف 
والوقوف على االنحرافات، وهناك ستة مستويات يمكن تصنيف اإلجراءات من خاللها، وهي:

- المستوى )٠( اإلجراء غير المكتمل )Incomplete process(: وهو االنعدام التام ألية عمليات واضحة وبالتالي لم يدرك 
البنك أن هناك مشكلة يجب معالجتها.

- المستوى )١( اإلجراء المنفذ )Performed process(: هناك أدلة بأن البنك أدرك بأن المشاكل قائمة ويجب معالجتها 
رغم ذلك ليس هناك إجراءات قياسية، بل أن هناك مقاربات مرتبطة بغرض معين يتم تطبيقها على أساس فردي أو 

على أساس كل حالة بعينها، وبهذا فإن توجه البنك نحو اإلدارة بشكل عام غير منظم.
- المستوى )٢( اإلجراء الخاضع لإلدارة )Managed process(: تطور العمليات إلى المرحلة حيث يتم اتباع إجراءات مماثلة 
من قبل مختلف األفراد الذين يقومون بنفس المهمة، وليس هناك تدريب رسمي أو نشر لإلجراءات القياسية، وتترك 

المسؤولية للفرد، وهناك درجة عالية من االعتماد على معرفة األفراد ولهذا السبب فإن األخطاء محتملة.
- المستوى )٣( اإلجراء الراسخ )Established process(: تم توثيق اإلجراءات وتحديدها لتكون كإجراءات قياسية، ومن 
ثم نشرها في البنك عبر التدريب، وينص التوثيق على وجوب اتباع هذه اإلجراءات، لكن من غير المرجح أن يتم كشف 

االنحرافات.
- المستوى )4( اإلجراء القابل للتنبؤ: تعمل اإلدارة على مراقبة وقياس مستوى االمتثال للسياسات وتتخذ إجراءات حيث 
تبدو العمليات ال تعمل بشكل فعال، وتكون اإلجراءات خاضعة للتحسين المستمر وتقدم تجربة ناضجة لآلخرين، كما 

تستخدم األتمتة واألدوات بطريقة محدودة أو مجزأة.
وذلك  الرشيدة،  الممارسة  لمستوى  لتصل  اإلجراءات  تنقيح  تم  المستوى  هذا  في  المحّسن:  اإلجراء   )5( المستوى   -
تقنية  تستخدم  وهنا  األخرى  المؤسسات  مع  المشاركة  عبر  النضوج  نماذج  وإعداد  المستمر  التحسين  نتائج  على  بناء 
تكنولوجيا المعلومات بطريقة متكاملة ألتمتة تدفق العمل، فتوفر األدوات لتحسين الجودة والفعالية وتمكن البنك 

من التكيف بسرعة.

ويسعى البنك للوصول لمستوى نضوج )٣.٢( قبل تاريخ ٢٠١8/4/٢5  والوصول لمستوى نضوج )5.٢( وقبل تاريخ ١٠/٢5/٢٠١9 
 .)COBIT( وذلك بشكل كامل لكل من الفترتين بحسب سلم النضوج الوارد في
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الباب الثالث: دور مجلس اإلدارة في إدارة المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة لها  

بعملية  إشراكهم  وكيفية  الحاكمية  في  المعنية  الجهات  تحدد  التي  العناصر  والعالقات  واألنشطة  األدوار  تمثل 
التطبيق، ومن أهم المبادىء التي تقوم عليها حاكمية تكنولوجيا المعلومات هي فصل المهام الخاصة بالمجلس 
عن اإلدارة التنفيذية ويتم التمييز بين دور مجلس اإلدارة وأنشطة اإلدارة التنفيذية من خالل تحديد كيفية التواصل ما 

بين أصحاب المصالح واإلدارة التنفيذية وفيما يلي المهام والمسؤوليات للجهات مدار البحث:

1. مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

- المراقبة على أعمال اإلدارة التنفيذية العليا بهدف التحقق من فعالية وكفاءة العمليات ومصداقية التقارير المالية 
ألنظمة  األساسية  المبادئ  بتطبيق  العليا  اإلدارة  وتلتزم  النافذة  والتعليمات  والتشريعات  للقوانين  االمتثال  ومدى 
والرقابة وعن عملية  والتوجيه  التقييم  المباشر لعمليات  المسؤول  اإلدارة  الداخلية ويكون مجلس  والرقابة  الضبط 

»ضمان إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات«، وعملية »إدارة المخاطر«.

المؤهل من خالل أقسام  البشري  العنصر  بما في ذلك  الالزمة  األدوات والموارد  الكافية وتخصيص  الموازنات  - رصد 
متخصصة بالتدقيق على تكنولوجيا المعلومات، والتأكد من أن كل من دائرة التدقيق الداخلي في البنك والمدقق 
الخارجي قادرين على مراجعة وتدقيق عمليات توظيف وإدارة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات وعمليات البنك 
المرتكزة عليها ومن وجود مراجعة فنية متخصصة )IT Audit(، من خالل كوادر مهنية مؤهلة ومعتمدة دوليًا بهذا 
المجال، وحاصلين على شهادات اعتماد مهنية سارية مثل )CISA( من جمعيات دولية مؤهلة بموجب معايير االعتماد 

الدولي للمؤسسات المانحة للشهادات المهنية )ISO/IEC 17024( و/أو أية معايير أخرى موازية.

- يتولى المجلس ومن خالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات اعتماد منظومة المبادئ والسياسات وأطر العمل  
)Frameworks( الالزمة لتحقيق اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات وبما يلبي 
المعلومات،  تكنولوجيا  مخاطر  بإدارة  والمتعلقة  المعلومات،  تكنولوجيا  حاكمية  وعمليات  األهداف  متطلبات 
وإدارة أمن وحماية تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموارد البشرية والتي تلبي متطلبات عمليات حاكمية تكنولوجيا 
بهذه  والعمل  المعلومات،  تكنولوجيا  حاكمية  وعمليات  موارد  إلدارة  الالزمة  السياسات  ومنظومة  المعلومات 
ويتم  العمل  وآليات  األهداف  ومواءمة  ألعماله  الناظمة  األخرى  البنك  سياسات  مع  متكامل  بشكل  السياسات 
المراجعة والتحديث وصالحيات االطالع والتوزيع واألهداف  التطبيق ودورية  المالكة ونطاق  الجهة  بتحديد  االلتزام 
والمسؤوليات وإجراءات العمل المتعلقة بها والعقوبات في حال عدم االمتثال وآليات فحص االمتثال، ويراعى لدى 

إنشاء السياسات مساهمة كافة الشركاء الداخليين والخارجيين واعتماد أفضل الممارسات الدولية وتحديثاتها.

- اعتماد الهياكل التنظيمية )الهرمية واللجان( الخاصة بإدارة موارد وعمليات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات، وإدارة 
مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وإدارة أمن المعلومات، وإدارة الموارد البشرية والتي تلبي متطلبات عمليات حاكمية 
الثنائية كحد  البنك بكفاءة وفعالية ومراعاة ضمان فصل المهام والرقابة  تكنولوجيا المعلومات وتحقيق أهداف 

أدنى وكفاية وتحديث الوصف الوظيفي لدى اعتماد وتعديل الهياكل التنظيمية للبنك.

لعمليات  كمرتكز  لمستخدميها  والتقارير  المعلومات  لتوفير  الالزمة  المعلومات  ونظم  التحتية  البنية  تطوير   -
والمتمثلة   )Information Quality Criteria( المعلومات  تتوفر متطلبات جودة  أن  البنك، حيث يجب  القرار في  اتخاذ 
سياسة  بحسب  السرية  ومتطلبات   ،(Integrity Completeness. Accuracy and Validity or Currency( بالمصداقية 
في  الواردة  األخرى  للمتطلبات  باإلضافة  والتقارير،  المعلومات  بتلك  واالمتثال  التوافرية  ومتطلبات  البيانات  تصنيف 

.)Information Enabling( وتمكين المعلومات )COBIT(

- يتولى المجلس ومن خالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات  اعتماد منظومة المعلومات والتقارير واعتبار تلك 
صالحيات  وتفوض  خاللهم  من  تحدد  والتقارير  المعلومات  لتلك  مالكين  تحديد  مراعاة  مع  أدنى،  حداً  المنظومة 
االطالع واالستخدام بحسب الحاجة للعمل والشركاء المعنيين، ويتم مراجعتها وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة 

تطور أهداف وعمليات البنك وبما يتفق وأفضل الممارسات الدولية المقبولة بهذا الخصوص.

- يتولى المجلس ومن خالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات اعتماد منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية 
أهداف  وبالتالي  المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية  عمليات  لتحقيق  والمساعدة  الداعمة  المعلومات  لتكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، وبالتالي األهداف المؤسسية، واعتبار تلك المنظومة حداً أدنى، ويتم توفيرها 
وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة تطور أهداف وعمليات البنك وبما يتفق وأفضل الممارسات الدولية المقبولة بهذا 

الخصوص.

مصفوفة  اعتماد  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية  لجنة  خالل  ومن  المجلس  يتولى   -
المؤهالت )HR Competencies( وسياسات إدارة الموارد البشرية الالزمة لتحقيق متطلبات عمليات حاكمية تكنولوجيا 
المعلومات وعلى أساس الجدارة، ويلتزم المجلس واإلدارة التنفيذية العليا بتوظيف اآلليات المختلفة لتشجيع تطبيق 

السلوكيات المرغوبة وتجنب السلوكيات غير المرغوبة من خالل اتباع أساليب الحوافز والعقوبات.

اعتماد منظومة أخالقية مهنية  التدقيق  المعلومات ولجنة  المجلس ومن خالل لجنة حاكمية تكنولوجيا  يتولى   -
والتكنولوجيا  المعلومات  مع  التعامل  بخصوص  المقبولة  الدولية  المهنية  السلوكية  القواعد  تعكس  مؤسسية 

المصاحبة لها تحدد بوضوح القواعد السلوكية المرغوبة وغير المرغوبة وتبعاتها.

2. لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

المعلومات بقرار من  الذكر، تم تشكيل لجنة حاكمية تقنية  آنفة  اإلدارة  المطلوبة من مجلس  المهام  تلبية  لغايات 
تكنولوجيا  في  االستراتيجية  والمعرفة  الخبرة  ذوي  من  اإلدارة  مجلس  من  أعضاء  أربعة  من  مكونة  اإلدارة  مجلس 
األقل وتحتفظ  ربع سنوي على  اللجنة بشكل  األربعة، وتجتمع  األعضاء  بين  للجنة من  رئيس  تعيين  المعلومات، وتم 

بمحاضر اجتماعات موثقة، ويتم رفع تقارير دورية للمجلس، هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

- اعتماد األهداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والهياكل التنظيمية المناسبة بما في ذلك اللجنة التوجيهية 
لتكنولوجيا المعلومات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا، وبما يضمن تحقيق وتلبية األهداف االستراتيجية للبنك 
وتحقيق أفضل قيمة مضافة من مشاريع واستثمارات موارد تكنولوجيا المعلومات، واستخدام األدوات والمعايير 

الالزمة لمراقبة والتأكد من مدى تحقق ذلك.

- اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات يحاكي أفضل الممارسات الدولية 
  .)COBIT( المقبولة بهذا الخصوص وعلى وجه التحديد

-  اعتماد مصفوفة األهداف المؤسسية وأهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، وتوصيف األهداف الفرعية 
الالزمة لتحقيقها.

الرئيسية لحاكمية تكنولوجيا المعلومات والعمليات  -  اعتماد مصفوفة للمسؤوليات )RACI Chart( تجاه العمليات 
الفرعية المنبثقة عنها.

إلدارة  الكلي  العام  اإلطار  مع  ويتكامل  يتوافق  المعلومات  تكنولوجيا  مخاطر  إلدارة  عام  إطار  وجود  من  التأكد    -
المخاطر في البنك .

-  اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.

-  اإلشراف العام واالطالع على سير عمليات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات للتأكد من كفايتها ومساهمتها 
الفاعلة في تحقيق متطلبات وأعمال البنك.

-  االّطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة االنحرافات.

-  التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية انحرافات.

وللجنة دعوة أي من إداريي البنك لحضور اجتماعاتها لالستعانة برأيهم ومدير دائرة  مراقبة االمتثال ومكافحة غسل 
األموال هو مقرر اللجنة.
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3. لجنة التدقيق: 

- تضمين مسؤوليات وصالحيات ونطاق عمل تدقيق تكنولوجيا المعلومات ضمن ميثاق التدقيق )Audit Charter( من 
جهة وضمن إجراءات متفق عليها مع المدقق الخارجي من جهة أخرى، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.

المتخصص  التدقيق  عمليات  تنفيذ  لدى  للبنك  الخارجي  والمدقق  الداخلي  المدقق  قيام  من  للمجلس  التأكيد   -
للمعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها االلتزام بما يلي:

١. معايير تدقيق تكنولوجيا المعلومات بحسب آخر تحديث للمعيار الدولي
نظم  على  والرقابة  التدقيق  جمعية  عن  الصادر   )Information Technology Assurance Framework (ITAF((

المعلومات )ISACA( ومنها: 
• تنفيذ مهمات التدقيق ضمن خطة معتمدة بهذا الخصوص تأخذ بعين االعتبار األهمية النسبية للعمليات ومستوى 

المخاطر ودرجة التأثير على أهداف ومصالح البنك.
• توفير وااللتزام بخطط التدريب والتعليم المستمر من قبل الكادر المتخصص بهذا الصدد.

عدم  وضمان   )Professional and Organizational Independency( واإلدارية  المهنية  االستقاللية  بمعايير  االلتزام   •
تضارب المصالح الحالية والمستقبلية.

المستمر على  )Due Professional  Care) والحفاظ  المهنية  العناية  )Objectivity( وبذل  الموضوعية  االلتزام بمعايير   •
آليات  في  عميقة  ومعرفة  بها،  التمتع  الواجب  والمهارات  المعارف  من   )Proficiency( والمهنية  التنافسية  مستوى 
وعمليات البنك المختلفة المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات وتقارير المراجعة والتدقيق األخرى )المالية والتشغيلية 
والقانونية(، والقدرة على تقديم الدليل )Evidence( المتناسب مع الحالة، والحس العام في كشف الممارسات غير 

المقبولة والمخالفة ألحكام القوانين واألنظمة والتعليمات.

فحص وتقييم ومراجعة عمليات توظيف وإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات وعمليات البنك المرتكزة عليها وإعطاء   .٢
رأي عام )Reasonable Overall Audit Assurance( حيال مستوى المخاطر الكلي للمعلومات والتكنولوجيا المصاحبة 
لها ضمن برنامج تدقيق يشمل على األقل المحاور المطلوبة، علمًا بأن درجات التقييم للمخاطر تنقسم تنازليًا إلى 
 Strong Performance.( قوي  :)Composite Risk Rating خمسة مستويات )عبارة عن سلم التقييم الكلي للمخاطر
 Marginal( وحدي   ،)fair Performance. Rate 3( وعادل   ،)Satisfactory Performance. Rate 2( ومرضي   ،)Rate 1

.)Unsatisfactory Performance. Rate 5( وغير مرضي ،)Performance. Rate 4

وعلى أن يكون تكرار التدقيق لكافة المحاور أو جزء منها كحد أدنى مرة واحدة سنويًا على األقل في حال تم تقييم 
المخاطر بدرجة )5 أو 4( بحسب سلم تقييم المخاطر، ومرة واحدة كل سنتين على األقل في حال تم تقييم المخاطر 
التغير  مراعاة  مع   ،)١ أو   ٢( بدرجة  المخاطر  تقييم  تم  حال  في  األقل  على  سنوات  ثالث  كل  واحدة  ومرة   )٣( بدرجة 
المستمر في مستوى المخاطر واألخذ بعين اإلعتبار التغيرات الجوهرية التي تطرأ على بيئة المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة لها خالل فترات التدقيق المذكورة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بتقارير التدقيق والتي تشمل عمليات 
التقييم للمحاور المذكورة وآليات البنك المتبعة من حيث التخطيط االستراتيجي ورسم السياسات والمبادئ وإجراءات 
العمل المكتوبة والمعتمدة، وآليات توظيف الموارد المختلفة بما فيها موارد تكنولوجيا المعلومات والعنصر البشري، 
وآليات وأدوات المراقبة والتحسين والتطوير، والعمل على توثيق نتائج التدقيق وتقييمها اعتماداً على أهمية االختالالت 
منها  بكل  والمتعلقة  المتبقية  المخاطر  مستوى  وتقييم  المفعلة  للضوابط  باإلضافة  )المالحظات(  الضعف  ونقاط 
باستخدام معيار منهجي لتحليل وقياس المخاطر، متضمنًا اإلجراءات التصحيحية المتفق عليها والمنوي اتباعها من 
قبل إدارة البنك بتواريخ محددة للتصحيح، مع اإلشارة ضمن جدول خاص إلى رتبة صاحب المسؤولية في البنك المعني 
بالمالحظة، وتزويد البنك المركزي األردني بتقرير سنوي للتدقيق الداخلي وآخر للتدقيق الخارجي على التوالي يتضمن 
المعلومات  )مخاطر-ضوابط(  تدقيق  تقرير  نموذج  ووفق  بخصوصه،  المجلس  وتوصيات  وإطالع  التنفيذية  اإلدارة  رد 

والتكنولوجيا المصاحبة لها، وذلك خالل الربع األول من كل عام.

المدقق  تقارير  في  الواردة  واالختالالت  المالحظات  معالجة  من  للتأكد  التدقيق  نتائج  لمتابعة  منتظمة  ٣. إجراءات 
بالمواعيد المحددة، والعمل على رفع مستوى األهمية والمخاطر تصعيداً تدريجيًا في حال عدم االستجابة ووضع 

المجلس بصورة ذلك كلما تطلب األمر.

قياس  بمعايير  المعلومات  تكنولوجيا  تدقيق  لكوادر   )Performance Evaluation( السنوي  التقييم  آليات  تضمين   .4
موضوعية، وعلى أن تتم عمليات التقييم من قبل المجلس ممثاًل بلجنة التدقيق المنبثقة عنه وبحسب التسلسل 

اإلداري التنظيمي لدوائر التدقيق.

5. اعتماد منظومة األخالق والممارسات المهنية الواردة في المعيار الدولي
نظم  على  والرقابة  التدقيق  جمعية  عن  الصادر   )Information Technology Assurance Framework (ITAF((    

المعلومات )ISACA( وتحديثاته الذي يجب على المدقق الداخلي والمدقق الخارجي االمتثال لها. 

 Internal( لها   المصاحبة  والتكنولوجيا  للمعلومات  الداخلي  المدقق  دور   )Outsource( باسناد  البنك  يقوم  أن  يمكن 
IT Audit( لجهة خارجية متخصصة مستقلة عن المدقق الخارجي المعتمد، شريطة تلبية كافة متطلبات تعليمات 
عنه  المنبثقة  التدقيق  ولجنة  اإلدارة  مجلس  ويحتفظ  صلة  ذات  أخرى  تعليمات  وأية  المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية 

بدورهما فيما يتعلق بفحص االمتثال والتأكد من تلبية المتطلبات كحد أدنى.

الباب الرابع: دور اإلدارة التنفيذية في إدارة المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة لها 

1. مسؤوليات ومهام اإلدارة التنفيذية العليا: 

- توظيف العنصر البشري المؤهل والمدرب من األشخاص ذوي الخبرة في مجاالت إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات 
وإدارة المخاطر وإدارة أمن المعلومات وإدارة تدقيق تكنولوجيا المعلومات اعتماداً على معايير المعرفة األكاديمية 
المانحة  للمؤسسات  الدولي  االعتماد  معايير  بموجب  مؤهلة  دولية  جمعيات  باعتراف  العملية  والخبرة  والمهنية 
سياسات  مع  يتفق  وبما  اختصاصه  بحسب  كل  موازية  أخرى  معايير  أية  و/أو   )ISO/IEC 17024( المهنية  للشهادات 
البنك وبرفد الموظفين ببرامج التدريب والتعليم المستمر للحفاظ على مستوى من المعارف والمهارات يلبي ويحقق 

عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

عمليات  لتحقيق  والمساعدة  الداعمة  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  والبرامج  الخدمات  منظومة  اعتماد    -
األهداف  وبالتالي  لها،  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  أهداف  وبالتالي  المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية 
المؤسسية، وتوفيرها وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة تطور أهداف وعمليات البنك وبما يتفق وأفضل الممارسات 

الدولية المقبولة.

االعتبار  بعين  تأخذ  موضوعية  قياس  بمعايير  للكوادر   )Performance Evaluation( السنوي  التقييم  آليات  تضمين   -
المساهمة من خالل المركز الوظيفي بتحقيق أهداف البنك.

اتخاذ  المعلومات والتقارير لمستخدميها كمرتكز لعمليات  الالزمة لتوفير  المعلومات  التحتية ونظم  البنية  - تطوير 
والمتمثلة   )Information Quality Criteria( المعلومات  جودة  متطلبات  تتوفر  أن  يجب  وعليه  البنك،  في  القرار 
سياسة  بحسب  السرية  ومتطلبات   ،)Integrity Completeness. Accuracy and Validity or Currency( بالمصداقية 
في  الواردة  األخرى  للمتطلبات  باإلضافة  والتقارير،  المعلومات  بتلك  واالمتثال  التوافرية  ومتطلبات  البيانات  تصنيف 

.)COBIT  – Enabling Information(

اتباع  خالل  من  المرغوبة  غير  السلوكيات  وتجنب  المرغوبة  السلوكيات  تطبيق  لتشجيع  المختلفة  اآلليات  توظيف   -
أساليب الحوافز والعقوبات.
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2. اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات:

تم تشكيل لجنة توجيهية لتكنولوجيا المعلومات تضمن عملية التوافق االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق 
اإلدارة  مدراء  وعضوية  العام  المدير  السيد  اللجنة  رئيس  من  وتتكون  مستدام،  بشكل  للبنك  االستراتيجية  األهداف 
التنفيذية العليا بما في ذلك مدير تكنولوجيا المعلومات ومدير إدارة المخاطر ومدير أمن المعلومات، كما تم انتخاب 
أحد أعضاء المجلس ليكون عضواً مراقبًا في هذه اللجنة باإلضافة لمدير التدقيق الداخلي/ بصفة مراقب، ويمكنها 
دعوة الغير لدى الحاجة لحضور اجتماعاتها، وتوثق اللجنة اجتماعاتها بمحاضر أصولية، على أن تكون دورية االجتماعات 

مرة كل ثالثة أشهر على األقل، هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

تنفيذها  على  واإلشراف  المجلس،  قبل  من  المقرة  االستراتيجية  لألهداف  بالوصول  الكفيلة  السنوية  الخطط  وضع   .١
لضمان تحقيقها ومراقبة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عليها بشكل مستمر.

ربط مصفوفة األهداف المؤسسية بمصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها واعتمادها ومراجعتها   .٢
المعلومات  وإدارة  حاكمية  تعليمات  وأهداف  للبنك  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  يضمن  وبما  مستمر  بشكل 
اإلدارة  من  المعنيين  وتكليف  ومراجعتها  للقياس  معايير  مجموعة  تعريف  ومراعاة  لها،  المصاحبة  والتكنولوجيا 

التنفيذية بمراقبتها بشكل مستمر وإطالع اللجنة على ذلك.

المعلومات،  تكنولوجيا  حاكمية  وعمليات  األهداف  لتحقيق  الالزمة  المالية  وغير  المالية  الموارد  بتخصيص  ٣. التوصية 
لدعم  الالزمة  العمليات  كافة  تشمل  تنظيمية  هياكل  خالل  من  والمناسب  الكفوء  البشري  بالعنصر  واالستعانة 
األهداف تراعي فصل المهام وعدم تضارب المصالح، وتطويع البنية التحتية التكنولوجية والخدمات األخرى المتعلقة 

بها خدمة لألهداف، وتولي عمليات اإلشراف على سير تنفيذ مشاريع وعمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

ترتيب مشاريع وبرامج تكنولوجيا المعلومات بحسب األولوية.  .4

5. مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتكنولوجية والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بشكل مستمر.

رفع التوصيات الالزمة للجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات بخصوص األمور التالية:  .6
• تخصيص الموارد الالزمة واآلليات الكفيلة بتحقيق مهام لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

• أية انحرافات قد تؤثر سلبًا على تحقيق األهداف االستراتيجية.
• أية مخاطر غير مقبولة متعلقة بتكنولوجيا وأمن وحماية المعلومات.

• تقارير األداء واالمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.

7. تزويد حاكمية تكنولوجيا المعلومات بمحاضر اجتماعاتها أواًل بأول والحصول على ما يفيد االطالع عليها. 
ويكون مدير دائرة هندسة العمليات مقرراً للجنة.

المراجع:

١. تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم )٢٠١6/6٣( تاريخ ٢٠١6/9/٢5 الصادرة عن البنك المركزي األردني.

البنك  الصادرة عن  تاريخ ١٠/٢5/٢٠١6  المصاحبة لها رقم )٢٠١6/65(  المعلومات والتكنولوجيا  ٢. تعليمات حاكمية وإدارة 
المركزي األردني.

٣. COBIT الصادرة عن جمعية التدقيق والرقابة على نظم المعلومات )ISACA( في الواليات المتحدة االمريكية.
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فروع األردن

رقم الفاكسرقم الهاتفموقع الفرعإسم الفرع 

5٢٠٣٠٠٠5664١١٠-٠6البيادر - شارع الملك عبد اهلل الثاني - حي الرونقاإلدارة العامة

5٢٠٣٠٠٠5٢٠٣٠86-٠6البيادر - شارع الملك عبد اهلل الثاني - حي الرونقالفرع الرئيسي

5٢٠٣٠٠٠56٢١878-٠6الشميساني - شارع عصام العجلونيالشميساني

5٢٠٣٠٠٠56٢١968-٠6جبل عمان - شارع األمير محمدجبـل عمـــان

5٢٠٣٠٠٠568٣657-٠6شارع الملكة نورالمجّمع التجاري

5٢٠٣٠٠٠56٣95١9-٠6جبل الحسين - شارع خالد بن الوليدجبل الحسيـن

5٢٠٣٠٠٠566١484-٠6العبدلي - شارع الملك حسينالعبدلـــــي

5٢٠٣٠٠٠58١779١-٠6أم السماق - شارع مكةشارع مكــــة

5٢٠٣٠٠٠46٣8١54-٠6وسط البلد - شارع الملك حسينعمـــــــان

5٢٠٣٠٠٠4778685-٠6الوحدات - شارع اليرموكاليرموك

5٢٠٣٠٠٠478469٢-٠6عمان - شارع مأدباالقويسمـــــة

5٢٠٣٠٠٠488٣665-٠6ماركا - شارع الملك عبد اهلل األولماركـــــــا

5٢٠٣٠٠٠5٢٣٣٣79-٠6أبو نصير - شارع العربأبو نصيــر

5٢٠٣٠٠٠5٣5689٠-٠6صويلح - شارع ياجوزصويلــــح

5٢٠٣٠٠٠47٢٠5٢٠-٠6الفحيص - دوار شاكر طعيمةالفحيـــص

5٢٠٣٠٠٠55٢5676-٠6شارع وصفي التلشارع وصفي التـل

5٢٠٣٠٠٠4٠١76٠8-٠6جاليريا مول - شارع عبد الرحيم حاج محمدالصويفية

5٢٠٣٠٠٠5٢٠٣١77-٠6شارع البطحاءالهاشمي الشمالي

5٢٠٣٠٠٠٠5٣99٣٢9٠-٠6الزرقاء - شارع السعادةالزرقــــــاء

5٢٠٣٠٠٠٠5٣٢469٣١-٠6مأدبا - شارع الملك عبد اهلل الثانيمـــأدبا

5203000٠٣٢٣86967-06الكرك - شارع طريق عّمان الرئيسي - الثنيةالكرك

5٢٠٣٠٠٠٠٣٢٠١4١66-٠6الوحدات الشرقية - شارع بن رشدالعقبة

5٢٠٣٠٠٠٠5٣55١56١-٠6السلط - شارع الميدانالسلط

5٢٠٣٠٠٠٠5٣57١76١-٠6دير عال - الشارع الرئيسيمعدي

5٢٠٣٠٠٠٠٢7٢4٣٠٣6-٠6إربد - شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربد

5٢٠٣٠٠٠٠٢7٢5١785-٠6إربد - شارع إيدونشارع إيدون/ إربد

5٢٠٣٠٠٠٠٢7٢47٠87-٠6إربد - البلد - شارع السينمامكتب إربد

5٢٠٣٠٠٠٠٢7٣8١857-٠6الرمثا - مبنى البلدية - شارع الوحدة العربيةالرمثا

5٢٠٣٠٠٠٠٢6٢٣665٢-٠6المفرق - الحي الشرقي - شارع خالد أبو سماقةالمفرق

5203000٠5٣75١677-06الجبل الشمالي - شارع الملك عبد اهلل الثانيياجوز

الفروع والمكاتب للبنك التجاري األردني

فروع فلسطين

رقم الفاكسرقم الهاتفموقع الفرعاسم الفرع 

٢98768٣97٠٢٢98768٢-٢-٠٠97٠رام اهلل - شارع برليناإلدارة اإلقليمية

٢989٢٣٠97٠٢٢989٢٣٢-٢-٠٠97٠رام اهلل - شارع برلينرام اهلل

٢98768٠97٠٢٢96٣7٢٣-٢-٠٠97٠رام اهلل - ميدان المنارة عمارة سيتي سنترمكتب رام اهلل

٢767٢٣٣97٠٢٢767٢٣7-٢-٠٠97٠بيت لحم - شارع المهدبيت لحم

٢٣8٢١9١97٠9٢٣8١95٣-9-٠٠97٠نابلس - الدوار - مجمع بلدية نابلسنابلس

٢67658497٠9٢67659١-9-٠٠97٠طولكرم - عمارة سمارة واالعرجطولكرم
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