قائمة املحتويات

											
املحتويات

رقم ال�صفحة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

7

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

9

تقرير جمل�س الإدارة
الأداء االقت�صادي

13

التحليل املايل

18

ن�شاطات و�إجنازات البنك

21

اخلطة امل�ستقبلية

27

�إدارة املخاطر امل�رصفية

28

احلاكمية امل�ؤ�س�سية وبيانات الإف�صاح

30

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية

47

القوائم املالية املوحدة

55

فروع ومكاتب البنك

115

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
				
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

رئي�س جمل�س الإدارة

				
ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد حممد كمال الدين بركات				

ممثل بنك م�رص

				
ال�سيد �إبراهيم ح�سني حممد �أبو الراغب

ممثل �رشكة الإ�رشاق لال�ستثمارات التجارية

			
ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين

ممثل �رشكة امل�رشق لال�ستثمارات

الدكتور فاروق �أحمد ح�سن زعيرت				

ممثل �رشكة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار

الدكتور عبد املالك �أحمد عبد املالك جابر

		

ممثل �رشكة امل�سرية لال�ستثمار

ال�سيد ن�ش�أت طاهر ن�ش�أت امل�رصي
				
ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل

ممثل ال�رشكة العربية للتموين والتجارة

				
ال�سيد ب�سام علي نايف ال�صبيحي

ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

				
ال�سيدة �سهري �سيد حممود �إبراهيم

ممثلة �رشكة م�رص لال�ستثمار

ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي
(اعتبارا ً من )2010/3/24

الأ�ستاذ كمال غريب عبدالرحيم البكري 			

املدير العام

						
ال�سادة ارن�ست ويونغ
(�أع�ضاء م�ؤ�س�سة ارن�ست ويونغ العاملية)

مدققو احل�سابات

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
ي�سعدين �أن �ألتقي بكم لأقدم لكم التقرير ال�سنوي لبنك القاهرة عمان لعام  2010والذي �شهد احتفال البنك مبرور خم�سني عاما ً على ت�أ�سي�سه حقق خاللها �إجنازات
متميزة ومنوا ً ملحوظاً يف كافة �أن�شطته الت�شغيلية واملالية ،توجت خالل العام بتحقيق نتائج مالية هي الأعلى منذ ت�أ�سي�س البنك ولت�ضع �أ�س�س متينة يتم البناء
عليها لل�سنوات القادمة وذلك بف�ضل دعم وثقة عمالء البنك وم�ساهميه والإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات التي و�ضعتها �إدارة البنك ،وعمل وجهد موظفيه يف تنفيذها
وحتقيق �أهدافها.
�شهد العام  2010تباينا ً يف �أداء االقت�صاد العاملي ،حيث �شهد الن�صف الأول منه بوادر على بداية اخلروج من �أ�سوء �أزمة اقت�صادية �أملت به منذ ثالثينيات القرن املا�ضي
ثم ما لبث �أن �أ�صيب اال�ستقرار بنك�سة كبرية متثلت باال�ضطرابات التي حلقت ب�أ�سواق الديون ال�سيادية لبع�ض الدول الأوروبية مما �أدى �إىل فقدان الثقة بالأ�سواق العاملية،
�إال �أنه وبالرغم من ذلك حقق االقت�صاد العاملي منوا ً جيدا ً مبعدل  .%4.8هذا وقد امتدت �آثار تعايف االقت�صاد العاملي �إىل املنطقة العربية ب�شكل عام حيث �شهدت معظم
دولها حتقيق معدالت منو جيدة� .أما يف الأردن ،فقد ا�ستمر تدين معدالت النمو االقت�صادي والتباين يف �أداء القطاعات االقت�صادية الرئي�سية بالرغم من ارتفاع معدل النمو
عن العام ال�سابق.
�أما بالن�سبة للبنك ،فقد ا�ستطاع �أن يحقق نتائج مميزة ومعدالت منو مرتفعة يف كافة �أن�شطته الت�شغيلية متجاوزا ً التوقعات يف كل من الأردن وفل�سطني ،حيث منت
املوجودات بن�سبة  %5.5لتبلغ  1843,4مليون دينار بينما حققت ودائـع العمـالء منوا ً بن�سبة  %5.68لت�صل �إىل  1335,8مليون دينار .كما حقق البنك منوا ً يف الت�سهيالت
االئتمانية التي ارتفع ر�صيدها بن�سبة  %12.78ليبلغ  823,1مليون دينار ،وقد ترافق هذا االرتفاع مع ا�ستمرار التح�سن يف جودة املحفظة حيث انخف�ضت ن�سبة
الت�سهيالت غري العاملة �إىل  %4.10مقابل  %4.53للعام ال�سابق� .أما على �صعيد النتائج املالية ،فقد بلغ �صايف الربح لل�سنة  34,7مليون دينار مقابل  25,5مليون دينار
للعام ال�سابق ،حمققا ً منو بن�سبة  ،%36وقد �صاحب هذا النمو ارتفاع يف الأرباح الت�شغيلية حيث ارتفع �صايف �إيرادات الفوائد بن�سبة  %29.35ليبلغ  75,3مليون دينار ،فيما
بلغ �صايف �إيرادات العموالت  19,5مليون دينار حمققا ً منو بن�سبة  %10.31وبلغ �إجمايل الدخل  103,8مليون دينار بارتفاع  %19.63عن العام ال�سابق.
لقد حتققت هذه النتائج املميزة بف�ضل ال�سيا�سة االئتمانية احل�صيفة التي اتبعها البنك خالل ال�سنوات ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل تطور ممار�سات �إدارة املخاطر ب�شكل
كبري ،والتي �أدت �إىل ا�ستمرار التح�سن يف جودة حمفظة الت�سهيالت االئتمانية من خالل انخفا�ض ن�سبة الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة والتي هي �أقل من معدلها يف
القطاع امل�رصيف بالإ�ضافة �إىل ارتفاع ن�سبة تغطية املخ�ص�صات للت�سهيالت غري العاملة .كما يتمتع البنك بقوة مركزه املايل وارتفاع ن�سب ال�سيولة وكفاية ر�أ�س املال
والناجتة عن رفع ر�أ�س املال ب�شكل متكرر يف ال�سنوات ال�سابقة .كما �أن �سيا�سة البنك املتحوطة يف بناء املخ�ص�صات ت�ضعه يف موقف جيد ملواجهة �أي ارتفاع يف خماطر
االئتمان .وقد كان لهذه النتائج الأثر الإيجابي على تقييم البنك حيث قامت م�ؤ�س�سة التقييم الدولية «كابيتال انتلجن�س» خالل العام برفع تقييم البنك بالعمالت
الأجنبية طويل الأجل �إىل  BBمن  ،BB-كما قامت برفع ت�صنيف قوة املركز املايل للبنك �إىل  BBB-من .BB+
�سي�سعى البنك يف عام  2011لال�ستمرار يف تطبيق وتنفيذ �سيا�ساته وخطته اال�سرتاتيجية ،ويف تطوير �أعماله ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة وزيادة كفاءة الأداء ،من
خالل زيادة انت�شاره اجلغرايف وفتح فروع جديدة وزيادة �شبكة ال�رصاف الآيل والتي �أ�صبحت من �أكرب �شبكات ال�رصاف الآيل يف الأردن وفل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمال
حتديث فروعه القدمية ومبا يتنا�سب مع هويته امل�ؤ�س�سية .كما �سيتم تطوير الأنظمة الآلية والت�شغيلية من خالل ا�ستكمال تطبيق النظام البنكي اجلديد ومراجعة
كافة �إجراءات العمل لديه لتكون �أكرث فعالية ومبا يتيح دعم خطة التو�سع وطرح املنتجات واخلدمات مبرونة كبرية ومبا يحقق �أف�ضل �رشوط الأمن واحلماية.
بناءً على النتائج املالية ،وبهدف تدعيم قاعدة ر�أ�س املال مبا ميكن البنك من تعزيز قدرته على التو�سع يف �أعماله وزيادة حجم ن�شاطه وقدرته التناف�سية ،فقد قرر جمل�س
الإدارة التو�صية للهيئة العامة املوقرة بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  %15من القيمة اال�سمية لل�سهم ومببلغ  15مليون دينار.
ويف اخلتام� ،أتقدم بال�شكر اجلزيل لكافة م�ساهمي البنك لدعمهم امل�ستمر ،ولعمالئنا الكرام على ثقتهم وم�ساندتهم املتوا�صلة لنا ،و�إىل موظفي البنك على اختالف
مواقعهم لعملهم اجلاد والنتمائهم و�إخال�صهم ،وللبنك املركزي الأردين جلهوده املخل�صة وعلى دعمه الدائم ،وكلنا ثقة مبوا�صلة اجلهود لتقدمي خدمات م�رصفية مميزة
وحتقيق نتائج �أف�ضل يف ال�سنوات القادمة.
خالـد �صبيـح امل�صـري
									
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئي�س جمل�س الإدارة
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الأداء االقت�صادي
االقت�صاد العاملي
�شهد العام  2010بداية خروج االقت�صاد العاملي من �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية �أملت به منذ الثالثينات من القرن املا�ضي� ،إال �أن وترية التعايف جاءت متقلبة وحمفوفة بالعديد من املخاطر
والتقلبات ال�سلبية .فما لبثت �أو�ضاع االقت�صاد العاملي �أن ا�ستقرت يف الن�صف الأول من عام  ،2010حتى بد�أت حكومات الدول متهد الطريق ل�سحب ال�سيا�سات التحفيزية� ،إال �أن
هذا اال�ستقرار املايل �أ�صيب بنك�سة كبرية يف الربع الثاين من العام متثلت باال�ضطرابات التي حلقت ب�أ�سواق الديون ال�سيادية الأوروبية يف اليونان و�إيرلندا ودول �أخرى جنوبي �أوروبا.
�أدى تفاقم امل�شاكل يف دول جنوبي �أوروبا �إىل فقدان ثقة امل�ستثمرين يف الأ�سواق العاملية ،ال �سيما الأوروبية منها� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع خماطر اال�ستثمار �إىل نحو غري م�سبوق ،الأمر
الذي دفع هذه الدول �إىل امل�ضي ب�إجراء �إ�صالحات هيكلية ومالية �شملت خطط تق�شف �صعبة خلف�ض عجز ميزانيتها وتقليل اعتمادها على الدين.
وعلى الرغم من �ضعف اال�ستقرار املايل� ،إال �أن االقت�صاد العاملي حقق منوا ً جيدا ً بح�سب توقعات �صندوق النقد الدويل ،حيث منا مبعدل  %4.8يف العام  .2010ولعل �أهم ال�سمات
الأ�سا�سية لهذا النمو ،تكمن يف التو�سع البطيء املتقلب لالقت�صادات املتقدمة مبعدل  %2.7املرتافق مع ارتفاع معدالت البطالة ،و�ضعف ال�سوق العقاري والتمويل االئتماين مما
�أدى �إىل �ضعف ثقة امل�ستثمرين .ومن جهة �أخرى ،كانت وترية النمو يف االقت�صادات النا�شئـة مت�سارعـة بن�سبـة  .%7.1حيث مل يخل هذا النمو من خماطـر الت�ضخـم املت�سارع
وخماطر ارتفاع الأ�سعار غري املربر يف القطاع العقاري نتيجة التدفقات الكبرية يف ر�ؤو�س الأموال الأجنبية.
حققت ال�صني �إجنازا ً كبريا ً يف العام  2010متمثال ً يف احتاللها مكانة ثاين �أكرب اقت�صاد عاملي بعد الواليات املتحدة الأمريكية ،بدال ً من اليابان.
هذا وقد وا�صل اقت�صاد الواليات املتحدة منوه الإيجابي بن�سبة  %2.6يف العام  .2010حيث �شهد الن�صف الأول من العام زخما ً اقت�صادياً ،مدفوعا ً بتح�سن م�ستويات ال�سيولة يف
الأ�سواق املالية الأمريكية وعودة ثقة امل�ستثمرين بف�ضل �سيا�سة الت�سهيل الكمي الأوىل التي �أقرها االحتياطي الفيدرايل يف عام .2009
�أمـا يف الن�صف الثاين من العام ،فقد النمو االقت�صادي الأمريكي بريقه ،مت�أثرا ً ب�ضعف �سوق العمل الأمريكي وارتفاع معدالت البطالة عند م�ستوى  ،%9.4الأمر الذي انعك�س
�سلباً على منو الدخل� ،إ�ضافة �إىل تراجع عمليات الإقرا�ض املتزامن مع ه�شا�شة ال�سوق العقاري.
كما �ساهمت العديد من العوامل الأخرى يف تقوي�ض عجلة النمو ،ال �سيما تباط�ؤ اال�ستهالك ال�شخ�صي الأمريكي ،العائد �إىل ا�ستمرار الأ�رس الأمريكية يف �سيا�سة التخل�ص من
ديونها وميلها لالدخار.
حاولت احلكومة الأمريكية �إيجاد احللول الناجعة لتحفيز االقت�صاد ،لذا حافظت �أ�سعار الفائدة على الدوالر على �أدنى م�ستويات تاريخية لها عند  ،%0.25-0فيما جل�أ االحتياطي
الفيدرايل �إىل التو�سع يف الت�سهيل الكمي عن طريق �إقرار دورة ثانية يف ت�رشين الثاين ،متثلت يف زيادة عمليات �رشاء الأ�صول اال�ستثمارية ب�أنواعها من البنوك ال �سيما تلك املدعومة
بديون القطاع العقاري ،و�رشاء �أذونات و�سندات اخلزينة الأمريكية لتوفري ال�سيولة املنا�سبة لل�سوق .كما �أقرت احلكومة الأمريكية متديد العمل بالتخفي�ضات ال�رضيبية املقرة منذ
عهد الرئي�س بو�ش االبن.
�أما فيما يتعلق بالأداء االقت�صادي للعام  ،2011فمن املتوقع �أن يوا�صل االقت�صاد الأمريكي تعافيه ،حمققا ً ن�سبة منو  %2.3بناءً على توقعات �صندوق النقد الدويل ،كما يتوقع �أن
ت�ستمر ال�سيا�سة النقدية التو�سعية لالحتياطي الفيدرايل على الأقل حتى منت�صف العام .2011
يواجه االقت�صاد الأمريكي العديد من التحديات التي قد تعيق النمو على املدى القريب واملتو�سط ولعل �أبرزها الو�ضع املايل للحكومة الأمريكية املتمثل بتنامي عجز املوازنة
�إىل م�ستويات تقارب  %10من الناجت املحلي الإجمايل للعام � ،2010إ�ضافة �إىل ارتفاع حجم الدين العام �إىل م�ستويات قيا�سية تقارب  %89.4من الناجت املحلي الإجمايل ،الأمر الذي
يتطلب البدء بو�ضع �سيا�سات مدرو�سة ل�سحب الت�سهيالت الكمية دون الت�أثري على تعايف االقت�صاد.

ولعل احلدث الأبرز يف عام  ،2010كان ن�شوء �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية ،نتيجة عجز بع�ض اقت�صادات �أوروبا ال�ضعيفة ن�سبيا ً عن حتمل كلفة حزم الإنقاذ املتبعة يف بع�ض بلدان
االحتاد الأوروبي� ،إ�ضافة �إىل �ضعف قطاعاتها امل�رصفية وو�صول عجز ميزانياتها �إىل م�ستويات غري م�سبوقة.
انطلقت �رشارة هذه الأزمة يف اليونان ،حيث �أدى ات�ساع العجز املايل �إىل م�ستويات قيا�سية� ،إىل تقوي�ض قدرة احلكومة اليونانية عن �سداد ديونها ،الأمر الذي �أدى �إىل تدخل االحتاد
الأوروبي و�صندوق النقد الدويل عن طريق توفري ال�سيولة عرب خطة �إنقاذ �ضخمة بلغت  110مليار يورو ال�ستعادة ثقة امل�ستثمرين.
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�أما االقت�صادات الأوروبية ،فقد كان الطريق �إىل تعايف النمو االقت�صادي وعراً ،على الرغم من �سطوع جنم االقت�صاد الأملاين كمالذ �أوروبا الآمن .فقد حقق االقت�صاد الأملاين منوا ً
ملحوظا ً بن�سبة  ،%3.6وهو الأعلى منذ �سقوط جدار برلني عام  .1990وعلى الرغم من ذلك ،حققت دول الوحدة النقدية الأوروبية منوا ً متوا�ضعا ً بن�سبة  ،%1.7مدفوعا ً بانكما�ش
بع�ض االقت�صادات الأوروبية ،الأمر الذي ا�ستدعى هذه الدول لبدء العمل ب�سيا�سات تق�شفية.

وما لبثت �أن هد�أت الأزمة عدة �شهور �إال وع�صفت من جديد ب�إيرلندا التي حتملت وزر �إنقاذ قطاعها البنكي الكبري ن�سبيا ً والذي ال يتالءم حجمه مع حجم االقت�صاد ،مما �أدى �إىل
تدهور الو�ضع املايل للحكومة الإيرلندية وارتفاع العجز وحجم الدين العام �إىل م�ستويات قيا�سية ،الأمر الذي دفع دول الوحدة النقدية الأوروبية للتدخل بحزمة �إنقاذ �أخرى بلغت
قيمتها  85مليار يورو.
هذا وما زالت بوادر جتدد الأزمة تلوح يف الأفق ،حيث ما زالت ال�شكوك حتوم حول الربتغال و�إ�سبانيا و�إيطاليا وبلجيكا.
�أما االقت�صاد الياباين ،فقد منا مبعدل  %2.8يف العام  ،2010على الرغم من تباط�ؤ وترية النمو يف �آخر العام .عانى االقت�صاد الياباين من العديد من امل�شاكل يف العام  ،2010متثلت
ب�رصاعه طويل الأمد مع االنكما�ش ال�سعري الذي �أدى �إىل �ضعف الطلب الداخلي� ،إ�ضافة �إىل قوة الني �إىل حد �أ�رض ب�صادرات اليابان .كما حتملت اليابان وزر ارتفاع م�ستويات الدين
العام للناجت املحلي الإجمايل �إىل معدالت غري م�سبوقة قاربت  %213جراء �سيا�سات الت�سهيل الكمي املتبعة.
من ناحية �أخرى� ،ساهمت �سيا�سات الت�سهيل الكمي املتبعة يف الواليات املتحدة الأمريكية �إىل تدفق ر�ؤو�س الأموال �إىل مناطق �أخرى يف العامل ،حتديدا ً الأ�سواق النا�شئة ،مما �ساهم
يف ارتفاع �أ�سعار �رصف عمالتها و�أطلق العنان للت�ضخم املت�سارع فيها .كما زاد الو�ضع �سوءاً ،ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية عامليا ً �إىل م�ستويات غري م�سبوقة مت�أثرة بات�ساع الفجوة
بني العر�ض والطلب.
�أثرت العوامل ال�سابقة جمتمعة على ال�سيا�سات النقدية يف الأ�سواق النا�شئة ،حيث حترك �صانعو القرار فيها �إىل ت�شديد �سيا�ساتهم النقدية وفر�ض القيود على تدفقات ر�ؤو�س
الأموال اخلارجية .كما ذهب البع�ض �إىل فر�ض �إجراءات حمائية على اقت�صاداتها ،فربز �إىل الواجهة م�صطلح «حرب العمالت» ،الذي �أطلقته الربازيل على تدخل البنوك املركزية
العاملية لتخفي�ض �أ�سعار عمالتها.
وفيما يتعلق ب�أ�سعار ال�سلع واملعادن الأ�سا�سية ،فقد عاود النفط ارتفاعه خالل العام  2010مت�أثرا ً بارتفاع الطلب عليه ال �سيما من ال�صني وتعايف االقت�صاد العاملي ،حيث الم�ست
�أ�سعار النفط حاجز  100دوالر للربميل يف ال�شهور الأخرية من عام  .2010كما ارتفعت �أ�سعار الذهب واملعادن الثمينة �إىل م�ستويات قيا�سية يف العام  ،2010مدفوعة بارتفاع
الطلب عليها كملج�أ �أمن من التقلبات االقت�صادية العاملية.
�أما النحا�س ،فقد كان احل�صان الأ�سود لعام  ،2010حيث ارتفعت �أ�سعاره �إىل م�ستويات قيا�سية تعادل  9000دوالر للطن املرتي جراء زيادة الطلب عليه يف م�شاريع البنى التحتية
ال �سيما يف ال�صني.
اقت�صاديات الدول العربية:
�شهدت اقت�صادات الدول العربية حت�سنا ً ملحوظا ً يف العام  ،2010مدفوعة بتعايف االقت�صاد العاملي وارتفاع �أ�سعار النفط العاملية .كما �شهدت القطاعات الت�صديرية وقطاع
ال�سياحة انتعا�شا ً يف العام  ،2010مما �ساهم يف حتقيق معدل منو اقت�صادي يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا بن�سبة  ،%4مقارنة بن�سبة  %2يف العام .2009
�شهد اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية �أداءً جيدا ً يف العام  ،2010فقد ارتفعت معدالت النمو لت�صل �إىل  %3.5بنهاية العام  ،2010مدفوعة بزيادة الإنفاق احلكومي على م�شاريع
البنى التحتية وعلى اجلهود احلثيثة لتطوير القطاع غري النفطي.
�أما يف قطر ،فقد تابع االقت�صاد �أداءه املتميز معتمدا ً على �صادرات الغاز الطبيعي امل�سال والبيئة اال�ستثمارية القوية التي يحظى بها وخا�صة يف م�شاريع البنية التحتية لي�صل
�إىل  %16يف نهاية العام  .2010وقد �أ�ضاف فوز قطر يف ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل لعام  2022املزيد من الزخم والتميز على االقت�صاد القطري.
وفيما يتعلق باالقت�صاد الإماراتي ،فما زال حجم الديون الكبري يثقل كاهل �إمارة دبي ،حيث ترافق مع العديد
من امل�شاكل �أبرزها تدهور القطاع العقاري و �إعادة هيكلة ال�رشكات التابعة للحكومة منعا ً لإفال�سها .ومع ذلك
عملت دبي جاهدة وبدعم من جارتها الغنية نفطيا ً على تدعيم ا�ستقرارها املايل خالل عام  ،2010مع حتقيق معدل
منو ب�سيط مل يتجاوز � .%1أما �أبو ظبي ،فقد تابع اقت�صادها حت�سنه التدريجي املدعوم بارتفاع �أ�سعار النفط العاملية،
لتحقق الإمارات ككل منوا ً مقبوال ً مبعدل  %2.4يف .2010
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�أما لبنان ،فقد منا بن�سبة  %8يف العام  2010مت�أثرا ً باال�ستقرار الن�سبي يف الو�ضع ال�سيا�سي .بينما تابع االقت�صاد
ال�سوري منوه مدفوعا ً مب�شاريع البنى التحتية ،وافتتاح �سوق دم�شق للأوراق املالية.

24.50%

قطر

م�رص �أي�ضا ً كان لها ن�صيبها من التعايف االقت�صادي الذي �شهدته دول املنطقة ،على الرغم من تعاظم امل�شاكل
االجتماعية من فقر وبطالة وت�ضخم وانخفا�ض اجلنيه امل�رصي �إىل �أدنى م�ستوياته خالل العام  ،2010فقد منا االقت�صاد
امل�رصي مبعدل يقارب  ،%5مدفوعا ً بارتفاع عائدات القطاع ال�سياحي وعائدات قناة ال�سوي�س.

�أداء �أ�سواق املال العربية يف عام 2010
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تباين �أداء �أ�سواق املال العربية ،فقد �شهدت يف معظمها منوا ً يف م�ؤ�رشاتها� ،إال �أن �أ�سواق املال يف كل من الإمارات ولبنان والأردن والبحرين وفل�سطني تابعت خ�سائرها ،وفقدت
م�ؤ�رشاتها بع�ضا ً من قيمتها و�سط حركات تداول متيزت ب�شح ال�سيولة.
االقت�صاد الأردين:

الناجت املحلي الإجمايل والت�ضخم

ودع ال�سوق الأردين عام  2010بعد �أن كان عاما ً حافال ً بالكثري من املفاج�آت والتناق�ضات على ال�صعيدين املحلي
والعاملي ،حيث منا مبعدل  %2.9يف الأرباع الثالث الأوىل من العام  .2010فيما ت�شري التوقعات الر�سمية �إىل احتماالت
منوه بن�سبة  ٪3خالل عام .2010
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�أما على �صعيد التطورات القطاعية ،فقد �أظهرت القطاعات االقت�صادية خالل الأرباع الثالث الأوىل منوا ً
متبايناً ،فقد حقق قطاع ال�صناعات اال�ستخراجية منوا ً ا�ستثنائيا ً بلغت ن�سبته  ، %24.4مقابل تراجع بن�سبة
 %24خالل نف�س الفرتة من عام  ،2009و�سجل قطاع النقل واالت�صاالت منوا ً ملحوظا ً بن�سبة  %6.9مقابل منو
بن�سبة  %6.1خالل  ،2009كما �شهد قطاعا ال�سياحة  ،واخلدمات العقارية منوا ً ن�سبته  %5.4و  %4.5باملقارنة
مع  %3و  %3.36خالل نف�س الفرتة من عام .2009
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هذا وقد تباط�أ منو قطاع الزراعة يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  ،2010لي�صل �إىل منو مقداره  ،%8.5مقارنة
بنمو ن�سبته  %19.9يف نف�س الفرتة من عام � .2009أما قطاع الإن�شاءات ،فقد �شهد بح�سب التقديرات الأولية
للناجت املحلي الإجمايل تراجعا ً ملمو�سا ً بواقع  %6.7للأرباع الثالثة الأوىل من عام  ،2010مقارنة بنمو بن�سبة
 %13.5خالل نف�س الفرتة.
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منو الناجت املحلي الإجمايل ٪
معدل الت�ضخم

�أ�صدرت دائرة الإح�صاءات العامة تقريرها ال�سنوي حول الت�ضخم يف الأردن والذي ي�شري �إىل ارتفاع متو�سط �أ�سعار امل�ستهلك لعام  2010مبقدار  %5مقارنة مع العام الذي �سبقه.
ويعزى هذا االرتفاع بالأ�سا�س نتيجة ارتفاع �أ�سعار امل�ستوردات الرئي�سية من اخلارج ال �سيما الوقود واملواد
الغذائية.
ال�سيا�سة النقدية:
تابع البنك املركزي الأردين �سيا�سته النقدية الرامية �إىل احلفاظ على ا�ستقرار القطاع النقدي وال�سيطرة
على معدالت الت�ضخم وبناء م�ستويات مريحة من احتياطيات العمالت الأجنبية التي و�صلت �إىل م�ستويات
قيا�سية تقارب  12.1مليار دوالر �أي  8.53مليار دينار �أو ما يغطي قيمة � 8.25أ�شهر من امل�ستوردات .كما
�ساهمت ال�سيا�سة النقدية التو�سعية يف ت�شجيع النمو االئتماين ،حيث ارتفع حجم القرو�ض املمنوحة
من القطاع البنكي الأردين بن�سبة  %8.5يف عام .2010
هذا وقد قام البنك املركزي الأردين بتخفي�ض �أ�سعار الفائدة على نافذة الإيداع لديه بن�سبة  %0.5مع بداية
عام  2010لت�صل �إىل م�ستوى  ،%2كما حافظ على �سيا�سة نقدية م�ستقرة طيلة العام  2010وذلك
بغر�ض ت�شجيع الإقرا�ض .كما رفعت م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع �سقف �ضمانها لكافة ودائع القطاع امل�رصيف
لي�صل �إىل  50,000دينار بدال ً من  10,000دينار وذلك بعد انتهاء القرار ال�سابق ب�ضمان الودائع حتى نهاية
عام  ،2010وذلك حلماية القطاع امل�رصيف الأردين من تداعيات الأزمة االقت�صادية العاملية على اململكة.

احتياطات اململكة من العمالت الأجنبية

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2
0

0
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

احتياطات اململكة من العمالت الأجنبية (مليار دينار)

القطاع اخلارجي

بناءً على ما �سبق ،فقد �سجل العجز يف امليزان التجاري ارتفاعا ً خالل عام  2010بن�سبة  %4.8وبلغ العجز  5.85مليار دينار كما بلغت ن�سبة تغطية ال�صادرات للم�ستوردات ما
ن�سبته  %46مقابل  %44.8خالل عام . 2009
وعلى �صعيد الرتكيب ال�سلعي لأبرز ال�سلع امل�صدرة وامل�ستوردة ،فقد ارتفعت قيمة ال�صادرات من الألب�سة وتوابعها وحم�رضات ال�صيدلة والأ�سمدة واخل�ضار والبوتا�س اخلام ،فيما
انخف�ضت قيمة ال�صادرات من الفو�سفات اخلام� .أما امل�ستوردات ال�سلعية ،فقد �سجلت ارتفاعا ً يف م�ستوردات البرتول اخلام والآالت والأدوات الآلية و�أجزائها واللدائن وم�صنوعاتها،
يف حني انخف�ضت قيمة امل�ستوردات من الآالت والأجهزة الكهربائية.
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عاودت ال�صادرات الوطنية منوها خالل العام  ،2010حيث ارتفعت بن�سبة مقدارها  ،%17.8بينما انخف�ضت قيمة املعاد ت�صديره بن�سبة  %18.5مقارنة مع عام  .2009كما ارتفعت
قيمة امل�ستوردات بن�سبة  %7.2خالل عام .2010

وبالن�سبة لأبرز ال�رشكاء يف التجارة اخلارجية ،فقد ارتفعت قيمة ال�صادرات الوطنية ب�شكل وا�ضح لدول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومن �ضمنها العراق ،ال�سعودية
والإمارات ،ودول اتفاقية التجارة احلرة ل�شمال �أمريكا ومنها الواليات املتحدة الأمريكية ،وكذلك الدول الآ�سيوية غري العربية ومن �ضمنها الهند.
وقد ارتفعت امل�ستوردات ب�شكل وا�ضح من دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وخا�صة من ال�سعودية الذي ميثل النفط معظم امل�ستوردات منها ،والدول الآ�سيوية غري
العربية ومن �ضمنها تركيا واليابان وال�صني ال�شعبية ،ودول االحتاد الأوروبي ومن �ضمنها �أملانيا.
ويف املقابل ،انخف�ضت قيمة امل�ستوردات ب�شكل ملحوظ من م�رص وكذلك من دول اتفاقية التجارة احلرة ل�شمال �أمريكا ومن �ضمنها الواليات املتحدة الأمريكية.
ال�سيا�سة املالية:
�أظهر الأداء املايل للقطاع احلكومي للعام  2010حت�سنا ً ملمو�ساً ،حيث �سجلت املوازنة العامة خالل ال�شهور الإحدى ع�رش الأوىل من عام  2010عجزا ً ماليا ً بعد امل�ساعدات مقداره
 786مليون دينار ،مقارنة بعجز مايل �أكرب بلغ  973مليون دينار خالل الفرتة ذاتها من عام  .2009وقد جاء هذا االنخفا�ض نتيجة قيام احلكومة بتقلي�ص الإنفاق الر�أ�سمايل بن�سبة
 %30والعمل على تر�شيد النفقات اجلارية.
ويف �ش�أن مت�صل ،ارتفع �صايف الدين العام الداخلي واخلارجي يف نهاية �شهر ت�رشين الثاين ليتجاوز  11مليار دينار �أو ما ن�سبته  %57،7من الناجت املحلي الإجمايل� ،أي �أقل من �سقف
الدين العام املحدد بالقانون والبالغ  %60من الناجت املحلي الإجمايل.
�سوق عمان املايل:
�أنهى �سوق عمان املايل عام  2010على انخفا�ض للعام الثالث على التوايل  ،حيث بلغ حجم التداول الإجمايل  6.7مليار دينار مقارنة مــع  9.7مليار دينار لعام  ،2009كما �أغلق
الرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم املرجح بالأ�سهم احلرة عند م�ستوى  2374نقطة مقارنة مع  2534نقطة بنهاية العام املا�ضي� ،أي بانخفا�ض ن�سبته  .%6.3وعلى الرغم من ذلك،
فقد ارتفعت ن�سبة ملكية غري الأردنيني يف �سوق عمان بنهاية عام  2010لتبلغ  %49.6مقارنة مع  %48.9بنهاية العام .2009
ومن جانب �آخر ،فقد �شهد عام � 2010إدراج �أ�سهم � 5رشكات جديدة لدى �سوق عمان املايل ،بحيث ارتفع عدد ال�رشكات املدرجة لي�صل �إىل � 277رشكة ،كما بلغت القيمة ال�سوقية
ّ
م�شكلة بذلك ما ن�سبته  %122.7من الناجت املحلي الإجمايل .ومما يذكر ب�أن عدد الأ�سهم املتداولة
للأ�سهم املدرجة يف �سوق عمان املايل بنهاية العام  2010نحو  21.9مليار دينار
خالل العام  2010قد �شهد ارتفاعا ً بلغت ن�سبته  %16.1حيث بلغ عدد الأ�سهم املتداولة  7مليار �سهم نفذت من خالل  1.9مليون عقدا ً مقارنة مع  6مليار �سهم مت تداولها خالل
عام  2009نفذت من خالل  3ماليني عقد .كذلك ارتفع معدل دوران الأ�سهم لي�صل �إىل  %102.2مقارنة مع  %91.3لعام .2009
التوقعات االقت�صادية للعام :2011
�أ�شارت التوقعات �إىل ا�ستمرارية حت�سن معدالت النمو لالقت�صاد الأردين خالل العام  ،2011ولكن مبعدالت تقل عن معدل النمو امل�ستدام والبالغ � %6سنوياً ،حيث من املتوقع �أن
ينمو االقت�صاد الأردين بن�سبة  %3.5خالل العام  2011مدفوعا ً بتح�سن البيئة االقت�صادية يف الأردن والتعايف التدريجي لالقت�صاديات العاملية ،كما ت�شري التوقعات �إىل انتعا�ش منو
ال�صادرات الوطنية ب�سبب تزايد الطلب اخلارجي حيث من املتوقع �أن تنمو بن�سب تقارب  ،%7.5كما ت�شري التوقعات �إىل ات�ساع العجز يف احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات بن�سبة
 %6.25يف ظل ارتفاع الأ�سعار العاملية للمواد الأ�سا�سية والوقود.
�أما على �صعيد ال�سيا�سة املالية ،فقد توقعت موازنة � 2011أن يبلغ العجز املايل بعد املنح اخلارجية ما مقداره  1180مليون دينار �أو ما ن�سبته  %5،5من الناجت املحلي الإجمايل وذلك
باملقارنة مع عجز ن�سبته  %5.3يف عام  .2010كما �أنه من املتوقع �أن ت�ضع احلكومة الأردنية خطة وا�ضحة لتخفي�ض العجز املايل ب�صورة تدريجية خالل ال�سنوات القادمة و�صوال ً
�إىل امل�ستويات الآمنة املتعارف عليها دوليا ً والبالغة  %3من الناجت املحلي الإجمايل.
�أما على �صعيد ال�سيا�سة النقدية ،فمن املتوقع �أن يحافظ البنك املركزي الأردين على ا�ستقرار �سيا�سته النقدية يف العام  ،2011والرامية �إىل حتفيز النمو واحلفاظ على اال�ستقرار
ال�سعري.
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نتائج الأعمال
�أهم امل�ؤ�رشات والن�سب املالية
2010

(�ألف دينار با�ستثناء ح�صة ال�سهم من الربح)

نتائج العمليات

�صايف �إيرادات الفوائد

2009

75,253

�صايف �إيراد العموالت

58,178

19,498

�إجمايل الدخل

الربح بعد ال�رضائب

�أهم بنود امليزانية العامة
جمموع املوجودات

103,793

86,765

0/347

0/255

25,549

1,335,849

1,264,097

729,800

العائد على معدل حقوق امل�ساهمني

%18.15

�صايف الت�سهيالت �إىل ودائع العمالء

%61.62

تغطية املخ�ص�ص ل�صايف الت�سهيالت غري العاملة

%12.78

177,051

%1.94

�صايف الت�سهيالت غري العاملة �إىل �صايف الت�سهيالت

%36.01

%5.68

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

كفاية ر�أ�س املال

%36.01

1,843,445

205,926

العائد على معدل املوجودات

%19.63

1,746,914

الت�سهيالت االئتمانية ،بال�صايف

�أهم الن�سب املالية

%10.31

%5.53

823,105

ودائع العمالء

%29.35

17,675

34,749

ح�صة ال�سهم من �صايف الربح

التغري

%16.31

%1.59

%15.55

%14.93

%14.44

%4.10

%4.53

%57.73
%119.01

%122.77

امل�ؤ�رشات املالية لل�سنوات اخلم�س الأخرية
ال�سنة املالية
�صايف الربح

الأرباح املوزعة

الأ�سهم املوزعة

31,496

4,500

22,500

19,249
6,750

7,500

20,910
7,500

5,000

20,295
4,000

8,000

25,549
8,800

12,000

34,749

*15,000
-

حقوق امل�ساهمني

163,341

138,236

145,044

151,501

177,051

205,926

�سعر ال�سهم يف ال�سوق املايل (دينار)

10.41

3.37

3.20

2.52

2.47

3.18

الأ�سهم امل�صدرة

45,000

67,500

75,000

80,000

88,000

100,000
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(�ألف دينار با�ستثناء �سعر ال�سهم)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

* تو�صية جمل�س الإدارة للهيئة العامة عن عام 2010
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تطور بع�ض البنود املالية الرئي�سية
(ب�آالف الدنانري)

�إجمايل ودائع العمالء

�إجمايل املوجودات
1.335.849

1.843.445

1.259.919

1.746.914

1.125.348

1.465.244

1.319.245
1.178.850

994.859

1.227.331

889.357
853.568
818.918

980.175
2010

2008

2009

2007

2006

2005

2004

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية
205.926

878.294

177.051

784.546

163.341
151.501

687.476

145.044

138.236

595.211
567.326
496.363
86.629

402.011
2009

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2010

2009

ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة

2008

2007

2006

2005

2004

ن�سبة تغطية املخ�ص�صات
14.43%
122.77%

119.01%

10.81%

116.68%
94.71%
91.33%

9.11%
6.02%

85.30%

4.94%
4.10%

4.53%
70.96%

2010
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حتليل نتائج اأعمال البنك
حقق البنك خالل العام نتائج مالية متميزة كانت الأعلى منذ تاأ�سي�س البنك قبل ما يزيد عن  50عاماً ،حيث حقق البنك ربحا ً قبل ال�رصيبة مببلغ  47،1مليون دينار مقارنة مع
 34،3مليون دينار لعام  2009حمققا ً منو بن�سبة  ،%37.4فيما بلغ �سايف الربح بعد �رصيبة الدخل  34،7مليون دينار مقارنة مع  25،5مليون دينار للعام ال�سابق وبارتفاع ن�سبته %36
لتبلغ ح�سة ال�سهم الواحد من �سايف الربح  0.347دينار مقابل  0.255دينار للعام ال�سابق.
هذا وقد �ساحب هذه النتائج ارتفاع يف كافة املوؤ�رصات الت�سغيلية ،فقد ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد بن�سبة  %29.4ليبلغ  75،3مليون دينار مقارنة مع  58،2مليون دينار للعام
ال�سابق ،كما ارتفع �سايف الإيرادات من العمولت بن�سبة  %10.3ليبلغ  19،5مليون دينار ،فيما حققت ا�ستثمارات البنك اأرباح مببلغ  1،2مليون دينار مقابل  3مليون دينار للعام
ال�سابق ،وبالنتيجة فقد بلغ اإجمايل الدخل  103،8مليون دينار مقابل
 86،8مليون دينار للعام ال�سابق وبن�سبة منو  .%19.6هذا وقد عزز البنك من
اإيرادات اأخرى ٪8
قدرته الت�سغيلية حيث �سكلت اإيرادات البنك من الفوائد والعمولت ما
ن�سبته  %91.3من اإجمايل الدخل مقابل  %87.4للعام ال�سابق.
اأرباح م�ج�دات مالية ٪1

يف املقابل ،ارتفع اإجمايل امل�رصوفات مبا يف ذلك خم�س�س تدين الت�سهيالت
الئتمانية مببلغ  4،2مليون دينار وبن�سبة  %8لتبلغ  56،7مليون دينار،
منها ارتفاع بن�سبة  %3.2يف نفقات املوظفني نتيجة الزيادات ال�سنوية
�ضايف العم�لت ٪19
بالإ�سافة اإىل الزيادة يف اأعداد املوظفني لتلبية متطلبات التفرع والتو�سع
يف ن�ساطات البنك .كما ارتفعت م�ساريف ال�ستهالكات والإطفاءات
بن�سبة  %11.1نتيجة ر�سملة عدد من م�ساريع البنك يف جمال تقنية
�ضايف اإيرادات الف�ائد ٪72
املعلومات بالإ�سافة اإىل ا�ستهالك امل�ساريف الراأ�سمالية الناجتة عن
حتديث عدد من فروع البنك وافتتاح عدد من الفروع اجلديدة خالل العام.
اأما بالن�سبة للم�ساريف الت�سغيلية الأخرى فقد ارتفعت مببلغ 2،1
اإجمايل الدخل
مليون دينار وبن�سبة  %13.6وبخا�سة م�ساريف الدعاية والإعالن ب�سبب
احتفـالت البنـك بذكرى مرور  50عامـا ً على تاأ�سي�سه بالإ�سافة اإىل
رعاية البنك لعدد من الفعاليات كمهرجان الأردن ،كما ارتفعت م�ساريف
الأنظمة الآلية نتيجة التطوير امل�ستمر الذي يقوم به البنك على الأنظمة البنكية وما ي�ساحب ذلك من ارتفاع يف امل�ساريف ،وارتفعت م�ساريف الإيجارات ب�سبب اإيجار الفروع
اجلديدة بالإ�سافة اإىل ارتفاع اإيجار عدد من الفروع احلالية عند حتديث عقود الإيجار .هذا ومن اجلدير ذكره اإىل اأن الرتفاع الذي حققه البنك يف عملياته ب�سكل عام قد �ساهم يف
زيادة عدد من امل�ساريف املختلفة اإل اأن البنك عمل على �سبط امل�ساريف باحلد الذي يحول دون التاأثري على م�ستوى اخلدمات املقدمة ،وبالنتيجة جاءت الزيادة يف امل�رصوفات بن�سبة
اأقل من زيادة الإيرادات .هذا وتت�سمن امل�ساريف الت�سغيلية خم�س�س تدين الت�سهيالت الئتمانية مببلغ  2،2مليون دينار والذي ميثل ما مت اقتطاعه خالل العام لتعزيز خم�س�س تدين
الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة مقابل  1،3مليون دينار للعام ال�سابق.
احلك�مة والقطاع
العام ٪7

وقد �ساحب هذه النتائج حت�سن ملحوظ يف موؤ�رصات الأداء والربحية لدى البنك ،حيث انخف�ست
ن�سبة اإجمايل امل�رصوفات لإجمايل الدخل لت�سبح  %54.6مقابل  %62.8للعام ال�سابق ،فيما بلغ
العائد ملعدل املوجودات  %1.94والعائد ملعدل حقوق امللكية  %18.15مقابل  %1.59و  %15.55على
التوايل للعام ال�سابق.

ا�ستمر البنك خالل العام يف حتقيق معدلت منو مرتفعة يف معظم موؤ�رصاته الت�سغيلية ويف بنود
مركزه املايل ،فقد ارتفع اإجمايل املوجودات اإىل  1843،4مليون دينار بارتفاع  96،5مليون دينار عن
نهاية العام ال�سابق وحمققا ً منو بن�سبة  .%5.5كما منا اإجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية
اإىل  878،3مليون دينار مقابل  784،5مليون دينار لعام  ،2009حمققة ن�سبة منو مقدارها ،%11.9
وقد حتقق هذا النمو يف ظل �سيا�سة البنك التي اتبعها منذ �سنوات والقائمة على تو�سيع قاعدة
العمالء والتوجه نحو ت�سهيالت الأفراد وال�رصكات املتميزة ،ولقد كان لهذه ال�سيا�سة الأثر الكبري
يف حت�سني جودة حمفظة الت�سهيالت الئتمانية حيث انخف�ست ن�سبة �سايف الت�سهيالت غري
العاملة لتمثل ما ن�سبته  %4.10من اإجمايل الت�سهيالت مقابل ما ن�سبته  %4.53لعام ،2009
وبالنتيجة فقد بلغت �سايف حمفظة الت�سهيالت الئتمانية مبلغ  823،1مليون دينار مقابل

ال�رصكات الكربى ٪25

الأفراد ٪50

العقارية ٪13
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حتليل املركز املايل للبنك

املن�ضااآت ال�ضغرية
املن�ضضا
واملت��ضطة ٪5
واملت�
واملت�

ت�زيع الت�ضهيالت الئتمانية
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 729،8مليون دينار للعام ال�سابق اأي بزيادة مقدارها  93،3مليون دينار وبن�سبة  ،%12.8كما قام البنك
بتعزيز ما يحتفظ به كمخ�س�س مقابل الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة لي�سل ر�سيد املخ�س�س
اإىل  44،3مليون دينار بالرغم من احتفاظ البنك مبخ�س�سات كافية مقابل الت�سهيالت الئتمانية غري
العاملة حيث تبلغ ن�سبة تغطية املخ�س�سات ل�سايف الت�سهيالت غري العاملة .%122.8

ودائع البن�ك ٪7

التاأمينات النقدية ٪2

مطل�بات اأخرى ٪4
�
مطل�
حق�ق امل�ضاهمني ٪11
�
حق�

بلغ ر�سيد ا�ستثمارات البنك يف الأ�سهم وال�سندات مبلغ  420،6مليون دينار مقابل  405،4مليون دينار
للعام ال�سابق ،وقد نتج هذا الرتفاع ب�سكل رئي�سي ب�سبب زيادة ال�ستثمار يف اأذونات اخلزينة وال�سندات
احلكومية و�سندات ال�رصكات املحلية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق حيث ارتفع ر�سيدها بن�سبة
 %7.4لتبلغ  328،2مليون دينار يف نهاية العام وذلك �سمن خطة البنك يف حتقيق التوازن يف توظيف
الأموال يف اأدوات ذات خماطر قليلة ،وعوائد اأعلى ومبا يحافظ على �سيولة البنك .هذا وقد انخف�س
ر�سيد ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�رصكات نتيجة انخفا�س القيمة ال�سوقية لعدد منها.
اأما يف جمال م�سادر التمويل ،وبالرغم من التناف�س ال�سديد الذي �سهده القطاع امل�رصيف على الودائع،
ا�ستطاع البنك من زيادة ودائع العمالء اإىل  1335،8مليون دينار مقابل  1264،1مليون دينار للعام ال�سابق
حمققا ً منو بن�سبة  ،%5.7مما يدل على قدرة البنك على ا�ستقطاب الودائع والعمل على تو�سيع قاعدة
مودعيه .هذا ويتمتع البنك بن�سبة �سيولة عالية تن�سجم مع املعايري العاملية ومتطلبات اجلهات
الرقابية ومتثل م�سدر اطمئنان جلميع اجلهات التي تتعامل مع البنك حيث ت�سكل الت�سهيالت
الئتمانية ما ن�سبته  %61.6من ودائع العمالء هذا وت�سكل ودائع العمالء امل�سدر الأ�سا�سي من م�سادر
التمويل للبنك حيث متثل ما ن�سبته  %72.5من اإجمايل م�سادر الأموال.

أم�ال مقرت�ضة ٪3
اأم

ودائع العمالء ٪73

اإجمايل م�ضادر الأم�ال

بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني  205،9مليون دينار كما يف نهاية عام  2010مقابل  177،1مليون دينار يف نهاية العام ال�سابق حمققا ً ارتفاع بن�سبة  .%16.3هذا وقد قام البنك خالل
عام  2010بزيادة راأ�سماله اإىل  100مليون دينار وذلك من خالل ر�سملة  12مليون دينار من الأرباح املدورة وتوزيعها كاأ�سهم جمانية على امل�ساهمني وبن�سبة  ،%13.6مما �ساهم يف
تعزيز كفاية راأ�س املال حيث بلغت وفقا ً ملتطلبات بازل  %14.93لعام  2010وهي اأعلى من احلد الأدنى املقرر من قبل البنك املركـزي الأردين البالغ  ،% 12كما بلغت ن�سبة راأ�س املال
الأ�سا�سي للموجودات املرجحة باملخاطر  ،%13.19ون�سبة حقوق امل�ساهمني املرجحـة اإىل اإجمالـي املوجـودات ( ،%9.4 )Leverage Ratioالأمر الذي ي�سع البنك �سمن الفئة الأوىل
(راأ�سمال جيد) وفقا ً لدرجة املالءة.
ت�زيع الأرباح
قرر جمل�س الإدارة التو�سية للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني وبن�سبة  .%15وتاأتي هذه التو�سية �سمن اإ�سرتاتيجية البنك لتدعيم راأ�س املال وتعزيز
قدرة البنك على تو�سيع اأعماله وزيادة حجم ن�ساطاته وقدراته التناف�سية.
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ن�شاطات و�إجنازات البنك
خدمات الأفراد
وا�صل بنك القاهرة عمان القيام بدوره الريادي يف جمال تقدمي اخلدمات امل�رصفية للأفراد واملحافظة على ح�صة متقدمة يف ال�سوق ،حيث ي�شكل ذلك املرتكز الأ�سا�سي لإ�سرتاتيجية
البنك ،حيث مت الرتكيز خالل العام على تقدمي العرو�ض اخلا�صة املبا�رشة للجهات امل�ستهدفة وا�ستمرارية تطوير هذه العرو�ض مبا يتنا�سب مع احتياجات العمالء �ضمن هذه الفئات
ويلبي متطلباتهم .كما ا�ستمر البنك يف تقدمي قرو�ض ال�رصاف الآيل وزيادة عدد العمالء امل�شمولني بهذا الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل تعديل برامج البطاقات االئتمانية وتزويدها ب�أف�ضل
و�سائل الأمن واحلماية .وقد عزز من �أن�شطة البنك يف هذا املجال احلمالت الت�سويقية والرتويجية التي قام بها البنك على مدار العام كالقيام بعدة حمالت حتفيزية للعمالء
كحملة ح�سابات التوفري والتي تقدم �أكرث جوائز عينية يف اململكة بالإ�ضافة �إىل غرفة «الربع مليون» ،حملـة حتويل الرواتـب والتي متيزت مبنح عمالئنا فر�صة ربح �أ�ضعاف رواتبهم
املحولة للبنك �شهرياً ،احلملة التحفيزية لبطاقات ڤيزا �إلكرتون ومنح العمالء فر�صة حل�ضور مباريات ك�أ�س العامل ،حملة عيد الأم ،و�إتاحة املجال للعمالء بت�أجيل �أق�ساط القرو�ض
يف عيدي الفطر والأ�ضحى.
هذا وقد ا�ستمر البنك يف تطوير برامج القرو�ض متناهية ال�صغر والذي يعنى بتقدمي القرو�ض ل�صغار احلرفيني واملهنيني م�ستفيدا ً من انت�شار البنك وتواجده من خالل مكاتب
�رشكة الربيد الأردين.
كما �ساهم البنك ب�شكل فاعل يف حتقيق الر�ؤية امللكية ال�سامية لتمويل امل�ستفيدين من املبادرة امللكية «�سكن كرمي لعي�ش كرمي» وذلك مبنح قرو�ض �إ�سكان للم�ستفيدين
بفوائد مميزة ثابتة بفرتة �سداد ت�صل �إىل  30عاماً.
وقد �أدت �سيا�سات وبرامج البنك �إىل منو ت�سهيالت الأفراد والإ�سكان بن�سبة  %24.9و  %10.5على التوايل خالل العام لي�صل ر�صيدها �إىل  437,4مليون دينار و  113,4مليون دينار
على التوايل.
ت�سهيالت ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
مت اال�ستمرار يف تفعيل دور البنك يف جمال الإقرا�ض للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة من خالل ال�سيا�سة االئتمانية اخلا�صة بذلك والتي �أوجدت منهجية و�إجراءات متخ�ص�صة
للبحث عن هذه الفئة والو�صول �إليها على الرغم من التحديات التي واجهت ال�سوق خالل عام  2010نتيجة الأو�ضاع االقت�صادية .حيث ا�ستطاع البنك التو�سع �ضمن هذه الفئة
ومبا يتجاوز �أهداف العام �سواء من حيث �أعداد العمالء �أو �أر�صدة الت�سهيالت املبا�رشة وغري املبا�رشة التي مت منحها حيث منى ر�صيد الت�سهيالت بن�سبة  %13.7لي�صل �إىل  46,6مليون
دينار .وقد اقرتن ذلك باملحافظة على �أداء حمفظة الت�سهيالت القائمة من حيث عدم وجود م�ستحقات واحلد من ن�سب التعرث وااللتزام بتعليمات البنك املركزي الأردين.
هذا وقد قامت �إدارة ت�سهيالت ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة خالل العام بالتوا�صل والتن�سيق امل�ستمر مع الفروع لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للعمالء ولتحقيق التو�سع املدرو�س من
خالل �شبكة الفروع املنت�رشة يف خمتلف املواقع ،كما مت التوا�صل والتعاون مع اجلهات اخلارجية التي تقدم كفالة �أو �ضمان �أو ا�ست�شارات لعمالء امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
ت�سهيالت ال�رشكات الكربى
بالرغم من التحديات التي واجهت عدد من القطاعات االقت�صادية خالل العام والتي متثلت يف تراجع �أداء بع�ض القطاعات االقت�صادية� ،إال �أن البنك وا�صل تلبية احتياجات عمالئه
�ضمن املعايري املقرة من جمل�س الإدارة والتي حتافظ على احلد املقبول من املخاطر االئتمانية وحتقيق عوائد ُمر�ضية للبنك من خالل ا�ستقطاب �أف�ضل العمالء من ال�رشكات الكربى
العاملة يف اململكة وزيادة �سقوف الت�سهيالت املمنوحة للعمالء القائمني لدينا ذوي املالءة العالية وال�سجل التاريخي املمتاز وحثهم على اال�ستغالل الأمثل لل�سقوف اجلديدة
مع الرتكيز على الت�سهيالت غري املبا�رشة وعمليات التمويل التجاري ،هذا وقد �شهد العام انخفا�ض طفيف يف ر�صيد الت�سهيالت املبا�رشة لل�رشكات الكربى �صاحبة منو ملحوظ
يف الت�سهيالت غري املبا�رشة.

على الرغم من ظروف الرتاجع االقت�صادي وما ترافق مع ذلك من ا�ستمرار يف انخفا�ض �أ�سعار الفوائد حمليا ً وعاملياً ،والذي �أدى �إىل قيام البنك باتخاذ عدد من الإجراءات املختلفة
ملواجهة خماطر التذبذب يف الأ�سواق النقدية و�أ�سواق العمالت� ،إال �أن ذلك مل يحد من قدرة البنك على حتقيق �أهدافه واملحافظة على ربحية البنك وعلى ودائع عمالئه من خالل
�إدارة اال�ستثمارات يف الأ�سواق النقدية و�أ�سواق العمالت و�أ�سواق �أدوات العائد الثابت يف العملة املحلية .كما قام البنك ب�إدارة موجوداته ومطلوباته من خالل التوظيف الأمثل
مل�صادر الأموال واحلفاظ على ن�سب ال�سيولة مبا يتوافق مع �سيا�سة البنك املالية والت�رشيعات الرقابية املفرو�ضة عليها من قبل البنوك املركزية.
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اخلزينة وتنمية م�صادر الأموال

هذا وقد ا�ستمر البنك ومن خالل منتجه الريادي اخلا�ص بخدمة التداول الإلكرتوين  CABFXبتوفري خدمة التداول بالعمالت الأجنبية واملعادن الثمينة ب�أمان وم�صداقية لعمالئه
من خالل �شبكة الإنرتنت عرب من�صة تداول �إلكرتونية وب�أ�سعار �سوق فورية عن طريق موقع البنك الإلكرتوين ومبا يتوافق مع الن�سب والت�رشيعات املن�صو�ص عليها من قبل البنك
املركزي الأردين .الأمر الذي القى رواجا ً لدى امل�ستثمرين املحليني جاذبا ً بذلك مزيدا ً من العمالء اجلدد .كما وا�صل البنك تقدمي اخلدمات املالية املختلفة لعمالئه والتي ت�شمل
امل�شتقات املالية من عقود اخليارات والعقود امل�ستقبلية بالإ�ضافة �إىل جمموعة متكاملة من �أ�ساليب التحوط �ضد تقلبات �أ�سعار الفوائد و�أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية
لتنا�سب كافة احتياجات العمالء.
كما ا�ستمر البنك يف توطيد عالقاته مع البنوك املحلية و العاملية ،مما زاد من �شبكة البنوك املرا�سلة وال�سقوف االئتمانية املمنوحة للبنك من قبل هذه البنوك مما مكن البنك
من احل�صول على �أف�ضل العرو�ض والأ�سعار والتي �أتت بالفائدة على عمالء البنك.
اخلدمات اال�ستثمارية
يقوم البنك ومن خالل �أذرعه اال�ستثمارية� ،رشكة �أوراق لال�ستثمار يف الأردن وال�رشكة الوطنية للأوراق املالية يف فل�سطني ،بتقدمي خدمات الو�ساطة يف الأ�سواق املحلية ،الإقليمية
والدولية .كما تقوم بتقدمي خدمات �إدارة الأ�صول ك�إدارة حمافظ ا�ستثمارية للعمالء ،ت�أ�سي�س و�إدارة �صناديق اال�ستثمار ذات الغايات املختلفة ،وتقدمي امل�شورة املالية واال�ستثمارية
بالإ�ضافة �إىل �إعداد الدرا�سات والأبحاث.
�شبكة الفروع ومنافذ التوزيع
من منطلق تعميم الهوية امل�ؤ�س�سية اخلا�صة ببنك القاهرة عمان والتي تت�ضمن �سال�سة وان�سيابية العمل وكذلك توفري امل�ساحات الكافية لتقدمي اخلدمات امل�رصفية �إىل عمالء
ومراجعي فروع البنك فقد مت افتتاح خم�سة فروع ومكاتب جديدة لي�صل �إجمايل عدد فروع ومكاتب البنك �إىل  67فرعا ً داخل الأردن بالإ�ضافة �إىل  18فرعا ً يف فل�سطني .كما قام
البنك بنقل �أربعة فروع من مواقعها القدمية �إىل مواقع جديدة بحيث تكون قريبة من عمالئه احلاليني وامل�ستهدفني ،كما مت حتديث فرع وادي �صقرة وعمل �إعادة ت�صميم للفرع
ح�سب الهوية امل�ؤ�س�سية للبنك بحيث �أ�صبح من �أكرب فروع البنك م�ساحة ليتمكن من ا�ستيعاب الزيادة امل�ستمرة يف حجم �أعماله هذا بالإ�ضافة �إىل دمج فرعي فندق الأردن
وجبل عمان بفرع واحد بعد �أن مت جتهيز موقع جديد متو�سط بني الفرعني.
هذا وقد قام البنك بزيادة عدد ال�رصافات الآلية املوجودة لديه بواقع � 9رصافات يف الأردن و � 3رصافات يف فل�سطني لي�صبح �إجمايل عددها � 216رصافاً ،كما مت تعديل مواقع خم�سة
�رصافات �أخرى لتكون يف مناطق �أكرث حاجة لها .كما يقوم البنك بت�سويق خدماته من خالل  96مكتب من مكاتب �رشكة الربيد الأردين موزعة يف خمتلف �أرجاء اململكة مما ي�ساهم
يف توفري اخلدمات امل�رصفية يف املناطق التي ال يتواجد بها تواجد م�رصيف.
تقنية املعلومات
ا�ستكماال ً ملا مت �إجنازه من التطوير على الأجهزة والأنظمة العاملة يف الأعوام ال�سابقة لدى البنك ،فقد مت التو�سع يف ت�شغيل نظام ب�صمة العني لدى الفروع و�أجهزة ال�رصاف
الآيل والتي تتيح للعمالء �إجراء معامالت ال�سحب والإيداع ب�رسعة ودقة متناهية ب�أعلى م�ستويات الأمن واحلماية دون احلاجة �إىل ا�ستخدام الهويات ال�شخ�صية وبطاقات ال�رصاف
الآيل ،كما مت تقدمي خدمة �شحن البطاقات اخللوية من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل .وقد مت العمل على حت�سني �أنظمة الرقابة واحلماية املتعلقة بجميع اخلدمات واملنتجات وفقا ً
للمتطلبات واملوا�صفات العاملية واالمتثال ملتطلبات �رشكة ڤيزا العاملية ومتطلبات البنك املركزي الأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية.
هذا وقد وقع البنك اتفاقية مع �رشكة زين يتم من خاللها توفري الإنرتنت ب�رسعات عالية ،وربط فروع البنك وال�رصافات الآلية يف كل من الأردن وفل�سطني با�ستخدام الألياف
ال�ضوئية واملايكرويف ،بهدف حت�سني �أداء �شبكة البنك وت�رسيع �إجراءات املعامالت لعمالئنا.
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كما مت البدء بت�أ�سي�س مركز احتياطي بديل خلدمة الإدارة الإقليمية والفروع يف فل�سطني وذلك يف مدينة �أريحا وكذلك البدء بعمليات ا�ستقاللية الأنظمة العاملة يف فل�سطني
كتلبية ملتطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية.
كذلك مت التعاقد على �رشاء نظام جديد للخدمات الإلكرتونية حيث يتيح للعمالء خدمات ومنتجات متعددة وجديدة من خالل �أجهزة ال�رصاف والهواتف اخللوية و�شبكة الإنرتنت
ونقاط البيع ومت العمل على تطبيق النظام البنكي اجلديد ح�سب اخلطة املتفق عليها بحيث يتم االنتهاء منه يف العام .2011
املوارد الب�رشية والتدريب
ا�ستمر بنك القاهرة عمان خالل عام  2010بتطبيق �إ�سرتاتيجية املوارد الب�رشية بتعيني كادر م�ؤهل من ناحية التعليم واخلربة واملهارات وبهدف و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف الوظيفة املنا�سبة.
�إن �سيا�سة اال�ستقطاب والتوظيف لدى بنك القاهرة عمان تت�ضمن جمموعة من الإجراءات املتكاملة التي تهدف �إىل الت�أكد من ا�ستقطاب وتعيني من هم م�ؤهلني مللء الوظائف
ال�شاغرة ،وت�شمل هذه الإجراءات ا�ستقطاب املر�شحني للعمل لدى البنك وفرز ه�ؤالء املر�شحني ح�سب م�ؤهالتهم وخرباتهم بناءً على �أ�س�س ومعايري معينة وحمددة لكل وظيفة
�شاغرة وذلك للتو�صل �إىل اختيار �أف�ضلهم وو�ضع ال�شخ�ص املنا�سب بالوظيفة املنا�سبة.
تهدف ال�سيا�سة العامة لال�ستقطاب والتوظيف �إىل �ضمان توفري احتياجات البنك الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية من املوارد الب�رشية.
يبلغ عدد موظفي البنك وال�رشكات التابعة  2083موظفا ً وفقا ً للم�ؤهالت التالية-:
ماج�ستري

دبلوم عايل

بكالوريو�س
دبلوم

توجيهي

دون التوجيهي

املجموع

البنك

�أوراق لال�ستثمار

الوطنية للأوراق املالية

املجموع

4

-

4

8

71

5

-

76

1,193

19

10

1,222

202

-

5

207

29

22

388

174

2,032

2

3

3

-

393
177

2,083

�إن �سيا�سة البنك للتدريب وتطوير وترفيع املوظفني تهدف �إىل تطوير معارف ومهارات وقدرات موظفيه لزيادة كفاءتهم وقدراتهم وبالتايل قيامهم بعملهم على الوجه الأف�ضل
وبالتايل زيادة فعاليتهم و�إنتاجيتهم بالإ�ضافة �إىل تقدمي �أف�ضل م�ستوى من اخلدمات البنكية لعمالء البنك .كما �أن البنك يحر�ص على التقدم والنمو الوظيفي جلميع املوظفني
وتوفري الفر�ص لهم للتقدم الوظيفي من خالل برامج التطوير الوظيفي وامل�سار الوظيفي للموظفني  ،حيث يتم ت�أهيل املوظفني ال�ستالم مهام وظائف �إ�رشافية و�إدارية من خالل
دورات تدريبية متخ�ص�صة ت�ؤهلهم ال�ستالم هذه الوظائف من ناحية �إدارية وفنية  .تقوم �إدارة املوارد الب�رشية بتحديد احتياجات املوظفني التدريبية بناءً على الأ�س�س التالية:

كما يتم و�ضع خطة تدريب �سنوية للبنك ت�شمل دورات خمتلفة يف جماالت خمتلفة من �أجل حتقيق االحتياجات التدريبية وامل�ساهمة يف رفع كفاءة املوظفني.
تت�ضمن خطط التدريب والتطوير يف البنك كافة اجلوانب امل�رصفية وغري امل�رصفية تهدف �إىل تغطية االحتياجات التدريبية لكافة املوظفني يف اجلوانب الفنية واجلوانب الإدارية
وال�سلوكية.
حتى نهاية عام  2010قام البنك بتدريب ما جمموعه  2488م�شارك يف دورات داخلية مت عقدها يف مركز تدريب البنك ويف دورات خمتلفة عقدت من قبل معاهد تدريب يف كل من
الأردن وفل�سطني بالإ�ضافة �إىل دورات تدريبية وم�ؤمترات مت تنظيمها من قبل م�ؤ�س�سات خارجية.
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 خطط وتوجهات البنك الإ�سرتاتيجية احلالية وامل�ستقبلية �إجراءات وتعليمات جديدة تقييم �أداء املوظفني تقنية و�أنظمة الأعمال اجلديدة -خطط التعاقب الوظيفي والتطوير املهني

كما ا�ستمر بنك القاهرة عمان خالل  2010يف برنامج «م�رصفيو امل�ستقبل» وت�أهيل  20موظف جديد من خالل هذا الربنامج .حيث مت اختيار خريجي اجلامعات الأردنية والذين
تفوقوا يف درا�ساتهم وتدريبهم يف جميع املجاالت امل�رصفية وال�سلوكية والفنية  ،بالإ�ضافة �إىل التدريب امليداين .وبعد ت�أهيلهم مت توزيعهم للعمل بوظائف خمتلفة يف جميع
دوائر البنك.

مت خالل العام تنفيذ  263دورة تديبية� ،شارك فيها  2488متدرب ومتدربة وفقا ً للمجاالت التالية:
جمال التدريب
تقنية املعلومات
التمويل التجاري والعمليات الأجنبية
ال�سلوك والإدارة والأمن وال�سالمة
املالية واملحا�سبة
الت�سهيالت االئتمانية
التدقيق الداخلي
املخاطر ومكافحة غ�سل الأموال
اخلزينة واال�ستثمار
القانونية
الت�سويق واملبيعات
�أخرى
املجموع

عدد الدورات
18
23
58
14
40
4
29
34
13
25
5
263

عدد امل�شاركني
147
162
681
104
368
63
217
180
158
397
11
2488

دور البنك يف خدمة املجتمع املحلي
التزاما ً من البنك بامل�ساهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�س�ؤوليته االجتماعية ،يحر�ص وبا�ستمرار على تقدمي الدعم الالزم للجهات وامل�ؤ�س�سات املختلفة ان�سجاما ً
ور�ؤى البنك املتمثلة يف �أهمية التوا�صل مع �أطياف املجتمع املتعددة يف خمتلف الأن�شطة واملجاالت يف املناطق التي يتواجد بها .فقد وا�صل البنك ولل�سنة الثالثة رعاية املخيم
ال�صيفي ال�سنوي ال�سابع اخلا�ص بالأطفال املر�ضى الذين يتلقون العالج يف مركز احل�سني لل�رسطان .وا�شتمل املخيم على �أن�شطة متنوعة من عرو�ض للألعاب ال�سحرية وعرو�ض
م�رسحية ،وفقرات غنائية و�ألعـاب ور�سم على الوجوه ،وعرو�ض للمهرجني و�أن�شطة ترفيهية م�سلية ومفيدة .كما وا�صل البنك دعمه ملدر�سة رميون الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ش
وذلك �ضمن مبادرة مدر�ستي التي �أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبد الله لالرتقاء بالبيئة التعليمية يف املدار�س الأقل حظا ً يف اململكة.
كما قدم البنك دعمه ملدر�سة جديدة خالل عام  ،2010وهي مدر�سة قريقرة يف حمافظة العقبة ،حيث قام البنك بت�أهيل مرافق املدر�ستني ،و�صيانة البنية التحتية فيهما،
بالإ�ضافة �إىل تنظيم زيارات ميدانية قام بها موظفو البنك للتوا�صل مع الطلبة من خالل �أن�شطة ترفيهية متنوعة ،و�أن�شطة ال منهجية .كما قام املوظفون بطالء جدران
املدر�سة باال�شرتاك مع الطلبة ،يف �سعي منهم لتجميل املدر�ستني ،وتنمية ح�س الطلبة مب�س�ؤوليتهم جتاه مدار�سهم.
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كما قام البنك بتقدمي ك�سوة العيد لعدد من �أطفال مربة �أم احل�سني  ،وذلك بهدف م�شاركتهم �أجواء الفرح ،واالحتفال معهم بعيد الفطر ال�سعيد .وت�أتي هذه املبادرة يف �إطار
م�ساعي البنك يف حتقيق مفاهيم التكافل االجتماعي ،واالهتمام بالأطفال الأيتام املحرومني من دفء العائلة.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،فقد قام البنك برعاية عدد من الفعاليات كدوري كرة القدم وال�سلة لعدد من املدار�س ت�أكيدا ً على موا�صلته دعم خمتلف الأن�شطة الريا�ضية وال�شبابية
يف اململكة ،و�سباق ماراثون هلز البحر الأحمر الذي �أقيم بتنظيم من جمعية العناية مبر�ضى الدماغ والأع�صاب .كما �شارك البنك يف معر�ض الوظائف وفر�ص العمل الذي �أقيم
يف جامعة فيالدلفيا مب�شاركة العديد من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات الأردنية.
�أما يف فل�سطني ،و تقديرا ً منه للم�س�ؤولية امللقاة على عاتقه اجتاه املجتمع املحلي الفل�سطيني ،وا�صل البنك رعايته للفعاليات واملنا�سبات القومية والوطنية حيث قام البنك
فـي بداية العام  2010بتوقيع اتفاقية لرعاية تطبيق برنامج  Banks in Actionمع م�ؤ�س�سة �إجناز فل�سطني خالل العام الدرا�سي ( ،)2011-2010من خالل توفري عدد من م�رصفييه
الأكفاء للقيام بتقدمي دورات تدريبية متخ�ص�صة ،بالإ�ضافة �إىل الإ�رشاف على فعاليات تطبيق الربنامج يف املدار�س واجلامعات الفل�سطينية ،وت�أتي �أهمية هذا الربنامج من كونه
يعمل على توفري فر�صة التعرف على البيئة امل�رصفية لهذه الفئة ال�شابة ومن قبل خرباء متخ�ص�صني يف هذا املجال ،ما ي�سهم ب�شكل كبري يف �إعداد هذه الفئة للحياة
العملية ،كما وي�ساهم يف خلق جيل م�رصيف جديد قادر على قيادة ال�صناعة امل�رصفية يف فل�سطني والنهو�ض بها �إىل
�أعلى امل�ستويات.
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و�إميانا ً ب�أهمية دعم احلركة الثقافية يف الأردن ،فقد قام البنك بتوقيع اتفاقية مع �إدارة مهرجان الأردن� ،أ�صبح من خاللها �رشيكا ً ر�سميا ً للمهرجان .كما احت�ضن غالريي بنك القاهرة
عمان والذي يعترب الغالريي الوحيد املقام يف م�ؤ�س�سة م�رصفية يف اململكة عدة معار�ض لفنانني وت�شكيليني �أردنيني وعرب منها معر�ض ل�سبعة فنانني من ذوي االحتياجات اخلا�صة
والذي �أقيم برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري رعد بن زيد .كما قام البنك وبالتعاون مع �رشكة فربيانو العاملية ،بدعوة خمتلف الطلبة للم�شاركة يف امل�سابقة الثانية لر�سومات
الأطفال والتي يقوم البنك من خاللها بتقدمي جوائز مالية لعدد كبري من امل�شاركني.
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هذا ويبلغ �إجمايل التربعات التي قدمها البنك خالل العام مبلغ � 421.1ألف دينار �ضمن القطاعات التالية:

القطاع ال�صحي
القطاع التعليمي
اخلدمات االجتماعية
�أخرى

(�ألف دينار)
53.7
179.0
186.1
2.3

الو�ضع التناف�سي للبنك
ا�ستطاع البنك تعزيز موقعه �ضمن البنوك الأردنية من خالل ما حققه من �إجنازات خالل العام احلايل والأعوام ال�سابقة والتي تكللت بقيام م�ؤ�س�سة الت�صنيف الدولية كابيتال
انتلجن�س ( )Capital Intelligenceخالل العام برفع تقييم البنك بالعمالت الأجنبية طويل الأجل �إىل  BBمن  ،BB-كما قامت برفع ت�صنيف قوة املركز املايل للبنك �إىل  BBB-من
 .BB+هذا ويعترب بنك القاهرة عمان رائدا ً يف جمال تقدمي خدمات قرو�ض الأفراد يف الأردن ،وتتوفر لديه برامج خا�صة مبنح القرو�ض لذوي الدخل املتدين ولتمويل امل�شاريع ال�صغرية.
كما يتميز البنك بانت�شار �شبكة فروعه ومكاتبه البالغة  85فرع/مكتب يف كل من الأردن وفل�سطني ،وارتباطها ب�شبكة ات�صاالت متطورة متكن عمالءه من القيام بجميع
عملياتهم امل�رصفية من �أي فرع �أو مكتب ،هذا بالإ�ضافة �إىل �شبكة تت�ألف من  216جهاز �رصاف �آيل.
كما ان�ضم البنك �إىل برنامج متويل التجارة التابع مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية بهدف التو�سع يف متويل عمليات التجارة ودعم ال�رشكات الأردنية ،كما وقع البنك اتفاقية للربط
الإلكرتوين مع دائرة اجلمارك الأردنية بهدف ت�سهيل العمليات والإجراءات اخلا�صة بالكفاالت البنكية على العمالء املتعاملني مع الطرفني.
تبلغ ح�صة بنك القاهرة عمان من �إجمايل الودائع والت�سهيالت يف الأردن  %3.73و  %4.66على التوايل ،فيما تبلغ  %10.22و  %8.48على التوايل يف فل�سطني.
ال�رشكات التابعة للبنك
فيما يلي نبذة عن ال�رشكات التابعة للبنك:
الوطنية للخدمات املالية  «�أوراق لال�ستثمار»
ت�أ�س�ست ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية «�أوراق لال�ستثمار» ،ك�رشكة حمدودة امل�س�ؤولية يف اململكة الأردنية الها�شمية خالل عام  .1992ميلك البنك ما ن�سبته  %100من
ر�أ�سمال ال�رشكة املدفوع والبالغ  5مليون دينار .تقوم ال�رشكة بتقدمي خدمات الو�ساطة املحلية والإقليمية والدولية ،بالإ�ضافة �إىل خدمات �إدارة الأ�صول وحمافظ العمالء
اال�ستثمارية ،كما تقوم بت�أ�سي�س و�إدارة �صناديق اال�ستثمار وتقدمي امل�شورة املالية واال�ستثمارية.
هذا وقد �أوكل البنك لل�رشكة مهام �إدارة حمفظته اال�ستثمارية يف جمال ال�سندات بحيث ت�صبح ال�رشكة الذراع اال�ستثماري للبنك.
الوطنية للأوراق املالية
ت�أ�س�ست ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية ك�رشكة م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة امل�س�ؤولية يف رام الله يف فل�سطني عام  .1995تعمل ال�رشكة كو�سيط يف �سوق فل�سطني للأوراق
املالية .وقد با�رشت ال�رشكة عملها مع بداية عمل ال�سوق ،وافتتحت فروعا ً لها يف مدينتي غزة ونابل�س .ميلك البنك كامل ر�أ�سمال ال�رشكة املدفوع البالغ  1.5مليون دينار.
�رشكة القاهرة عمان  /جزر مار�شال
ت�أ�س�ست �رشكة القاهرة عمان يف جزر مار�شال خالل عام  1999ك�رشكة م�ساهمة حمدودة امل�س�ؤولية ،بهدف متلك حمافظ ا�ستثمارية وتويل �إدارتها والت�رصف بها .ميتلك البنك
كامل ر�أ�سمال ال�رشكة ،هذا وقد اتخذ جمل�س �إدارة البنك قرارا ً بت�صفية ال�رشكة ،وعليه ،قام البنك خالل العام بتحويل كافة ا�ستثمارات ال�رشكة �إىل ح�سابات البنك متهيدا ً
لالنتهاء من ت�صفية ال�رشكة.
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اخلطة امل�ستقبلية
�سي�سعى البنك للمحافظة على الإجنازات التي حققها خالل عام  2010وحتقيق معدالت منو وذلك من خالل رفع كفاءة اخلدمات امل�رصفية وتو�سيع قاعدة عمالء البنك مع
املحافظة على جودة حمفظة الت�سهيالت االئتمانية.
فيما يلي �أهم بنود خطة البنك لعام :2011
 تطبيق متطلبات جلنة بازل  IIوب�شكل خا�ص ما يتعلق بالدعامة الثانية «املراجعة الإ�رشافية» ،وتعزيز مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية. املحافظة على ن�سب ال�سيولة من خالل العمل على زيادة ودائع العمالء مبختلف �أنواعها واال�ستمرار يف تقدمي برامج اجلوائز النقدية والعينية. تعزيز مكانة البنك �ضمن البنوك الرائدة يف تقدمي اخلدمات امل�رصفية للأفراد من خالل التو�سع يف البيع املتقاطع وجتهيز برامج حمددة تلبي حاجات خمتلف �رشائح العمالء. اال�ستمرار يف تطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية لتطوير �أنظمة تقنية املعلومات مبا ي�سهم يف تطوير عمليات البنك ،ويت�ضمن ذلك ا�ستكمال تغيري النظام البنكي ()Core Banking Systemوقنوات االت�صال.
 العمل على زيادة كفاءة الأداء و�ضبط النفقات مع املحافظة على م�ستوى اخلدمات للعمالء. زيادة �شبكة املنافذ البيعية من خالل افتتاح  9فروع جديدة يف عدد من املناطق امل�ستهدفة يف كل من الأردن وفل�سطني. اال�ستمرار يف حتديث فروع البنك �ضمن متطلبات الهوية امل�ؤ�س�سية من خالل حتديث  5فروع يف الأردن و  5يف فل�سطني. -تطوير كفاءات ومهارات موظفي البنك من خالل تطبيق خطة التدريب ال�سنوية ،واال�ستمرار يف تطبيق برنامج م�رصفيو امل�ستقبل.
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 -اال�ستمرار يف م�ساهمة البنك يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�س�ؤولية البنك االجتماعية.
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�إدارة املخاطر امل�رصفية
يقوم البنك ب�إدارة خماطره امل�رصفية املختلفة من خالل �سيا�سة �شاملة لتحديد و�إدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد الأدوار اخلا�صة بكل الأطراف املعنية التي تعنى بتطبيق
هذه ال�سيا�سة وهي جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه مثل جلنة املخاطر ،جلنة اال�ستثمار وجلنة التدقيق واالمتثال ،بالإ�ضافة �إىل الإدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل
جلنة املوجودات واملطلوبات ،جلنة تطوير �إجراءات العمل ،جلان الت�سهيالت بالإ�ضافة �إىل دوائر �أخرى متخ�ص�صة مثل �إدارة املخاطر� ،إدارة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال و�إدارة
التدقيق ،هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�س�ؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رصفية وااللتزام بال�ضوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا
يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.
�إن عملية �إدارة املخاطر لدى البنك ت�شتمل على �أن�شطة التعرف على ،قيا�س ،تقييم و�إدارة املخاطر �سواء كانت املخاطر املالية �أو غري املالية التي ممكن �أن ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على
�أداء البنك و�سمعته �أو على �أهدافه ومبا ي�ضمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر امل�أخوذة.
هذا ويتعر�ض البنك للمخاطر التالية:
خماطر االئتمان
هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام �أو عجز الطرف الآخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر .يعمل البنك على �إدارة خماطر االئتمان من
خالل و�ضع وتطوير ال�سيا�سات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح و�صيانة االئتمان بالإ�ضافة �إىل حتديد �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء وجمموع
الت�سهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك با�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين للعمالء� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على �ضمانات منا�سبة.
يقوم البنك ب�إدارة خماطر االئتمان لديه من خالل ما يحدده جمل�س الإدارة �سنويا ً يف �سيا�ساته االئتمانية املختلفة من �سقوف و�رشوط خمتلفة ،حيث تت�ضمن هذه ال�سيا�سات
ب�شكل عام ن�سب وا�ضحة للحدود الق�صوى لالئتمان املمنوح لأي عميل و�/أو جمموعة عمالء ذوي ال�صلة �إ�ضافة �إىل توزيع االئتمان بح�سب املناطق اجلغرافية والقطاعات
االقت�صادية املختلفة ،وتراعي املوازنات التقديرية للمنح ال�سقوف املختلفة يف ال�سيا�سة االئتمانية ،حيث قام البنك خالل عام  2010بتحديث ال�سيا�سات االئتمانية� ،إ�ضافة �إىل
حتديث �سيا�سة ال�سقوف االئتمانية للبنوك املرا�سلة.
يتبع البنك عدة �أ�ساليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�ضمانات املقبولة و�رشوطها ،كما يتم مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�ضمان ون�شاط العميل ،كذلك يقوم البنك
باتباع �سيا�سة الت�أمني على بع�ض املحافظ وبناء املخ�ص�صات الإ�ضافية وذلك ك�أحد �أ�ساليب تخفيف املخاطر.
هذا وقد خ�ص�ص البنك عدة دوائر رقابية تقوم مبراقبة ومتابعة االئتمان ورفع التقارير ب�أية م�ؤ�رشات �إنذار مبكر بهدف املتابعة والت�صويب.
خماطر ال�سوق
وهي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية للأدوات املالية نتيجة التغري يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار الفوائد و�أ�سعار �رصف العمالت و�أ�سعار الأ�سهم.
وتن�ش�أ خماطر ال�سوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف �أ�سعار الفائدة والعمالت واال�ستثمار يف الأ�سهم .ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ً ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة ومن خالل جلان
متخ�ص�صة ومراكز العمل املعنية ،وتت�ضمن خماطر ال�سوق خماطر �أ�سعار الفائدة ،خماطر �أ�سعار ال�رصف وخماطر التغري يف �أ�سعار الأ�سهم.
يتم قيا�س خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة �أ�ساليب منها حتليل احل�سا�سية واختبار الأو�ضاع ال�ضاغطة � Stress Testingإ�ضافة �إىل حدود وقف �سقف اخل�سائر Stop loss Limits
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها �أو متويل ن�شاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة �أو حدوث خ�سائر،
وللوقاية من هذه املخاطر تقوم �إدارة البنك وجلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات ب�إدارة خماطر ال�سيولة عن طريق تنويع م�صادر التمويل وعدم ح�صول تركز يف م�صادر التمويل .كما
يتم و�ضع اخلطط لتوفري �سيولة يف احلاالت الطارئة Liquidity Contingency Plan
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خماطر الت�شغيل
وهي خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية �أو �إخفاق الإجراءات الداخلية ،املوظفني ،الأنظمة الداخليـة �أو تلك التي قد تن�ش�أ نتيجة �أحداث خارجية.
وحيث �أن الرقابة الداخلية من �أهم الأدوات امل�ستخدمة يف �إدارة هذا النوع من املخاطر ،ف�إن �إدارة البنك �أولت اهتماما ً كبريا ً يف التطوير امل�ستمر للبيئة الرقابية على كافة �أن�شطة
وعمليات البنك حيث مت اعتماد �سيا�سة خماطر الت�شغيل لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه اخلارجية و�رشكاته التابعة ،وذلك من خالل التقييم امل�ستمر لبنية املخاطر والإجراءات
الرقابية ،بالإ�ضافة �إىل تقييم خماطر �أية منتجات �أو برامج �أو �إجراءات عمل جديدة.
كما ا�ستمر البنك يف جمع ومراجعة وحتليل قاعدة بيانات اخل�سائر املتحققة واملتحملة النا�شئة عن خماطر الت�شغيل.
خماطر االمتثال
هي املخاطر التي تتمثل يف العقوبات القانونية �أو اخل�سائر املادية �أو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانني و الأنظمة �أو القوانني والتعليمات �أو
قواعد ال�سلوك �أو املعايري واملمار�سات امل�رصفية ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.

…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

يدرك البنك �أهمية الرقابة على االمتثال حيث �أ�صدر �سيا�سة امتثال ومكافحة غ�سل الأموال معتمدة من جمل�س الإدارة لتعنى مبراقبة امتثال البنك للقوانني والأنظمة
والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية و�أف�ضل املمار�سات واملعايري امل�رصفية .حيث مت �إعداد قاعدة بيانات خا�صة ت�شمل كافة القوانني التي لها عالقة بعمل البنك امل�رصيف
والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية الر�سمية وتف�سريات وت�رشيعات القوانني ذات العالقة والربامج الرقابية اخلا�صة بها ،كما مت و�ضع دليل تعليمات عمل مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،ومت ت�صميم و�إ�صدار تقارير رقابية ت�شمل كافة العمليات املالية وغري املالية والتي تتطلب عناية خا�صة وتقارير رقابية ا�ستثنائية تعك�س �أية نواق�ص �أو
خمالفات ملتطلبات العناية الواجبة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية.
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احلاكمية امل�ؤ�س�سية وبيانات الإف�صاح
يعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية امل�ؤ�س�سية املرتكزة على مبادئ العدالة ،ال�شفافية ،امل�ساءلة وامل�س�ؤولية .بهدف تدعيم ثقة املودعني وامل�ساهمني واجلهات
الأخرى ذات العالقة بالبنك ومبا ي�ضمن مراقبة م�ستمرة لتقيد البنك بال�سيا�سات وباحلدود املقرة وتوافقها مع �أهدافه املر�سومة ب�شكل عام .كما يلتزم البنك بتطبيق �أعلى
معايري الأداء املهنية على كافة ن�شاطاته والتي تتما�شى مع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها البنك و�أف�ضل املمار�سات الدولية،
وعليه فقد قرر جمل�س الإدارة تبني دليل للحاكمية امل�ؤ�س�سية.
�إن وجود جمل�س �إدارة فعال ،مهني وم�ستقل من �أهم متطلبات احلاكمية امل�ؤ�س�سية الفعالـة .تقع على جملـ�س الإدارة م�س�ؤولية الإ�رشاف ومراقبة كافة �أعمال و�أن�شطة البنك
و�إدارته التنفيذية ،والت�أكد من مواءمة الأن�شطة مع متطلبات البنك املركزي الأردين وكافة اجلهات الرقابية الأخرى وذلك حر�صا ً على م�صلحة امل�ساهمني ،املودعني وكافة اجلهات
ذات العالقة.
يت�ألف جمل�س �إدارة البنك من  12ع�ضوا ً مت انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  2010/3/24وملدة �أربع �سنوات ،ويتمتع �أع�ضاء املجل�س بخربات
ومهارات خمتلفة ومتنوعة تزيد من فعالية وكفاءة املجل�س� .إن جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة هم �أع�ضاء غري تنفيذيني.
ينبثق عن جمل�س الإدارة عدة جلان متخ�ص�صة ،لكل منها �أهدافها و�صالحياتها اخلا�صة والتي تعمل ب�شكل متكامل مع جمل�س الإدارة لتحقيق �أهداف البنك .وهذه اللجان هي:
جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
تتكون جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية من رئي�س املجل�س وثالثة من الأع�ضاء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي ،رئي�س اللجنة
ال�سيد ن�ش�أت طاهر ن�ش�أت امل�رصي ،ع�ضوا ً
ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي ،ع�ضوا ً
تت�ضمن مهام جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية توجيه �إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك ومتابعة تطبيقه .كما تقوم باملراجعة امل�ستمرة للدليل والتو�صية ملجل�س الإدارة ب�أية
تعديالت �أو �إ�ضافات مقرتحة وكلما اقت�ضت احلاجة بهدف تطوير الدليل وزيادة فعالية جمل�س الإدارة.
جلنة التدقيق واالمتثال
تتكون جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني هم:
ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل ،رئي�س اللجنة
ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهـوين ،ع�ضوا ً
ال�سيد ب�سام علي نايف ال�صبيحي ،ع�ضوا ً
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�سية التالية:
 مراجعة البيانات املالية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة واالجتماع مع مدققي احل�سابات اخلارجيني ملناق�شتها ورفع التو�صيات حولها ملجل�س الإدارة. درا�سة و�إقرار خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية للبنك ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها. التو�صية ملجل�س الإدارة بال�سيا�سات املحا�سبية للبنك ومراجعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية. مراقبة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك والتحقق من مدى كفايتها من واقع تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي. تقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني� ،إنهاء عمل ،مكاف�آت املدقق اخلارجي ،بالإ�ضافة �إىل تقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي مع الأخذ بعني االعتبار �أي �أعمال �أخرى قامبها خارج نطاق التدقيق.
 ا�ستالم ومتابعة تقارير االمتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق ب�إدارة االمتثال.جتتمع اللجنة مرة كل ثالث �أ�شهر على الأقل ،ويدعى رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي حل�ضور اجتماعاتها ،وتقوم باالجتماع مع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي وم�سئويل االمتثال
مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية.
جلنة �إدارة املخاطر
تتكون جلنة �إدارة املخاطر من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي ،رئي�س اللجنة
ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي ،ع�ضوا ً
ال�سيدة �سهري �سيد حممود �إبراهيم ،ع�ضوا ً
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة �إدارة املخاطر املهام الرئي�سية التالية:
 -مراجعة �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر قبل اعتمادها من جمل�س الإدارة وتقييم فاعليتها با�ستمرار للت�أكد من ان�سجامها مع املتغريات.

30

IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J

 الت�أكد من توفر ال�سيا�سات و�إطار عمل لإدارة املخاطر والربامج والأدوات الالزمة لذلك ،مع مراجعتها ب�شكل دوري للت�أكد من فعاليتها وتعديلها �إذا لزم الأمر. الإ�رشاف على رئي�س �إدارة املخاطر واخلطة ال�سنوية لن�شاطات الإدارة. الت�أكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى �إدارة املخاطر مبا ميكنها من �إجناز كل امل�س�ؤوليات. مراجعة الفر�ضيات امل�ستخدمة يف مناذج قيا�س املخاطر. الإ�رشاف على تطوير قاعدة البيانات الالزمة للمخاطر. مراجعة اختبارات ال�ضغط امل�ستخدمة يف حتليل خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية واملوافقة على اخلطط اخلا�صة بحاالت الطوارئ. مناق�شة تقارير �إدارة املخاطر. مراقبة ا�ستعدادات البنك لتطبيق متطلبات بازل  2فيما يتعلق ب�إدارة وقيا�س املخاطر. ا�ستالم تقارير جلنة املوجودات واملطلوبات. الت�أكد من وجود خطة ا�ستمرارية العمل ومن فح�صها ب�شكل دوري.جتتمع اللجنة �أربع مرات على الأقل يف ال�سنة ،وترفع تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة ،ويح�رض اجتماعاتها كل من املدير العام ،نائب املدير العام للأعمال امل�رصفية ،نائب املدير العام /
املدير الإقليمي لفروع فل�سطني ،رئي�س الإدارة املالية ورئي�س �إدارة املخاطر.
جلنة اال�ستثمار
تتكون جلنة اال�ستثمار من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي ،رئي�س اللجنة
ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي ،ع�ضوا ً
الدكتور فاروق �أحمد ح�سن زعيرت ،ع�ضوا ً
تقوم اللجنة بو�ضع ومراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية يف البنك ،كما تقوم بدرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة.
جلنة العقارات
تتكون جلنة العقارات من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي ،رئي�س اللجنة
ال�سيد �إبراهيم ح�سني حممد �أبو الراغب  ،ع�ضوا ً
ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين ،ع�ضوا ً
تقوم اللجنة بدرا�سة واملوافقة على تو�صيات بيع عقارات البنك امل�ستملكة
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تتكون جلنة العقارات من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي ،رئي�س اللجنة
ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي ،ع�ضوا ً
ال�سيد حممد كمال الدين بركات ،ع�ضوا ً
تت�ضمن م�سئوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املهام التالية:
 حتديد الأ�س�س التي �سيتم ا�ستخدامها لتقييم فعالية جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه. حتديد الأع�ضاء امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة. التو�صية للهيئة العامة للم�ساهمني برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة. توفري معلومات لأع�ضاء املجل�س حول املوا�ضيع الهامة ذات العالقة ب�أعمال و�أن�شطة البنك. التو�صية ملجل�س الإدارة برواتب ومكاف�آت املدير العام  ،كما تقوم مبراجعة املكاف�آت املمنوحة لباقي الإدارة التنفيذية للبنك. الت�أكد من وجود �سيا�سة مكاف�آت لدى البنك تت�ضمن �أن تكون املكاف�آت والرواتب كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�شكل يتما�شى معاملكاف�آت والرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق.
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جتتمع اللجنة ب�شكل دوري ،ويدعى حل�ضور اجتماعاتها �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية للبنك كلما دعت ال�رضورة لذلك.
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة

خالد �صبيح طاهر امل�رصي
رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1995 :
تاريخ امليالد1966 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س هند�سة الكمبيوتر
اخلربات العملية:
رئي�س جمل�س �إدارة البنك منذ متوز 1999
الرئي�س التنفيذي للبنك من ت�رشين الأول  2004وحتى  31كانون الأول 2007
رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة احلمة املعدنية الأردنية
ع�ضو جمل�س الإدارة لعدد من ال�رشكات منها �رشكة زارة لال�ستثمار قاب�ضة� ،رشكة الفنادق
وال�سياحة الأردنية ،و�أكادميية الطريان امللكية الأردنية.
يزيد عدنان م�صطفى املفتي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1991 :
تاريخ امليالد1953 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س �إدارة �أعمال
اخلربات العملية:
مدير عام بنك القاهرة عمان من  1989وحتى ت�رشين الأول 2004
خربة م�رصفية من خالل عمله يف �سيتي بنك.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدد من ال�رشكات منها �رشكة زارة لال�ستثمار قاب�ضة� ،رشكة فل�سطني
للتنمية واال�ستثمار (باديكو) ،و�رشكة ال�رشق الأو�سط للت�أمني.
حممد كمال الدين بركات
تاريخ الع�ضوية2006 :
تاريخ امليالد1952 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة مالية وت�سويق
بكالوريو�س جتارة
اخلربات العملية:
رئي�س جمل�س �إدارة بنك م�رص
خربة يف العمل امل�رصيف من خالل عمله يف بنك م�رص ،بنك اخلليج امل�رصي والبنك امل�رصي الأمريكي
ع�ضو جمل�س �إدارة يف كل من بنك م�رص لبنان ،وبنك م�رص �أوروبا ،البنك املركزي امل�رصي ،املعهد
امل�رصيف امل�رصي ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�رصفية ،احتاد امل�صارف العربية و�رشكة
ڤيزا العاملية.
�إبراهيم ح�سني حممد �أبو الراغب
تاريخ الع�ضوية1992 :
تاريخ امليالد1945 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س �إدارة �أعمال
اخلربات العملية:
رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام ال�رشكة العربية ل�صناعة احلديد وال�صلب.
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يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين
تاريخ الع�ضوية1998 :
تاريخ امليالد1973 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س اقت�صاد
اخلربات العملية:
ع�ضو جمل�س الإدارة لعدد من ال�رشكات منها �رشكة زارة لال�ستثمار قاب�ضة� ،رشكة الفنادق
وال�سياحة الأردنية� ،رشكة الأردن لتطوير امل�شاريع ال�سياحية ،و�رشكة الكهرباء الأردنية.
د .فاروق �أحمد ح�سن زعيرت
تاريخ الع�ضوية2002 :
تاريخ امليالد1936 :
امل�ؤهالت العلمية:
دكتوراه يف املحا�سبة واالقت�صاد والإح�صاء
ماج�ستري حما�سبة
بكالوريو�س حما�سبة وجتارة
اخلربات العملية:
رئي�س هيئة املديرين ،مدير عام ل�رشكة روان لال�ستثمارات الدولية
الرئي�س التنفيذي �رشكة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار �سابقا ً
رئي�س جمل�س �إدارة كلية ه�شام حجاوي التكنولوجية
نائب رئي�س جمل�س الأمناء يف جامعة النجاح  /نابل�س
خربة مالية و�إدارية من خالل عمله كنائب الرئي�س التنفيذي يف �رشكة الثقة ونائب املدير العام
ومدير امل�شاريع يف �رشكة ال�ساحل للتنمية واال�ستثمارات /الكويت
�أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة ديبول وجامعة �شيكاغو /الينوى – الواليات املتحدة.
ع�ضو جمل�س �إدارة ل�رشكة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار (باديكو) و�رشكة االت�صاالت
الفل�سطينية و�رشكة م�صانع الزيوت النباتية الأردنية وبنك اال�ستثمار الفل�سطيني
د .عبد املالك �أحمد عبد املالك جابر
تاريخ الع�ضوية2002 :
تاريخ امليالد1965 :
امل�ؤهالت العلمية:
دكتوراه هند�سة
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س هند�سة
اخلربات العملية:
الرئي�س التنفيذي لزين ليفانت وزين الأردن
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة االت�صاالت الفل�سطينية �سابقا ً
ع�ضو جمل�س الإدارة وم�ؤ�س�س لعدد من م�ؤ�س�سات الأعمال واملنتديات الدولية والإقليمية
حا�صل على جائزة ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم للإدارة العربية
رئي�س جمل�س �إدارة كل من �رشكة مطاحن القمح الذهبي وال�رشكة الفل�سطينية للتوزيع
واخلدمات اللوج�ستية.
ن�ش�أت طاهر ن�ش�أت امل�رصي
		
تاريخ الع�ضوية2002 :
تاريخ امليالد1971 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �سيا�سة عامة
بكالوريو�س اقت�صاد
اخلربات العملية:
�رشيك يف جمموعة فر�سان لال�ستثمارات
خربة يف �إدارة اال�ستثمارات من خالل عمله مع J.P. Morgan
ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدة �رشكات منها �رشكة الإ�رساء للتعليم واال�ستثمار� ،رشكة اجليل اجلديد
لالت�صاالت� ،رشكة تطوير العقبة� ،أكادميية الطريان امللكية الأردنية.
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�سهري �سيد حممود �إبراهيم
تاريخ الع�ضوية2007 :
تاريخ امليالد1938 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري حما�سبة ومراجعة
دبلوم متويل
دبلوم درا�سات م�رصفية
دبلوم حما�سبة ومراجعة
بكالوريو�س جتارة «حما�سبة»
اخلربات العملية:
مدير عام وع�ضو جلنـة الإدارة يف بنك القاهرة
خربة يف العمل امل�رصيف من خالل �شغلها العديد من املنا�صب يف بنك القاهرة
ب�سام علي نايف ال�صبيحي
تاريخ الع�ضوية2009 :
			
تاريخ امليالد1963 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س �إدارة �أعمال
اخلربات العملية:
مدير دائرة �إدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
حما�رض �سابق يف كلية كوفنرتي التقنية /اململكة املتحدة
خربة يف جمال التدقيق واملالية من خالل عمله يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي و�أماكن
�أخرى.
�رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي
تاريخ الع�ضوية2010 :
تاريخ امليالد1972 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري حماية البيئة البحرية
بكالوريو�س العالقات اخلارجية
اخلربات العملية:
�رشيك ونائب املدير العام ل�رشكة امل�سار املتحدة للمقاوالت
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة املوحدة ل�صناعة الألب�سة اجلاهزة �سابقا ً
مدير م�رشوع منتزه العقبة البحري �سابقا ً
مدير العمليات يف �رشكة امل�سار للمقاوالت �سابقا ً
ع�ضو جمل�س جمعية امللكة رانيا العبد الله للتميز الرتبوي
رئي�س هيئة مديرين ال�رشكة املوحدة ل�صناعة الألب�سة اجلاهزة
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �رشكة فيتل القاب�ضة� ،رشكة ال�ساحل اجلنوبي للفنادق� ،رشكة اجليل
اجلديد لالت�صاالت و�رشكة ات�صالنا العراق

كمال غريب عبد الرحيم البكري
املدير العام
تاريخ التعيني2003 :
تاريخ امليالد1969 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س حقوق
اخلربات العملية:
خربة يف املجال امل�رصيف حيث كان ي�شغل من�صب نائب املدير العام وقبلها من�صب مدير الدائرة
القانونية وامل�ست�شار القانوين لبنك القاهرة عمان وم�س�ؤوال ً عن تعديل االئتمان ،توثيق العقود،
الرقابة على االئتمان ،العقارية والهند�سية ،وم�ست�شارا ً قانونيا ً لعديد من ال�رشكات قبل
ت�سلمه من�صب املدير العام يف �شهر كانون الثاين 2008
ع�ضو جمل�س الإدارة لعدد من ال�رشكات منها �رشكة الت�أمني الأردنية� ،رشكة النقليات ال�سياحية
الأردنية (جت)� ،رشكة زارة لال�ستثمار قاب�ضة.
خالد حممود عبد الله قا�سم
نائب املدير العام للعمليات واخلدمات امل�ساندة
تاريخ التعيني2008 :
تاريخ امليالد1963 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة �أعمال – جتارة دولية
بكالوريو�س متويل
حا�صل على �شهادة  CIBمن املعهد الربيطاين للم�رصفيني
اخلربات العملية:
خربة يف العمل امل�رصيف من خالل عمله يف بنك اجلزيرة ،البنك العربي ،بنك القاهرة عمان ،البنك
الأهلي الأردين ،بنك الأردن وبنك الكويت الوطني
ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة ڤيزا الأردن خلدمات البطاقات.
رنا �سامي جاد الله ال�صناع
نائب املدير العام للأعمال امل�رصفية
تاريخ التعيني1995 :
تاريخ امليالد1966 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س حما�سبة
اخلربات العملية:
نائب املدير العام للأعمال امل�رصفية اعتبارا ً من كانون الأول 2009
خربة م�رصفية يف جمال املخاطر من خالل العمل كمدير لدائرة املخاطر يف بنك القاهرة عمان
منذ عام 1998
رئي�س لق�سم الت�سهيالت املحلية يف البنك املركزي الأردين
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�رشكة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
قا�سم حممد توفيق احلاج احمد
رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي
تاريخ التعيني2002 :
تاريخ امليالد1954 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س لغة عربية
حا�صل على ال�شهادات املهنية FAIC، CERT.I.A، CAFC، CFE
اخلربات العملية:
خربة م�رصفية ويف جمال التدقيق الداخلي من خالل عمله كمدقق داخلي يف البنك العربي من
العام  1978حتى العام  2002يف فروع البنك يف العامل.
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غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل
تاريخ الع�ضوية2002 :
تاريخ امليالد1968 :
امل�ؤهالت العلمية:
		
ماج�ستري �إدارة
بكالوريو�س حما�سبة
حا�صل على �شهادة  CPAاملهنية
اخلربات العملية:
نائب املدير العام ملجموعة ا�سرتا – ال�سعودية
خربة يف جمال تدقيق احل�سابات من خالل عمله كمدير تدقيق يف �إحدى �رشكات التدقيق الكربى
ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة جمموعة �أ�سرتا ال�صناعية� ،رشكة فيتل لالت�صاالت� ،رشكة الت�أمني
العربية التعاونية ،م�صنع الإمارات الوطني لل�صناعات البال�ستيكية وال�رشكة الوطنية
خلدمات املناولة.

�أع�ضاء الإدارة التنفيذية

غادة حممد ناجي نزال
رئي�س �إدارة املوارد الب�رشية
تاريخ التعيني2003 :
تاريخ امليالد1959 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س �إدارة املوارد الب�رشية
اخلربات العملية:
خربة يف �إدارة املوارد الب�رشية من خالل عملها كمدير دائرة املوارد الب�رشية يف امل�ؤ�س�سة العربية
امل�رصفية و�رشكة الأردن لتطوير امل�شاريع ال�سياحية ومدير دائرة التطوير الإداري لدى �رشكة
�أرابتك  -جردانة
نزار تي�سري �صالح حممد
رئي�س الإدارة املالية و�إدارة املخاطر
تاريخ التعيني2004 :
تاريخ امليالد1972 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س حما�سبة
حا�صل على �شهادة  CPAاملهنية
اخلربات العملية:
خربة يف تدقيق احل�سابات من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رشكة تدقيق كربى
ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة ال�ضمان لال�ستثمار و�رشكة م�صانع الزيوت النباتية الأردنية
حامد �إبراهيم علي كري�شان
رئي�س �إدارة الفروع واملبيعات
تاريخ التعيني2000 :
تاريخ امليالد1955 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س هند�سة طريان
اخلربات العملية:
خربة يف جمال املبيعات والت�سويق من خالل عمله يف �رشكة كوكاكوال والأهلية للمراكز
التجارية
عمر احمد مو�سى يعقوب
رئي�س �إدارة تقنية املعلومات
تاريخ التعيني2004 :
تاريخ امليالد1957 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س �إدارة �أعمال
دبلوم تقنية معلومات
اخلربات العملية:
خربة يف جمال تقنية املعلومات يف امل�صارف من خالل العمل كمدير دائرة تقنية املعلومات يف
كل من بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية والبنك الأهلي ،وكم�ساعد مدير يف بنك اال�ستثمار
العربي الأردين.
عزمي حممد ح�سن عوي�ضة
رئي�س �إدارة بنك الأفراد
تاريخ التعيني1996 :
تاريخ امليالد1964 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س حما�سبة
اخلربات العملية:
خربة م�رصفية يف جمال االئتمان من خالل عمله يف بنك القاهرة عمان والبنك الأردين الكويتي
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يزيد �صيتان يو�سف عمارى
رئي�س �إدارة ت�سهيالت ال�رشكات الكربى
تاريخ التعيني2006 :
تاريخ امليالد1965 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري علوم مالية وم�رصفية
بكالوريو�س �إدارة �أعمال
اخلربات العملية:
خربة م�رصفية يف جمال االئتمان من خالل عمله يف البنك الأهلي الأردين ،بنك عمان لال�ستثمار
والبنك العقاري العربي.
نا�رص عبد الكرمي يو�سف القد�سة
رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الهند�سية والإدارية
تاريخ التعيني2003 :
تاريخ امليالد1961:
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س ت�سويق ومبيعات
اخلربات العملية:
خربة �إدارية من خالل عمله يف �رشكة ا�سرتا
فاروق حممد احمد العماوي
رئي�س �إدارة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال
تاريخ التعيني2008 :
تاريخ امليالد1951 :
امل�ؤهالت العلمية:
دبلوم �إدارة تقنية الأعمال
اخلربات العملية:
خربة م�رصفيـة لأكرث من  25عاما ً من خالل عمله يف البنك العربي ،بنك ال�رشق الأو�سط
لال�ستثمار وبنك عمان املحدود والبنك العربي لال�ستثمار .
رمي يون�س حممد الع�سع�س
رئي�س �إدارة اخلزينة
تاريخ التعيني1990 :
تاريخ امليالد1964 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري اقت�صاد
بكالوريو�س اقت�صاد
اخلربات العملية:
خربة م�رصفية يف جمال اخلزينة من خالل العمل كمدير لدائرة اخلزينة يف بنك القاهرة عمان منذ
عام  ،1990وكباحثة اقت�صادية يف اجلمعية العلمية امللكية منذ عام .1997
عز الدين ر�شدي عبد اللطيف �أبو �سالمة
رئي�س �إدارة العمليات
تاريخ التعيني2003 :
تاريخ امليالد1971 :
امل�ؤهالت العلمية:
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س �أدب اجنليزي
اخلربات العملية:
رئي�س �إدارة العمليات منذ ت�رشين الثاين 2009
خربة يف العمليات امل�رصفية من خالل عمله كم�ساعد للمدير الإقليمي لفروع فل�سطني
للعمليات امل�رصفية و�أنظمة املعلومات منذ عام 2003
مدير العمليات يف بنك �ستاندرد ت�شارترد  /فل�سطني منذ عام 1995
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عمر �رسحان �أحمد عقل
رئي�س �إدارة توثيق العقود والرقابة
تاريخ التعيني1989 :
تاريخ امليالد1963 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س حما�سبة
اخلربات العملية:
خربة م�رصفية يف جمال العمليات ،التدقيق الداخلي والرقابة على االئتمان وتوثيق العقود يف
بنك القاهرة عمان.
جان �شوكت حممود يدج زكريا
رئي�س �إدارة تطوير ودعم �إجراءات العمل والعمليات
تاريخ التعيني1990 :
تاريخ امليالد1968 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س �أدب اجنليزي
اخلربات العملية:
خربة م�رصفية منذ عام  1990يف جمال العمليات ،الفروع ودعم �إجراءات العمل
�أولغينيا جمال �سليم حداد
رئي�س �إدارة القرو�ض املتو�سطة وال�صغرية وت�سهيالت فل�سطني
تاريخ التعيني1990 :
تاريخ امليالد1969 :
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س علوم مالية وم�رصفية
اخلربات العملية:
خربة م�رصفية يف جمال االئتمان من خالل عملها يف دوائر االئتمان يف بنك القاهرة عمان
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ماري وديع حنا عواد
�أمني �رس جمل�س الإدارة
تاريخ التعيني1960 :
تاريخ امليالد1943 :
امل�ؤهالت العلمية:
دبلوم �إدارة
اخلربات العملية:
�أمني �رس جمل�س الإدارة منذ عام � ،1982شغلت عدة منا�صب يف البنك منذ عام  1960يف جمال
�ش�ؤون املوظفني وال�ش�ؤون الإدارية.
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م�ساهمات �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي
م�ساهمة الأقارب
م�ساهمة ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي
م�ساهمة كرمي يزيد عدنان املفتي
بنك م�رص �ش.م.م وميثلها ال�سيد حممد كمال الدين بركات
م�ساهمة ال�سيد حممد كمال الدين بركات
م�ساهمة الأقارب
�رشكة الإ�رشاق لال�ستثمارات التجارية وميثلها ال�سيد �إبراهيم ح�سني حممد �أبو الراغب
م�ساهمة ال�سيد �إبراهيم ح�سني حممد �أبو الراغب
م�ساهمة مارثا لورين �أكهارت براون (زوجة)
�رشكة امل�رشق لال�ستثمارات وميثلها ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين
م�ساهمة ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين
م�ساهمة الأقارب
�رشكة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار وميثلها الدكتور فاروق �أحمد ح�سن زعيرت
م�ساهمة الدكتور فاروق �أحمد ح�سن زعيرت
م�ساهمة نهاد قمر اليا�س عكاوي (زوجة)
�رشكة امل�سرية لال�ستثمار وميثلها الدكتور عبد املالك �أحمد عبد امللك جابر
م�ساهمة الدكتور عبد املالك �أحمد عبد املالك جابر
م�ساهمة الأقارب
ال�سيد ن�ش�أت طاهر ن�ش�أت امل�رصي
م�ساهمة الأقارب
ال�رشكة العربية للتموين والتجارة وميثلها ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل
م�ساهمة ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل
م�ساهمة دميه جمال زهدي حميد (زوجة)
م�ساهمة �إبراهيم غ�سان �إبراهيم عقيل
م�ساهمة عمر غ�سان �إبراهيم عقيل
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وميثلها ال�سيد ب�سام علي نايف ال�صبيحي
م�ساهمة ال�سيد ب�سام علي نايف ال�صبيحي
م�ساهمة الأقارب
�رشكة م�رص لال�ستثمار ومتثلها ال�سيدة �سهري �سيد حممود �إبراهيم
م�ساهمة ال�سيدة �سهري �سيد حممود �إبراهيم
م�ساهمة الأقارب
ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي
م�ساهمة تيمور �رشيف مهدي ال�صيفي
م�ساهمة كيان �رشيف مهدي ال�صيفي

ال توجد م�ساهمات لل�رشكات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
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اجلن�سية

�أردنية
�أردنية
م�رصية
م�رصية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
ليبريية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�سعودية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
م�رصية
م�رصية
�أردنية
�أردنية
�أردنية

2010

5,000
1,136
10,777,580
6,137
249,000
1,496
5,000
6,054,095
2,266,437
113,863
94,084
11,387,803
56,818
2,776
2,039,465
20,000
5,015
7,032
7,032
5,790,843
1,331
223,047
38,602
30,703

2009

4,400
20
9,484,271
27,671
247,000
1,317
4,400
5,327,604
3,757,431
35,200
69,372
10,021,267
2,443
1,794,730
35,200
11,732
16,426
16,426
5,167,213
1,172
196,282
13,970
27,019
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م�ساهمات �أع�ضاء الإدارة العليا واملطلعني و�أقاربهم
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

اجلن�سية

2010

2009

ال�سيد كمال غريب عبد الرحيم البكري

املدير العام

�أردنية

-

-

ال�سيد خالد حممود عبد الله قا�سم

نائب املدير العام للعمليات واخلدمات امل�ساندة

�أردنية

-

-

ال�سيدة رنا �سامي جاد الله ال�صناع

نائب املدير العام للأعمال امل�رصفية

�أردنية

4,000

2,640

ال�سيد قا�سم حممد توفيق احلاج �أحمد

رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي

�أردنية

-

-

الآن�سة غادة حممد ناجي نزال

رئي�س �إدارة املوارد الب�رشية

�أردنية

ال�سيد نزار تي�سري �صالح حممد

رئي�س الإدارة املالية و �إدارة املخاطر

�أردنية

ال�سيد حامد �إبراهيم علي كري�شان

رئي�س �إدارة الفروع واملبيعات

�أردنية

-

-

ال�سيد عمر حممد مو�سى يعقوب

رئي�س �إدارة تقنية املعلومات

�أردنية

-

-

ال�سيد عزمي حممد ح�سن عوي�ضة

رئي�س �إدارة بنك الأفراد

�أردنية

-

-

ال�سيد يزيد �صيتان يو�سف عماري

رئي�س �إدارة ت�سهيالت ال�رشكات الكربى

�أردنية

-

-

ال�سيد نا�رص عبد الكرمي يو�سف القد�سة

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الهند�سية والإدارية

�أردنية

-

-

ال�سيد فاروق حممد �أحمد العماوي

رئي�س �إدارة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال

�أردنية

-

-

ال�سيدة رمي يون�س حممد الع�سع�س

رئي�س �إدارة اخلزينة

�أردنية

-

-

ال�سيد عز الدين ر�شدي عبد اللطيف �أبو �سالمة

رئي�س �إدارة العمليات

فل�سطينية

-

-

ال�سيد عمر �رسحان �أحمد عقل

رئي�س �إدارة توثيق العقود والرقابة

�أردنية

-

-

الآن�سة جان �شوكت حممود يدج زكريا

رئي�س �إدارة تطوير ودعم �إجراءات العمل والعمليات

�أردنية

-

-

ال�سيدة �أولغينيا جمال �سليم حداد

رئي�س �إدارة القرو�ض املتو�سطة وال�صغرية وت�سهيالت فل�سطني

�أردنية

-

-

الآن�سة ماري وديع حنا عواد

�أمني �رس جمل�س الإدارة

�أردنية

-

-
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 -ال يوجد �أ�سهم مملوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء الإدارة التنفيذية للبنك.
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امل�ساهمون الذين ميلكون  %5من ر�أ�سمال البنك
اال�سم

عدد الأ�سهم

�رشكة امل�سرية لال�ستثمار

11,387,803

جنوى حممد عبد الرحمن ما�ضي

10,450,000

بنك م�رص

10,777,580

يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين

6,054,095

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

5,790,843

حمزة خليل حممد يا�سني التلهوين
�صبيح طاهر دروي�ش امل�رصي

2010

عدد الأ�سهم

%

2009

%

11.39

10,021,267

10.45

9,196,000

10.45

5,226,379

5.94

4,584,533

5.21

10.78

9,484,271

6.05

5,939,067

5.94

5,213,696

5.21

11.39
10.78

5,327,604

5.79

6.05

5.87

5,167,213

تبلغ م�ساهمة جمموعة ال�سيد �صبيح طاهر امل�رصي  %29.5من ر�أ�سمال البنك
تبلغ م�ساهمة جمموعة ال�سيد يا�سني خليل التلهوين  %17.2من ر�أ�سمال البنك
مزايا ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام 2010
ا�سم الع�ضو

ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

التنقالت
9,000

بدل �سفر
-

ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي

9,000

ال�سيد �إبراهيم ح�سني حممد �أبو الراغب

9,000

-

9,000

-

ال�سيد حممد كمال الدين بركات

-

ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين

9,000

الدكتور عبد املالك �أحمد عبد املالك جابر

2,250

ال�سادة امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

9,000

الدكتور فاروق �أحمد ح�سن زعيرت

ال�سيد ن�ش�أت طاهر ن�ش�أت امل�رصي

ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل

ال�سيدة �سهري �سيد حممود �إبراهيم

9,000
-

-

ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي

6,750

املجموع

74,250

املرحوم مقداد ح�سن حممد عناب
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2,250

-

16,708
-

4,500
-

-

12,044

16,708
-

-

49,960

مكاف�آت
5,000
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
5,000

5,000

5,000
-

5,000

60,000
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مزايا ومكاف�آت �أع�ضاء الإدارة العليا
بلغ �إجمايل رواتب ومكاف�آت ومزايا �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا خالل عام  2010مبلغ  2,229,409دينار.
 مل يتعامل البنك خالل عام  2010مع موردين حمددين و�/أو عمالء رئي�سيني (حمليا ً �أو خارجياً) مبا ي�شكل  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو الإيرادات. ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات يتمتع بها البنك �أو �أي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها. ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صل البنك عليها. ال يوجد اي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية. يطبق البنك معايري اجلودة و�أف�ضل املمار�سات العاملية لكافة �أن�شطته امل�رصفية. مل يقم البنك بعمليات ذات طبيعة غري متكررة لي�ست من �ضمن ن�شاطه الرئي�سي. بلغ اال�ستثمار الر�أ�سمايل للبنك خالل عام  2010مبلغ  10,707,021دينار. بلغت �أتعاب مدققي ح�سابات البنك وال�رشكات التابعة لعام  2010مبلغ  130,134دينار بالإ�ضافة �إىل �رضيبة املبيعات موزعة على النحو التايل:دينار
بنك القاهرة عمان

118,800

ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية «�أوراق لال�ستثمار»

7,000

ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية

4,334
130,134

كما بلغت �أتعاب اال�ست�شارات الأخرى املدفوعة ملدققي احل�سابات  15,126دينار بالإ�ضافة �إىل �رضيبة املبيعات.
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تقوم �رشكة �أوراق لال�ستثمار� ،إحدى ال�رشكات التابعة للبنك ،ب�إدارة حمفظة البنك اال�ستثمارية يف ال�سندات والأدوات اال�ستثمارية الأخرى مقابل �أتعاب �إدارة �سنوية .وال توجد �أي
عقود �أخرى مت �إبرامها مع ال�رشكات التابعة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام با�ستثناء املعامالت امل�رصفية االعتيادية والتي مت الإف�صاح عنها يف الإي�ضاح
( )38حول البيانات املالية ،وتخ�ضع هذه املعامالت لتعليمات البنك املركزي الأردين ذات العالقة.
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�إقرار جمل�س الإدارة
يقر املجل�س مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية لعام  2010وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.
يقر جمل�س الإدارة وح�سب علمه واعتقاده بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل العام .2011
				
رئي�س جمل�س الإدارة
			
خالد �صبيح طاهر امل�رصي

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

حممد كمال الدين بركات*

				
�إبراهيم ح�سني حممد �أبو الراغب		

يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين

د .فاروق �أحمد ح�سن زعيرت

		
د .عبد املالك �أحمد عبد املالك جابر

			
ن�ش�أت طاهر ن�ش�أت امل�رصي

غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل

			
�سهري �سيد حممود �إبراهيم

			
ب�سام علي نايف ال�صبيحي

�رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي

				

* مل يظهر توقيع ال�سيد حممد كمال الدين بركات نظرا ً لعدم تواجده يف الأردن عند �إعداد هذه الإقرارات
كما يقر رئي�س جمل�س الإدارة ،املدير العام ورئي�س الإدارة املالية ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.
رئي�س جمل�س الإدارة			

			
خالد �صبيح طاهر امل�رصي
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املدير العام

كمال غريب عبد الرحيم البكري		

رئي�س الإدارة املالية

نزار تي�سري �صالح حممد
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الهيكل التنظيمي

جلنة التدقيق
واالمتثال

جمل�س الإدارة

التدقيق الداخلي

رئي�س جمل�س الإدارة

جلنة املخاطر

املخاطر

االمتثال ومكافحة

املدير العام

غ�سل الأموال

امل�ست�شار القانوين

مدير مكتب املدير العام/
�سكرتارية جمل�س الإدارة

�ضابط دعم

�إداري تنفيذي

نائب املدير العام للعمليات
واخلدمات امل�ساندة

املالية

�ضابط دعم

الفروع واملبيعات

�إداري تنفيذي

نائب املدير الإقليمي

من�سق فروع غزة

للخدمات امل�ساندة

القانونية

اخلزينة
ت�سهيالت ال�رشكات
الكربى

املوارد الب�رشية

العمليات

تطوير الأعمال

بنك الأفراد
ت�سهيالت امل�شاريع   املتو�سطة  

تقنية املعلومات

توثيق العقود
والرقابة

الت�سويق

تعديل االئتمان

ال�ش�ؤون الهند�سية
والإدارية

دعم وتطوير العمليات
و�إجراءات العمل

وال�صغرية  /ت�سهيالت   فل�سطني

م�س�ؤول املتابعة والتوثيق

نائب املدير الإقليمي
للأعمال امل�رصفية

اخلدمات امل�رصفية للأفراد

�أنظمة املعلومات

�إدارة الفروع

املوارد الب�رشية
 /ال�ش�ؤون الإدارية

اخلزينة

املالية

الت�سهيالت
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نائب املدير العام
للأعمال امل�رصفية

م�ست�شار قانوين
/فروع فل�سطني

نائب املدير العام -
املدير الإقليمي لفروع فل�سطني

العمليات امل�رصفية
التعديل والتح�صيل

41

ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية (�أوراق لال�ستثمار)  /الأردن   

والعمليات

42
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ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية  /فل�سطني
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π«dO
á«ªcÉ◊G
á«°ù°SDƒŸG

2010 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

á«°ù°SDƒŸG á«ªcÉ◊G π«dO

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية
مقدمة
يعنى بنك القاهرة عمان («البنك») بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية امل�ؤ�س�سية املرتكزة على مبادئ العدالة ،ال�شفافية ،امل�ساءلة وامل�س�ؤولية .بهدف تدعيم ثقة املودعني
وامل�ساهمني واجلهات الأخرى ذات العالقة بالبنك ومبا ي�ضمن مراقبة م�ستمرة لتقيد البنك بال�سيا�سات وباحلدود املقرة وتوافقها مع �أهدافه املر�سومة ب�شكل عام .كما يلتزم
البنك بتطبيق �أعلى معايري الأداء املهنية على كافة ن�شاطاته والتي تتما�شى مع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها البنك و�أف�ضل
املمار�سات الدولية ،وعليه فقد قرر جمل�س الإدارة («املجل�س») تبني دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية املرفق.
جمل�س الإدارة
مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
تقع على جمل�س الإدارة م�س�ؤولية الإ�رشاف على ومراقبة كافة �أعمال و�أن�شطة البنك و�إدارته التنفيذية ،والت�أكد من مواءمة الأن�شطة مع متطلبات البنك املركزي الأردين وكافة
اجلهات الرقابية الأخرى وذلك حر�صا ً على م�صلحة امل�ساهمني ،املودعني وكافة اجلهات ذات العالقة.
وت�شمل مهام املجل�س على ما يلي:
 ر�سم الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك ومراقبة تنفيذها ،وتوجيه الإدارة التنفيذية لو�ضع اخلطط لتحقيق هذه الأهداف. امل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك والت�أكد من مدى فعاليتها. مراجعة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ،والت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية ب�إدارة هذه املخاطر ب�شكل �سليم. الت�أكد من التزام البنك بكافة القوانني والأنظمة والتعليمات ذات العالقة. تعيني مدير عام للبنك يتمتع بالكفاءة الفنية واخلربة امل�رصفية وتقييم �أدائه ومراقبة عملية اختياره ،كما ويتم احل�صول على موافقة املجل�س عند تعيني بع�ض املدراءالتنفيذيني والت�أكد من توفر اخلربات املطلوبة لديهم.
ت�شكيلة املجل�س
 وفقا ً لنظام البنك الأ�سا�سي ،يتكون املجل�س من  12ع�ضوا ً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك ملدة �أربع �سنوات ،ويتمتع �أع�ضاء املجل�س بخربات ومهارات خمتلفةومتنوعة تزيد من فعالية وكفاءة املجل�س.
 يت�ضمن املجل�س من بني �أع�ضائه غري التنفيذيني على ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني على الأقل .ويعترب الع�ضو م�ستقال ً يف حال انطبقت عليه ال�رشوط التالية:�أ� -أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
ب� -أن ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة حتى الدرجة الثانية.
ج� -أن ال يتقـا�ضى �أي راتب من البنك با�ستثناء لقاء ع�ضويته يف املجل�س.
د� -أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالكا ً ل�رشكة يتعامل معها البنك با�ستثناء التعامالت الناجتة عن املعامالت االعتيادية للبنك وبنف�س ال�رشوط التي تخ�ضع لها
التعامالت املماثلة وبدون �أي معاملة تف�ضيلية.
هـ � -أن ال يكون �رشيكا ً للمدقق اخلارجي �أو موظفا ً لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
و � -أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال البنك �أو يكون حليفا ً مل�ساهم �آخر.
ز  -من املمكن �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء تنفيذيني ممن ي�شغلون وظائف يف البنك ،وعلى �أن ال يزيد عددهم عن ثالثة �أع�ضاء.
رئي�س جمل�س الإدارة
 من املمكن �أن يتمتع رئي�س جمل�س �إدارة البنك («الرئي�س») ب�صالحيات تنفيذية. يف حال كان للرئي�س �صالحيات تنفيذية ،يكون نائب رئي�س املجل�س من الأع�ضاء امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة. يوجد ف�صل بني من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام من خالل تعليمات كتابية مقرة من جمل�س الإدارة تو�ضح م�س�ؤوليات كل منهما ،ويتم مراجعة هذه التعليماتكلما اقت�ضت احلاجة.
 يجب �أال تربط بني رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام �أية قرابة حتى الدرجة الثالثة. ي�ضطلع الرئي�س ب�إقامة عالقات فعالة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني. -يقوم الرئي�س بالت�أكد من و�صول املعلومات الكافية وذات العالقة �إىل �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.
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�أعمال املجل�س
 يعقد جمل�س الإدارة اجتماعات دورية ال تقل عن �ست اجتماعات يف العام الواحد و�أن ال ينق�ضي �أكرث من �شهرين دون عقد االجتماع ملناق�شة املوا�ضيع التي تعر�ض عليه منالإدارة التنفيذية للبنك ،وللمجل�س مناق�شة �أية �أمور �أخرى يراها �رضورية.
 تقوم الإدارة التنفيذية بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات والوثائق اخلا�صة بالأمور املدرجة على جدول الأعمال قبل مدة كافية من انعقاد املجل�س. يتم تزويد كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عند انتخابه بكتاب يو�ضح حقوق الع�ضو وم�س�ؤولياته وواجباته ،مبا يف ذلك العمليات امل�رصفية التي تتطلب موافقة املجل�سوفقـا ً مل�ستوى ال�صالحيات املعتمد.
 يتم تدوين كافة مناق�شات املجل�س ونتائج الت�صويت من قبل �أمني �رس املجل�س يف حما�رض االجتماعات ،وتقع على �أمني ال�رس م�س�ؤولية الت�أكد من اتباع �أع�ضاء املجل�س للإجراءاتاملعتمدة ،ومن نقل املعلومات بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه والإدارة التنفيذية ،و�إبالغ الأع�ضاء مبواعيد اجتماعات املجل�س.
 يتخذ املجل�س قراراته بالأغلبية املطلقة ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح القرار الذي �صوت له رئي�س املجل�س. يتاح لأع�ضاء املجل�س وجلانه االت�صال املبا�رش مع الإدارة التنفيذية ،وميكن بناءً على طلب من رئي�س جمل�س الإدارة ،دعوة �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية حل�ضور اجتماع جمل�سالإدارة وتقدمي معلومات عن �أعمال البنك.
 ملجل�س الإدارة و�أي من جلانه �صالحية اال�ستعانة مب�صادر خارجية وم�ست�شارين خارجيني مل�ساعدتهم يف املهام املوكلة �إليهم� ،إذا اقت�ضت احلاجة ذلك.جلان املجل�س
ينبثق عن جمل�س الإدارة عدة جلان متخ�ص�صة ،لكل منها �أهدافها و�صالحياتها اخلا�صة واملحددة وفق ميثاق خا�ص بكل جلنة والتي تعمل ب�شكل متكامل مع جمل�س الإدارة
لتحقيق �أهداف البنك وزيادة فاعلية الأداء .حيث يعتمد البنك مبد�أ ال�شفافية عند تعيني �أع�ضاء هذه اللجان:
جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
تتكون جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني.
تت�ضمن مهام جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية توجيه �إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك ومتابعة تطبيقه .كما تقوم باملراجعة امل�ستمرة للدليل والتو�صية ملجل�س الإدارة ب�أية
تعديالت �أو �إ�ضافات مقرتحة وكلما اقت�ضت احلاجة بهدف تطوير الدليل وزيادة فعالية جمل�س الإدارة.
جلنة التدقيق واالمتثال
تتكون جلنة التدقيق واالمتثال من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني على الأقل ،منهم ع�ضوين من �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني ،ويراعي جمل�س الإدارة �أن يكون على الأقل ع�ضوين من
�أع�ضاء هذه اللجنة حا�صلني على م�ؤهالت علمية و�/أو خربة عملية يف جماالت الإدارة املالية.
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�سية التالية:
 مراجعة البيانات املالية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة واالجتماع مع مدققي احل�سابات اخلارجيني ملناق�شتها ورفع التو�صيات حولها ملجل�س الإدارة. درا�سة و�إقرار خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية للبنك ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها. التو�صية ملجل�س الإدارة بال�سيا�سات املحا�سبية للبنك ومراجعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية. مراقبة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك والتحقق من مدى كفايتها من واقع تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي. تقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني� ،إنهاء عمل ،مكاف�آت املدقق اخلارجي ،بالإ�ضافة �إىل تقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي مع الأخذ بعني االعتبار �أي �أعمال �أخرى قامبها خارج نطاق التدقيق.
 ا�ستالم ومتابعة تقارير االمتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق ب�إدارة االمتثال. جتتمع اللجنة مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل ،ويدعى رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي حل�ضور اجتماعاتها ،ويت�ضمن ميثاقها حقها يف احل�صول على �أي معلومات من الإدارة -التنفيذية بالإ�ضافة �إىل حقها يف ا�ستدعاء �أي موظف تنفيذي �أو ع�ضو جمل�س �إدارة حل�ضور اجتماعاتها.
 تقوم جلنة التدقيق باالجتماع مع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي وم�س�ؤويل االمتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية. �إن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني ،ويكون �أغلبية الأع�ضاء مبا يف ذلك رئي�س اللجنة من �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني.
تت�ضمن م�سئوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املهام التالية:
 حتديد الأ�س�س التي �سيتم ا�ستخدامها لتقييم فعالية جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه. حتديد الأع�ضاء امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة. التو�صية للهيئة العامة للم�ساهمني برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة. -توفري معلومات لأع�ضاء املجل�س حول املوا�ضيع الهامة ذات العالقة ب�أعمال و�أن�شطة البنك.
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 التو�صية ملجل�س الإدارة برواتب ومكاف�آت املدير العام ،كما تقوم مبراجعة املكاف�آت املمنوحة لباقي الإدارة التنفيذية للبنك. الت�أكد من وجود �سيا�سة مكاف�آت لدى البنك تت�ضمن �أن تكون املكاف�آت  /الرواتب كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�شكل يتما�شى معاملكاف�آت  /الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق.
جتتمع اللجنة ب�شكل دوري ،ويدعى حل�ضور اجتماعاتها �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية للبنك كلما دعت ال�رضورة لذلك.
جلنة �إدارة املخاطر
تتكون جلنة �إدارة املخاطر من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني.
تت�ضمن م�سئوليات جلنة �إدارة املخاطر املهام التالية:
 مراجعة �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر قبل اعتمادها من جمل�س الإدارة وتقييم فاعليتها با�ستمرار للت�أكد من ان�سجامها مع املتغريات. الت�أكد من توفر ال�سيا�سات و�إطار عمل لإدارة املخاطر والربامج والأدوات الالزمة لذلك ،مع مراجعتها ب�شكل دوري للت�أكد من فعاليتها وتعديلها �إذا لزم الأمر. الإ�رشاف على رئي�س �إدارة املخاطر واخلطة ال�سنوية لن�شاطات الإدارة. الت�أكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى �إدارة املخاطر مبا ميكنها من �إجناز كل امل�س�ؤوليات. مراجعة الفر�ضيات امل�ستخدمة يف مناذج قيا�س املخاطر. الإ�رشاف على تطوير قاعدة البيانات الالزمة للمخاطر. مراجعة اختبارات ال�ضغط امل�ستخدمة يف حتليل خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية واملوافقة على اخلطط اخلا�صة بحاالت الطوارئ. مناق�شة تقارير �إدارة املخاطر. مراقبة ا�ستعدادات البنك لتطبيق متطلبات بازل  2فيما يتعلق ب�إدارة وقيا�س املخاطر. ا�ستالم تقارير جلنة املوجودات واملطلوبات. الت�أكد من وجود خطة ا�ستمرارية العمل ومن فح�صها ب�شكل دوري.جتتمع اللجنة �أربع مرات على الأقل يف ال�سنة ،وترفع تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة ،ويح�رض اجتماعاتها كل من املدير العام ،نائب املدير العام للأعمال امل�رصفية ،نائب املدير العام/
املدير الإقليمي لفروع فل�سطني ،رئي�س الإدارة املالية ورئي�س �إدارة املخاطر.
جلنة اال�ستثمار
تتكون جلنة اال�ستثمار من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني.
تقوم اللجنة بو�ضع ومراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية يف البنك ،كما تقوم بدرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة.
جتتمع اللجنة ب�شكل دوري ،ويدعى حل�ضور اجتماعاتـها �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية للبنك كلما دعت ال�رضورة لذلك.
التقييم ال�سنوي
 يقوم املجل�س بعمل تقييم ذاتي لأدائه ب�شكل �سنوي لتحديد مدى قيامه وقيام اللجان املنبثقة عنه باملهام املوكلة �إليها ب�شكل فعال .تكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آتم�سئولة عن ا�ستالم التقييمات من الأع�ضاء ،مراجعتها والتقدم للمجل�س بتقرير عن نتائج التقييم ال�سنوي للمجل�س .يقوم املجل�س مبناق�شة هذا التقرير للعمل على زيادة
فعالية �أداء املجل�س وجلانه.
 تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وبالتعاون مع الرئي�س بتقييم �أداء املدير العام ب�شكل �سنوي ورفع تقرير بالتقييم للمجل�س. يقوم املجل�س ب�إقرار خطط الإحالل ( )Succession Plansللمدراء التنفيذيني يف البنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف.املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
 تنظم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة والتي ت�شمل موظفي البنك� ،أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �رشكاتهم �أو الأطراف ذوي ال�صلة بهم ،مبا يف ذلك عمليات الإقرا�ض واملتاجرةامل�شرتكة مع البنك من خالل قواعد و�إجراءات متوافقة مع تعليمات البنك املركزي الأردين.
 يتم منح االئتمان لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ل�رشكاتهم وفقا ً ل�سيا�سة وحدود ائتمان خا�صة بالأطراف ذات العالقة ،على �أن يتم عر�ض تفا�صيل ذلك املنح على جمل�س الإدارةللإطالع عليه ولإقراره.
 يتم منح االئتمان لأع�ضاء املجل�س و�رشكاتهم وفقا ً للأ�سعار ال�سائدة ولي�س وفقا ً ل�رشوط تف�ضيلية. ال ي�شارك الع�ضو يف املناق�شة والت�صويت على قرار تعامل البنك معه �أو �أي من ال�رشكات التابعة له. يتم الإف�صاح عن جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف التقرير ال�سنوي للبنك ،كما يتم الإف�صاح عنها يف البيانات املالية ال�سنوية والدورية التي ي�صدرها البنك. -يتم الت�أكد من �أن املعامـالت مع الأطراف ذات العالقـة تتم وفقا ً ل�سيا�سات وقواعد البنك من قبل دوائر البنك املعنية ب�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
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�أعمال البنك و�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية
 يت�أكد املجل�س من �أن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعماله من خالل توفر ميثاق �سلوكيات املوظفني معمم على جميع موظفي البنك ،يو�ضح هذا امليثاق واجباتاملوظف و�أخالقيات العمل ،كما يحتوي على تعليمات وا�ضحة ملنع تعار�ض امل�صالح وا�ستغالل املعلومات الداخلية يف البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
 يتوفر لدى البنك �سيا�سات مكتوبة تغطي كافة الأن�شطة امل�رصفية ،ويتم تعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية ومراجعتها بانتظام للت�أكد من �شمولها لكافة التغريات يفالقوانني ،الأنظمة ،التعليمات واملمار�سات امل�رصفية.
 يقوم البنك وكجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�رشكات وخا�صة ال�رشكات امل�ساهمة العامة ،بحيث يتم ت�ضمنيتقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية.
 تقع على �إدارة البنك التنفيذية م�س�ؤولية تنفيذ ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة خمتلف �أنواع املخاطر. يتم اقرتاح هيكل دائرة املخاطر وعملية تطويرها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وبحيث يتم مراجعته من قبل جلنة �إدارة املخاطر واعتماده من جمل�س الإدارة. يتوفر لدى البنك �سيا�سة دق ناقو�س اخلطر ( )Whistle Blowing Policyمتكن املوظفني من الإبالغ ب�شكل �رسي وبح�سن نية عن الأعمال واملمار�سات والأن�شطة غري امل�رشوعة �أوالتي متثل خرقا ً للقوانني �أو الأنظمة �أو التعليمات �أو املمار�سات امل�رصفية ال�سليمة.
 �إدارة البنك م�س�ؤولة عن و�ضع �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية على الإبالغ املايل. تتم مراجعة هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ،مرة واحدة على الأقل �سنوياً. يطلب البنك الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق ،ويف حال �صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية ،يطلب البنك الدوران املنتظم لل�رشيك الرئي�سيامل�س�ؤول عن التدقيق اخلارجي للبنك .ويقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره.
التدقيق الداخلي
 يوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة وبحيث يتم تدريبها ومكاف�أتها ب�شكل منا�سب. لإدارة التدقيق الداخلي احلق يف احل�صول على �أي معلومة واالت�صال ب�أي موظف داخل البنك ،ولديها كافة ال�صالحيات التي متكنها من �أداء املهام املوكلة �إليها وعلى النحواملطلوب ،وذلك من خالل ميثاق للتدقيق يوثق مهام� ،صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق معتمد من املجل�س ومعمم داخل البنك.
 تقوم �إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها �إىل رئي�س جلنة التدقيق. ال يكلف موظفو �إدارة التدقيق الداخلي ب�أي م�س�ؤوليات تنفيذية ،وتكون �إدارة التدقيق الداخلي م�س�ؤولة عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون م�س�ؤولة عن �إعالمجلنة التدقيق عن �أي احتمالية لوجود تعار�ض امل�صالح.
 متار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها كامال ً بدون �أي تدخل خارجي ،ويحق لها مناق�شة تقاريرها مع الدوائر التي مت تدقيقها. تقوم �إدارة التدقيق مبراجعة عمليات الإبالغ املايل يف البنك كما تقوم مبراجعة االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري والإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.�إدارة املخاطر
 �إن كافة دوائر وفروع البنك م�س�ؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رصفية وااللتزام بال�ضوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام رقابة املخاطر. ترفع دائرة �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها يف البنك �إىل جلنة �إدارة املخاطر ،ويكون ارتباطها مع املدير العام بالن�سبة للعمليات اليومية. تقوم جلان البنك مثل جلنة املوجودات واملطلوبات ،جلنة اال�ستثمار وجلان الت�سهيالت مب�ساعدة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان. تت�ضمن م�س�ؤوليات دائرة �إدارة املخاطر يف البنك: حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات. تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر. التو�صية للجنة �إدارة املخاطر ب�سقوف املخاطر ،واملوافقات ،ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر. تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر يف البنك. توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�رش.االمتثال
 ت�شكل لدى البنك �إدارة م�ستقلة ملراقبة االمتثال ،ويتم رفدها بكوادر مدربة. تقوم �إدارة رقابة االمتثال ب�إعداد منهجية فعالة ل�ضمان امتثال البنك بجميع القوانني والت�رشيعات النافذة و�أي �إر�شادات و�أدلة ذات عالقة .وتوثق مهام� ،صالحيات وم�س�ؤوليات�إدارة رقابة االمتثال وتعمم داخل البنك.
 تقوم �إدارة رقابة االمتثال ب�إعداد وتطوير والت�أكد من تطبيق �سيا�سة لالمتثال معتمدة من جمل�س الإدارة. -ترفع �إدارة رقابة االمتثال تقاريرها �إىل جلنة التدقيق مع �إر�سال ن�سخة �إىل الإدارة التنفيذية.
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العالقة مع امل�ساهمني
 يقوم البنك باتخاذ خطوات لت�شجيع امل�ساهمني وخا�صة �صغارهم على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�صويت �إما ب�شكل �شخ�صي �أو توكيل �شخ�ص يف حال غيابهم. يراعى ح�ضور ر�ؤ�ساء جلان التدقيق والرت�شيحات واملكاف�آت و�أي جلنة �أخرى منبثقة عن جمل�س الإدارة االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة. يتم انتخاب املدقق اخلارجي خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ،ويقوم ممثلون عن مدققي احل�سابات اخلارجيني بح�ضور اجتماع الهيئة العامة بهدف الإجابة عن �أية �أ�سئلةحول التدقيق وتقريرهم.
 يتم الت�صويت على حدا على كل ق�ضية تثار خالل اجتماع الهيئة العامة. يتم �إعداد تقرير لإطالع امل�ساهمني بعد انتهاء االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة حول املالحظات التي متت خالل االجتماع والنتائج مبا يف ذلك نتائج الت�صويت والأ�سئلة التيقام امل�ساهمون بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.
ال�شفافية والإف�صاح
 يقوم البنك بالإف�صاح وفقا ً ملعايري التقارير املالية الدولية ( )IFRSوتعليمات البنك املركزي الأردين ال�سارية وال�صادرة مبوجب قانون البنوك والت�رشيعات ذات العالقة. يقوم البنك بتوفري معلومات حول ن�شاطه لكل من البنك املركزي الأردنـي ،امل�ساهمني واملودعني والبنوك الأخرى واجلمهور ب�شكل عام ،كما يقوم البنك بالإف�صاح عن �أية �أمورجوهرية وفقا ً لتعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.
 يلتزم البنك بتعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية وتعليمات البنك املركزي الأردين فيما يتعلق بالبيانات الواجب الإف�صاح عنها يف التقريرال�سنوي للبنك.
 يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك معلومات عن هيكل وطبيعة �أعمال �إدارة املخاطر ،وعن املخاطر التي يتعر�ض لها البنك و�أ�سلوب �إدارتها. يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك �إقرار من املجل�س مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية للبنك بدقة وعن توفري نظام رقابة فعال ،وتقييم لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابةالداخلية ،هذا ويتم الإف�صاح عن مواطن ال�ضعف يف هذه الأنظمة ذات الأثر اجلوهري� ،إن وجدت.
 يقوم البنك ب�إعداد ون�رش بيانات مالية ب�شكل ربع �سنوي ،ويتم الإف�صاح عن حتليل للنتائج املالية وو�ضع البنك املايل مبا ميكن اجلمهور من فهم �أ�سباب النتائج والو�ضعامل�ستقبلي للبنك.
 يقوم رئي�س الإدارة املالية ب�إدارة العالقات مع امل�ستثمرين من خالل توفري املعلومات والبيانات املالية لهم والتحليل املايل عن نتائج �أعمال البنك ،بالإ�ضافة �إىل الإف�صاح عنالبيانات املالية الدورية وعن الأمور ذات الأثر اجلوهري جلميع اجلهات ذات العالقة.
 يقوم البنك �ضمن تقريره ال�سنوي ب�إعداد تقرير عن مدى التزام �إدارة البنك بتطبيق كل بند من بنود هذا الدليل مع ذكر �أ�سباب عدم االلتزام بالبنود التي مل يتم تطبيقها. يقوم البنك �ضمن تقريره ال�سنوي بالإف�صاح عن الهيكل التنظيمي للبنك والذي يبني امل�ستويات الإدارية العليا فيه. يقوم البنك �ضمن تقريره ال�سنوي بالإف�صاح عن ملخ�ص عن مهام وم�س�ؤوليات اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة مت�ضمنا ً �أ�سماء �أع�ضاء هذه اللجان. يقوم البنك �ضمن تقريره ال�سنوي بالإف�صاح عن ملخ�ص ل�سيا�سة املكاف�آت لديه ،مبا يف ذلك مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حدا ورواتب �أع�ضاء الإدارة العليا للبنك.التزام البنك ببنود الدليل
يلتزم البنك بكافة بنود دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية با�ستثناء ما يلي:
 �أن ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف جلنة التدقيق عن ع�ضوين. عمل تقييم ذاتي لأداء املجل�س. �إقرار خطة الإحالل للمدراء التنفيذيني يف البنك. -عدم وجود �سيا�سة مكاف�آت معتمدة من جمل�س الإدارة.
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دليل قواعد حوكمة ال�رشكات
�أ�صدر جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية قرارا ً ب�إقرار دليل حوكمة ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان والذي �أ�صبح واجب التطبيق اعتبارا ً من .2009/1/1
هذا ويت�ضمن الدليل قواعد �إلزامية حكما ً وهي القواعد التي ا�ستندت �إىل ن�صو�ص قانونية ملزمة وردت يف الت�رشيعات النافذة ،كما يت�ضمن قواعد �إر�شادية ينبغي االلتزام بها،
ويتطلب الدليل يف املرحلة الأوىل من تطبيق القواعد الإر�شادية �أن يتم ذلك وفق �أ�سلوب االلتزام �أو تف�سري عدم االلتزام.
يلتزم البنك بتطبيق كافة القواعد الإلزامية والإر�شادية الواردة يف الدليل با�ستثناء القواعد الإر�شادية التالية:
 ال يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي من قبل الهيئة العامة ،حيث �أن ذلك حق للم�ساهمني وفق قانون ال�رشكات. مل يتم اعتماد �أ�س�س منح احلوافز واملكاف�آت لأع�ضاء الإدارة التنفيذية ،حيث يتم ذلك �سنويا ً من خالل جمل�س الإدارة وفق ما يراه منا�سبا ً يف �ضوء نتائج البنك ال�سنوية. تت�ضمن جلنة التدقيق ع�ضوا ً واحدا ً من �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني ،و�إن رئي�س جلنة التدقيق لي�س من �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني ،علما ً ب�أن كافة �أع�ضاء اللجنة غري تنفيذيني. ال يلتزم البنك بعدم �إدراج �أية موا�ضيع جديدة يف اجتماع الهيئة العامة غري مدرجة على جدول الأعمال املر�سل للم�ساهمني حيث �أن ذلك حقا ً للم�ساهمني وفقا ً لقانون ال�رشكات. ال يتم �إرفاق النبذة التعريفية للم�ساهمني الراغبني بالرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة بالدعوة املوجهة للم�ساهمني حل�ضور اجتماع الهيئة العامة. يلتزم البنك بال�رشوط الواردة يف قانون ال�رشكات لطلب اجتماع هيئة عامة غري عادي للمطالبة ب�إقالة جمل�س الإدارة �أو �أي ع�ضو فيه ،ولطلب �إجراء تدقيق على �أعمال ال�رشكة ودفاترها. -من املمكن �أن يقوم مدقق احل�سابات اخلارجي ب�أعمال �إ�ضافية ل�صالح البنك بحيث ال ي�شكل ذلك تعار�ض يف امل�صالح ويتم الإف�صاح عن ذلك �ضمن التقرير ال�سنوي.
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بنك القاهرة عمان

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول 2010
�إي�ضاحات
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
         جمموع املوجودات

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2010

دينــــــار
941ر432ر202
937ر368ر187
750ر174ر124
095ر329ر1
605ر104ر823
917ر048ر91
825ر191ر328
656ر535ر37
304ر234ر4
150ر024ر44
180ر445ر843ر1

2009

دينــــــار
860ر442ر310
430ر778ر150
650ر524ر80
243ر261
243ر800ر729
007ر636ر99
103ر491ر305
145ر828ر33
295ر227ر4
996ر923ر31
972ر913ر746ر1

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات -
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل
مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى

14
15
16
17
18
19
19
20

         جمموع املطلوبات

779ر939ر131
372ر849ر335ر1
636ر541ر44
224ر524ر59
388ر373ر9
042ر913ر21
965ر818ر3
513ر558ر30
919ر518ر637ر1

953ر056ر167
440ر919ر259ر1
139ر445ر39
568ر185ر38
509ر809ر9
528ر442ر18
838ر877ر7
418ر126ر29
393ر863ر569ر1

حقوق امللكية -

حقوق م�ساهمي البنك
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطيات �أخرى
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
�أرباح مدورة

         جمموع حقوق امللكية

21
22
22
22
23
24

         جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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000ر000ر100
599ر054ر33
613ر321ر1
047ر924ر9
151ر903ر24
851ر722ر36
261ر926ر205

000ر000ر88
671ر532ر27
613ر321ر1
932ر767ر7
305ر976ر21
058ر452ر30
579ر050ر177

180ر445ر843ر1

972ر913ر746ر1
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بنك القاهرة عمان

قائمة الدخـل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2010

دينــــــار

دينــــــار

الفوائد الدائنة

26

068ر838ر105

933ر189ر95

الفوائد املدينة

27

608ر584ر30

862ر011ر37

460ر253ر75

071ر178ر58

704ر497ر19

473ر675ر17

164ر751ر94

544ر853ر75

�أرباح عمالت �أجنبية

29

243ر312ر2

881ر676ر2

�أرباح (خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة

30

687ر49

(665ر) 22

�أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

31

062ر237ر1

183ر963ر2

�إيرادات �أخرى

32

888ر442ر5

337ر294ر5

044ر793ر103

280ر765ر86

33

479ر477ر28

342ر604ر27

 11و 12

890ر972ر6

301ر274ر6

م�صاريف �أخرى

34

382ر517ر17

747ر422ر15

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة

8

439ر179ر2

287ر314ر1

خم�ص�صات متنوعة

18

743ر524ر1

714ر866ر1

         �إجمايل امل�رصوفات

933ر671ر56

391ر482ر52

         الربح قبل ال�رضائب

111ر121ر47

889ر282ر34

275ر372ر12

851ر733ر8

836ر748ر34

038ر549ر25

فل�س/دينـــار

فل�س/دينـــار

0/347

0/255

         �صايف �إيرادات الفوائد
28

�صايف �إيرادات العموالت
         �صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

         �إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات

19

�رضيبة الدخل
         الربح لل�سنة
احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

35
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�إي�ضاحات

2010

2009
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بنك القاهرة عمان

قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2010
2010

دينـــــار

836ر748ر34

         الربح لل�سنة

2009

دينـــــار

038ر549ر25

ي�ضاف :بنود الدخل ال�شامل الأخرى بعد ال�رضيبة
التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متوفرة للبيع ،بال�صايف

846ر926ر2

617ر000ر4

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

682ر675ر37

655ر549ر29

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  48ت�شكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها
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بنك القاهرة عمان

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
لل�سنـة املنتهيــة يف  31كانون الأول 2010
حقوق م�ساهمي البنك
احتياطيــات

ر�أ�س املـال
املكتتب بـه
واملدفــوع    

قانونـــي

اختـياري

�أخرى

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

التغري
املرتاكم يف
القيمــة
العادلـــة

�أرباح مدورة

املجمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

– 2010
الر�صيد يف بداية ال�سنة

000ر000ر88

671ر532ر27

613ر321ر1

932ر767ر7

305ر976ر21

058ر452ر30

579ر050ر177

-

836ر748ر34

836ر748ر34

-

846ر926ر2

836ر748ر34

682ر675ر37

-

(000ر000ر)12

-

-

(043ر678ر) 7

-

-

(000ر800ر) 8

(000ر800ر) 8

151ر903ر24

851ر722ر36

261ر926ر205

ربح ال�سنة

-

-

-

-

التغري يف القيمة العادلة

-

-

-

-

846ر926ر2

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

-

-

-

-

846ر926ر2

000ر000ر12

-

-

-

الزيادة يف ر�أ�س املال
املحول �إىل االحتياطيات

-

�أرباح نقدية موزعة

-

-

000ر000ر100

599ر054ر33

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

928ر521ر5

613ر321ر1

115ر156ر2
047ر924ر9

– 2009
-

038ر549ر25

038ر549ر25

-

617ر000ر4

038ر549ر25

655ر549ر29

-

(000ر000ر)8

-

-

(392ر810ر)4

-

-

(000ر000ر)4

(000ر000ر) 4

305ر976ر21

058ر452ر30

579ر050ر177

ربح ال�سنة

-

-

-

-

التغري يف القيمة العادلة

-

-

-

-

617ر000ر4

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

-

-

-

-

617ر000ر4

-

-

-

الزيادة يف ر�أ�س املال

000ر000ر8

املحول �إىل االحتياطيات

-

�أرباح نقدية موزعة

-

-

000ر000ر88

671ر532ر27

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

392ر380ر3

613ر321ر1

000ر430ر1
932ر767ر7
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الر�صيد يف بداية ال�سنة

000ر000ر80

279ر152ر24

613ر321ر1

932ر337ر6

688ر975ر17

412ر713ر21

924ر500ر151
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بنك القاهرة عمان

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2010
�إي�ضاحات
التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل
الربح قبل ال�رضائب

تعديالت لبنود غري نقدية
ا�ستهالكات و�إطفاءات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة
خم�ص�صات متنوعة
(�أرباح) خ�سائر غري متحققة للموجودات املالية للمتاجرة
(�أرباح) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
(�أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
خ�سائر تدين موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة
(�أرباح) بيع موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة
ت�أثري تغري �أ�سعار ال�رصف على النقد وما يف حكمه
        الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات

التغري يف املوجودات واملطلوبات -
(الزيادة) يف الإيداعات لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة �أ�شهر)
(الزيادة) يف موجودات مالية للمتاجرة
(الزيادة) يف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة
(الزيادة) النق�ص يف املوجودات الأخــرى
(النق�ص) الزيادة يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية (ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر)
الزيادة يف ودائع العمالء
الزيادة (النق�ص) الزيادة يف ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة مدفوعة
الزيادة يف مطلوبات �أخرى

        �صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) من عمليات الت�شغيل قبل ال�رضائب
ال�رضائب املدفوعة
التدفق النقدي من عمليات اال�ستثمار
(�رشاء) موجودات مالية متوفرة للبيع
بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
(�رشاء) موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ا�ستحقاق موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
بيع ممتلكات ومعدات
(�رشاء) ممتلكات ومعدات
(�رشاء) موجودات غري ملمو�سة

        �صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف عمليات اال�ستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل
ارباح نقدية موزعة على امل�ساهمني
الزيادة يف الأموال املقرت�ضة
النق�ص يف الأموال املقرت�ضة

        �صايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل
ت�أثري �أ�سعار ال�رصف على النقد وما يف حكمه

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

36
36
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111ر121ر47

889ر282ر34

890ر972ر6
439ر179ر2
743ر524ر1
(917ر) 40
(526ر) 56
437ر035ر1
)
(962ر4
211ر1
(678ر158ر) 1
(904ر962ر) 1
844ر610ر55

301ر274ر6
287ر314ر1
714ر866ر1
012ر61
(219ر) 805
297ر653
)
(138ر2
284ر53
(079ر) 124
(333ر185ر) 2
015ر389ر41

(100ر650ر)43
(935ر026ر) 1
(801ر483ر)95
(687ر942ر)10
(000ر914ر) 8
740ر752ر71
497ر096ر5
(864ر960ر) 1
287ر609ر5
(019ر909ر) 23

(650ر524ر)80
(618ر) 252
(728ر260ر) 98
636ر316ر2
000ر459ر12
622ر187ر135
(735ر337ر) 9
(165ر) 630
295ر471
672ر817ر2

(761ر901ر) 8
(780ر810ر) 32

        �صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف عمليات الت�شغيل

        �صايف (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

2010

دينـــــار

2009

دينـــــار

(619ر804ر)12
(947ر986ر) 9

(316ر360ر) 17
468ر836ر23
(442ر821ر)153
720ر120ر131
573ر24
(579ر484ر) 9
(442ر222ر) 1
(018ر907ر) 26

(523ر633ر)203
832ر972ر156
430ر61
(874ر317ر) 4
(727ر873ر) 1
(862ر790ر)52

(000ر800ر) 8
656ر338ر36
(000ر000ر)15
656ر538ر12

(000ر000ر) 4
439ر395ر14
439ر395ر10

904ر962ر1
(238ر216ر) 45
337ر533ر299
099ر317ر254

333ر185ر2
(037ر197ر) 50
374ر730ر349
337ر533ر299
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بنك القاهرة عمان

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2010
( )1معلومات عامة
�إن بنك القاهرة عمان �رشكة م�ساهمة عامة �أردنية ،ت�أ�س�س خالل عام  1960وذلك مبوجب القانون والأ�صول ال�صادرة عن وزارة العدلية ومت توفيق �أو�ضاعه مع قانون ال�رشكات رقم
( )12ل�سنة 1964ومركزه الرئي�سي مدينة عمــان.
يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�رصفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها  67يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وفل�سطني وعددها 18
وال�رشكات التابعة له.
�إن �أ�سهم البنك مدرجة يف بور�صة عمان.
مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة البنك بجل�سة رقم  2011/1بتاريخ � 13شباط  2011وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.
(� )2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�أ�س�س �إعداد القوائم املالية
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك و�رشكاته التابعة وفقا ً للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية
الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقا ً للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الأردين.
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم
املالية ،كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
�إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.
ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء �أن البنك قام بتطبيق التف�سريات ال�صادرة عن جلنة
تف�سري معايري التقارير املالية الدولية والتعديالت على معايري املحا�سبة الدولية التالية ابتداءً من �أول كانون الثاين :2010
معيار التقارير املالية الدويل رقم  – 2معدل – الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار تعديل على معيار التقارير املالية الدويل رقم  2لتو�ضيح املعاجلة املحا�سبية لأدوات حقوق امللكية التي يتم ت�سويتها نقدا ً املمنوحة
من قبل ال�رشكة الأم �أو �إحدى �رشكاتها التابعة.

معيار التقارير املالية  لدويل رقم  – 3اندماج الأعمال -معدل ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  27القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة – معدل
�إن معيار التقارير املالية الدويل رقم  - 3معدل ت�ضمن عددا ً من التعديالت التي ت�ؤثر على ال�سيا�سة املحا�سبية لعمليات اندماج الأعمال .ت�ؤثر التعديالت على تقييم حقوق غري
امل�سيطرين ،واملعاجلة املحا�سبية للتكاليف املبا�رشة املتعلقة باندماج الأعمال ،واالعرتاف املبدئي واملعاجلة املحا�سبية الندماج الأعمال الذي يتم �إمتامه على مراحل واالعرتاف
املبدئي واملعاجلة املحا�سبية للتعديالت على كلفة االندماج امل�رشوطة ب�أحداث م�ستقبلية .وبالتايل ت�ؤثر هذه التعديالت على مبلغ ال�شهرة املعرتف به ونتائج الأعمال خالل الفرتة
التي متت فيها عملية االندماج والفرتات الالحقة.
يتطلب معيار املحا�سبة الدويل رقم  -27معدل عدم زيادة ال�شهرة �أو االعرتاف بربح �أو خ�سارة نتيجة تغري ن�سبة امللكية يف �رشكة تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان لل�سيطرة حيث
يتم ت�سجيل الأثر يف حقوق امللكية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذا املعيار املعدل قام بتغيري املعاجلة املحا�سبية املتعلقة يف اخل�سائر املتحققة من قبل ال�رشكة التابعة واملعاجلة
املحا�سبية املتعلقة بفقدان ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة.
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مل ينتج عن هذا التعديل �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل للبنك

معيار املحا�سبة الدويل رقم  39الأدوات املالية االعرتاف والقيا�س -بنود التحوط امل�ؤهلة
يو�ضح هذا التعديل ب�أنه ي�سمح للمن�ش�أة بتحديد جزء من التغري يف القيمة العادلة �أو التنوع يف التدفق النقدي للأداة املالية كبند متحوط له .وي�شمل ذلك حتديد بند الت�ضخم
�أو جزء منه يف حاالت معينة كمخاطر متحوط لها.
مل ينتج عن تطبيق هذا التعديل �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل للبنك ،حيث �أنه مل يتم الدخول يف مثل �أدوات التحوط هذه.
تف�سري رقم  17ال�صادر عن جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية – توزيعات املوجودات غري النقدية على املالك.
مل ينتج عن تطبيق هذا التف�سري �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل للبنك.
�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
�أ�س�س توحيد القوائم املالية-
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكات التابعة له واخلا�ضعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية
والت�شغيلية لل�رشكات التابعة وذلك للح�صول على منافع من �أن�شطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة والإيرادات وامل�رصوفات فيما بني البنك وال�رشكات التابعة التالية:
 ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية حمدودة امل�س�ؤولية  -الأردن ،والتي ت�أ�س�ست عام  1992وتبلغ ملكية البنك ما ن�سبته  ٪100يف ر�أ�سمالها املدفوع البالغ 000ر000ر 5دينار �أردينكما يف  31كانون الأول  .2010تقوم ال�رشكة ب�أعمال الو�ساطة املالية و�إدارة اال�ستثمارات.
 ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية امل�ساهمة اخل�صو�صية املحدودة – فل�سطني ،والتي ت�أ�س�ست عام  ،1995وتبلغ ملكية البنك ما ن�سبته  ٪100يف ر�أ�سمالها املدفوع البالغ000ر500ر 1دينار �أردين كما يف  31كانون الأول  .2010تقوم ال�رشكة ب�أعمال الو�ساطة املالية.
 �رشكة القاهرة عمان – جزر مار�شال ،والتي ت�أ�س�ست عام  ،1999وتبلغ ملكية البنك ما ن�سبته  ٪100يف ر�أ�سمالها املدفوع البالغ 000ر 5دينار �أردين كما يف  31كانون الأول .2010تقوم ال�رشكة ب�أعمال اال�ستثمارات املالية .اتخذت �إدارة البنك قـرارا ً بت�صفية �رشكة القاهرة عمان – جزر املار�شال ،حيث مت خالل العام نقل كافة ا�ستثمارات ال�رشكة �إىل البنك
وذلك متهيدا ً ال�ستكمال الإجراءات القانونية لت�صفية ال�رشكة.
 مل يتم توحيد القوائم املالية ل�رشكة القاهرة لال�ستثمارات العقارية حمدودة امل�س�ؤولية وتبلغ ملكية البنك ما ن�سبته  ٪100من ر�أ�سمالها املدفوع البالغ 000ر 50دينار كما يف 31كانون الأول  2010وذلك ب�سبب �أنه مت بتاريخ  31متوز  2002نقل موجودات ومطلوبات ال�رشكة �إىل البنك ،وي�سعى البنك �إىل ا�ستكمال الإجراءات القانونية لت�صفية ال�رشكة.
يتم �إعداد القوائم املالية لل�رشكات التابعة لنف�س ال�سنة املالية للبنك وبا�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك ،اذا كانت ال�رشكة التابعة تتبع �سيا�سات
حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم �إجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�رشكات التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات ال�رشكات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً انتقال �سيطرة البنك على ال�رشكات التابعة ،ويتم توحيد
نتائج عمليات ال�رشكات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحد حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�رشكات التابعة.
يف حال �إعداد قوائم مالية منف�صلة للبنك كمن�ش�أة م�ستقلة يتم �إظهار اال�ستثمارات يف ال�رشكات التابعة بالتكلفة.
معلومات القطاعات-
 قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معا ً يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرىوالتي يتم قيا�سها وفقا ً للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى البنك.
 -القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.
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موجودات مالية للمتاجرة-
هي موجودات مالية قام البنك ب�رشائها بغر�ض بيعها يف امل�ستقبل القريب وجني الأرباح ق�صرية الأجل من خالل عمليات ال�رشاء والبيع والتقلبات يف الأ�سعار
ال�سوقية لهذه اال�ستثمارات.
يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�رشاء (تقيد م�صاريف الإقتناء على قائمة الدخل عند ال�رشاء) ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة
العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات
غري النقدية بالعمالت الأجنبية.
يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة �أو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل.
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة-
يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة اذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على �أن حدثا ً ما قد �أثر �سلبا ً على
التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف قائمة الدخل.
يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين.
يتم �شطب الت�سهيالت االئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم حتويل �أي فائ�ض يف املخ�ص�ص الإجمايل
 �إن وجد � -إىل قائمة الدخل ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات.موجودات مالية متوفرة للبيع-
هي موجودات مالية ال تتجه نية البنك �إىل االحتفاظ بها لغايات املتاجرة �أو االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضافا ً �إليها م�صاريف االقتناء عند ال�رشاء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة
يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها �أو ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل مبا يف ذلك
املبالغ املقيدة �سابقا ً يف حقوق امللكية والتي تخ�ص هذه املوجودات .ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابقا ً يف قائمة الدخل لأدوات الدين �إذا ما تبني مبو�ضوعية �أن
الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لت�سجيل خ�سائر التدين ،حيث يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين لأدوات الدين من خالل قائمة الدخل ،يف حني يتم ا�سرتجاع خ�سائر
التدين يف �أ�سهم ال�رشكات من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.
يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة الأجنبية لأدوات الدين (التي حتمل فوائد) �ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل .يف حني يتم
ت�سجيل فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية.
يتم ت�سجيل الفوائد املكت�سبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�سجل التدين يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل
عند حدوثه.
تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق-

 يتـم ت�سجيل املوجودات املالية عند ال�رشاء بالكلفة (القيمة العادلة) م�ضافا ً �إليها م�صاريف االقتناء ،وتطف�أ العالوة  /اخل�صم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،قيدا ً على�أو حل�ساب الفائدة ،وينزل �أية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي اىل عدم �إمكانية ا�سرتداد الأ�صل �أو جزء منه .ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل.
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 -هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة �أو حمددة ،وتتوفر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.

القيمة العادلـة-
�إن �أ�سعار الإغالق (�رشاء موجودات /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية يف �أ�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة للأدوات وامل�شتقات املالية التي لها �أ�سعار �سوقية.
يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة �أو عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأدوات وامل�شتقات املالية �أو عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أداة مالية م�شابهة لها. مناذج ت�سعري اخليارات.تهدف طرق التقييم �إىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ باالعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة الأدوات املالية ،ويف
حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
التدين يف قيمة املوجودات املالية-
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ امليزانية لتحديد فيما �إذا كانت هنالك م�ؤ�رشات تدل على تدين يف قيمتها �إفراديا ً �أو على �شكل
جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�رشات ف�إنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من �أجل حتديد خ�سارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف�أة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعر الفائدةالفعلي الأ�صلي.
 تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة العادلة. تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعر ال�سوق احلايلللعائد على موجودات مالية م�شابهة.
يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم ت�سجيل �أي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية يف قائمة الدخل با�ستثناء �أ�سهم ال�رشكات
املتوفرة للبيع حيث يتم ا�سرتجاعه من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.
املمتلكات واملعدات-
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم و�أي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) عندما تكون جاهزة لال�ستخدام
بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
			
			
مباين
		
معدات و�أجهزة و�أثاث
		
و�سائط نقل
		
احلا�سب الآيل

٪
2
15 - 9
15
20

 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يفقائمة الدخل.
 يتم مراجعة العمر الإنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،ف�إذا كانت توقعات العمر الإنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقا ً يتم ت�سجيل التغري يف التقديرلل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 -يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها �أو عندما ال يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها.
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املخ�ص�صات-
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ امليزانية نا�شئة عن �أحداث �سابقة و�إن ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني-
يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�صة بنهاية اخلدمة للموظفيـن �أو عن مدة اخلدمة املرتاكمة للموظفني بتاريخ امليزانية.
�رضيبة الدخل-
 متثل م�صاريف ال�رضائب مبالغ ال�رضائب امل�ستحقة وال�رضائب امل�ؤجلة. حت�سب م�صاريف ال�رضائب امل�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�رضيبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�رضيبة عن الأرباح املعلنة يف القوائم املالية لأن الأرباح املعلنة ت�شمل�إيرادات غري خا�ضعة لل�رضيبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية و�إمنا يف �سنوات الحقة �أو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �رضيبيا ً �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة
التنزيل لأغرا�ض �رضيبية.
 حت�سب ال�رضائب مبوجب الن�سب ال�رضيبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك. �إن ال�رضائب امل�ؤجلة هي ال�رضائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�سابالربح ال�رضيبي على �أ�سا�سها .يتم احت�ساب ال�رضائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بامليزانية وحتت�سب ال�رضائب امل�ؤجلة وفقا ً للن�سب ال�رضيبية التي يتوقع تطبيقها عند
ت�سوية االلتزام ال�رضيبي �أو حتقيق املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة.
 يقوم البنك باحت�ساب ال�رضيبة امل�ؤجلة وفقا ً ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12هذا وترى �إدارة البنك �أنه من الأن�سب عدم �إظهار الأثر ال�رضيبي كموجودات �ضمنالقوائم املالية ،بينما يتم ت�سجيل االلتزامات ال�رضيبية امل�ؤجلة.
ح�سابات مداره ل�صالح العمالء-
متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وعلى م�س�ؤوليتهم اخلا�صة وال تعترب من موجودات البنك ،ويتم �إعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ض قيمة املحافظ م�ضمونة
را�س املال املدارة ل�صالح العمالء عن ر�أ�سمالها.
يتم �إظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل.
التقـا�ص-
يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف امليزانية فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سديدها على �أ�سا�س
التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف نف�س الوقت.
امل�شتقات املالية وحما�سبة التحوط-
م�شتقات مالية للتحوط - :

يف حال انطباق �رشوط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم �أداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة للموجودات �أو
املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل.
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لأغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي:
 -التحوط للقيمة العادلة :هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.

يف حال انطباق �رشوط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل �أية �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن �إعادة تقييم �أداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة ملحفظة
املوجودات �أو املطلوبات يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.
 التحوط للتدفقات النقدية :هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.يف حال انطباق �رشوط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر لأداة التحوط �ضمن حقوق امللكية ويتم حتويله لبيان الدخل يف الفرتة التي ي�ؤثر بها �إجراء
التحوط على قائمة الدخل.
 التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية:يف حال انطباق �رشوط التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية ،يتم قيا�س القيمة العادلة لأداة التحوط ل�صايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون العالقة فعالة يعرتف
باجلزء الفعال من الأرباح �أو اخل�سائر لأداة التحوط �ضمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن بيان الدخل ،ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل عند بيع اال�ستثمار
يف الوحدة الأجنبية امل�ستثمر بها.
 التحوطات التي ال ينطبق عليها �رشوط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف بيان الدخل يف نف�س الفرتة.م�شتقات مالية للمتاجرة -
يتم �إثبات القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة (مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة ،عقود الفائدة امل�ستقبلية ،عقود املقاي�ضة ،حقوق خيارات
�أ�سعار العمالت الأجنبية) يف امليزانية ،وحتدد القيمة العادلة وفقا ً لأ�سعار ال�سوق ال�سائدة ،ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة
العادلة يف قائمة الدخل.
عقود �إعادة ال�رشاء �أو البيع-
 ي�ستمر االعرتاف يف البيانات املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن ب�إعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك ال�ستمرار �سيطرة البنك على تلك املوجودات ولأن �أيةخماطر �أو منافع ت�ؤول للبنك حال حدوثها ،وي�ستمر تقييمها وفقا ً لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة .تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�ستلمة لهذه العقود �ضمن املطلوبات يف بند
الأموال املقرت�ضة ،ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر �إعادة ال�رشاء كم�رصوف فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 �أما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن ب�إعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف البيانات املالية ،وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلك املوجودات ولأن�أية خماطر �أو منافع ال ت�ؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �ضمن الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية الأخرى �أو �ضمن الت�سهيالت
االئتمانية ح�سب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�رشاء و�سعر �إعادة البيع ك�إيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
املوجودات املالية املرهونة-
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�صالح �أطراف �أخرى مع وجود حق للطرف الآخر بالت�رصف فيها (بيع �أو �إعادة رهن) .ي�ستمر تقييم هذه املوجودات وفق ال�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة لتقييم كل منها ح�سب ت�صنيفه الأ�صلي.
حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف-
 يتم حتقق �إيرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها ك�إيرادات ويتم ت�سجيلهايف ح�ساب الفوائد والعموالت املعلقة.
 يتم االعرتاف بامل�صاريف على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق. -يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف ب�أرباح �أ�سهم ال�رشكات عند حتققها (�إقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني).
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تاريخ االعرتاف باملوجودات املالية-
يتم االعرتاف ب�رشاء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �رشاء املوجودات املالية).
املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة-
تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف امليزانية �ضمن بند «موجودات �أخرى» وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ
القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد .يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة
الدخل �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقاً.
املوجودات غري امللمو�سة-
 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها منخالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على �أ�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة .ويتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خاللهذا العمر ويتم قيد الإطفاء يف قائمة الدخل� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�سجيل
�أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن �أعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة. يتم مراجعة �أية م�ؤ�رشات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم �إجراء �أية تعديالتعلى الفرتات الالحقة.
 ت�شمل املوجودات غري امللمو�سه �أنظمة حا�سوب وبرامج احلا�سب الآيل وتقوم �إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم �إطفاء تلك املوجودات بطريقة الق�سط الثابتبن�سبة .٪20
العمالت الأجنبية-
 يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت. يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ب�أ�سعار العمالت الأجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ امليزانية واملعلنة من البنك املركزي الأردين. يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل. -يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية (مثل الأ�سهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.
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 عند توحيد القوائم املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�رشكات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�سية (الأ�سا�سية) �إىل عملة التقرير وفقا ً للأ�سعار الو�سطيةللعمالت يف تاريخ امليزانية واملعلنة من البنك املركزي الأردين� .أما بنود الإيرادات وامل�رصوفات فيتم ترجمتها على �أ�سا�س معدل ال�سعر خالل ال�سنة وتظهر فروقات العملة
الناجمة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .ويف حال بيع �إحدى هذه ال�رشكات �أو الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت الأجنبية املتعلق بها �ضمن الإيرادات /
امل�صاريف يف قائمة الدخل.
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النقد وما يف حكمه-
هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى بنوك مركزية والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية ،وتنزل ودائع البنوك
وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر والأر�صدة املقيدة ال�سحب.
( )3ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية والإف�صاح عن االلتزامات
املحتملة .كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �ضمن حقوق امللكية .وب�شكل خا�ص
يتطلب من �إدارة البنك �إ�صدار �أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة املبنية بال�رضورة على فر�ضيات وعوامل متعددة
لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�أن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف اعتقاد �إدارة البنك ب�أن تقديراتها �ضمن القوائم املالية معقولة ومف�صلة على النحو التايل:
 خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة :يتم مراجعة خم�ص�ص الت�سهيالت �ضمن الأ�س�س املو�ضوعة من قبل البنك املركزي الأردين. يتم �إثبات خ�سارة تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا ً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات �إثبات خ�سارة التدين ويعاد النظر يف ذلكالتدين ب�شكل دوري.
 خم�ص�ص �رضيبة الدخل :يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �رضيبة الدخل وفقا ً للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية ويتم احت�ساب و�إثبات املوجودات واملطلوباتال�رضيبية امل�ؤجلة وخم�ص�ص ال�رضيبة الالزم.
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات والإطفاءات ال�سنوية اعتمادا ً على احلالة العامةلتلك املوجودات وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم �أخذ خ�سارة التدين (�إن وجدت) �إىل قائمة الدخل.
 تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم �أخذ التدين يف قائمة الدخل لل�سنة. خم�ص�صات ق�ضائية :ملواجهة �أية التزامات ق�ضائية يتم �أخذ خم�ص�صات لهذه االلتزامات ا�ستنادا ً لر�أي امل�ست�شار القانوين يف البنك.( )4نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

نقد يف اخلزينة

دينـــــار

899ر913ر46

2009

دينـــــار

195ر246ر46

�أر�صدة لدى بنوك مركزية:
 -ح�سابات جارية وحتت الطلب

163ر035ر21

383ر791ر37

 -ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

203ر008ر64

483ر350ر150

 -متطلبات االحتياطي النقدي

676ر475ر70

799ر054ر76

       املجمــوع

941ر432ر202

860ر442ر310

 -بلغت الأر�صدة مقيدة ال�سحب با�ستثناء االحتياطي النقدي مبلغ 000ر090ر 7دينار كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول .2009
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(� )5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــان

بنـوك وم�ؤ�س�ســـات م�رصفيــــة
حمليـــة
2010
دينــــــار

ح�سابات جارية وحتت الطلب

794ر462ر2

2009
دينــــــار   

821ر637ر2

بنــــوك وم�ؤ�س�ســــات م�رصفيـــة
خارجيــــة
2010
دينــــــار

828ر001ر21

2009
دينــــــار  

077ر251ر7

املجمــــــوع
2010
دينــــــار

622ر464ر23

2009
دينــــــار  

898ر888ر9

ودائع ت�ستحق خالل فرتة � 3أ�شهر �أو �أقل

760ر994ر76

000ر971ر47

555ر909ر86

532ر918ر92

315ر904ر163

532ر889ر140

املجموع

554ر457ر79

821ر608ر50

383ر911ر107

609ر169ر100

937ر368ر187

430ر778ر150

 بلغت الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية التي ال تتقا�ضى فوائد 167ر298ر 19دينار كما يف  31كانون الأول  2010مقابل 304ر546ر 6دينار كما يف  31كانون الأول .2009 ال يوجد �أر�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2010و .2009(� )6إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــان
�إيداعات ت�ستحق خالل فرتة

بنـوك وم�ؤ�س�ســـات م�رصفيــــة
حمليـــة
2009
دينــــــار   

2010
دينــــــار

بنــــوك وم�ؤ�س�ســــات م�رصفيـــة
خارجيــــة
2010
دينــــــار

املجمــــــوع

2009
دينــــــار  

2009
دينــــــار  

2010
دينــــــار

�أكرث من � 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر

000ر000ر15

000ر000ر15

750ر629ر33

900ر811ر48

750ر629ر48

900ر811ر63

�أكرث من � 6أ�شهر �إىل � 9أ�شهر

000ر000ر35

000ر800ر9

-

-

000ر000ر35

000ر800ر9

�أكرث من � 9أ�شهر �إىل � 12شهر

000ر545ر40

-

-

750ر912ر6

000ر545ر40

750ر912ر6

      املجموع

000ر545ر90

000ر800ر24

750ر629ر33

650ر724ر55

750ر174ر124

650ر524ر80

 ال يوجد �إيداعات مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2010و .2009( )7موجودات مالية للمتاجرة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�أ�سهم �رشكات مدرجة يف الأ�سواق املالية

243ر261
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2010

دينـــــار
095ر329ر1

2009

دينـــــار
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( )8ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

الأفراد (التجزئة)

دينـــــار

ح�سابات جارية مدينة

350ر653ر7

بطاقات االئتمان

900ر280ر10

قرو�ض وكمبياالت *
�أخرى

القرو�ض العقارية

2009

دينـــــار
998ر959ر6

653ر360ر412

200ر002ر326

554ر090ر7

261ر546ر7

729ر377ر113

670ر649ر9

484ر558ر102

ال�رشكات

ال�رشكات الكربى:

ح�سابات جارية مدينة

قرو�ض وكمبياالت*

من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة:
ح�سابات جارية مدينة

قرو�ض وكمبياالت *

احلكومة والقطاع العام

     املجمــوع

ينزل :فوائد معلقة

ينزل :خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة

     �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة

855ر536ر55

847ر826ر53

694ر440ر161

196ر208ر143

650ر391ر19

074ر139ر16

268ر990ر63

037ر854ر93

763ر293ر878

475ر546ر784

(297ر904ر)10

(816ر096ر) 12

605ر104ر823

243ر800ر729

110ر171ر27

(861ر284ر)44

708ر801ر24

(416ر649ر) 42

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدما ً البالغة 097ر643ر 10دينار كما يف  31كانون الأول  2010مقابل 156ر597ر 12دينار كما يف  31كانون الأول .2009
 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة 486ر257ر 46دينار �أي ما ن�سبته 27ر ٪5من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة كما يف  31كانون الأول  2010مقابل 714ر819ر45دينار �أي ما ن�سبته 84ر ٪5من الر�صيد كما يف  31كانون الأول .2009
 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 381ر544ر 35دينار �أي ما ن�سبته 10ر ٪4من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة بعد تنزيل الفوائد املعلقةكما يف  31كانون الأول  2010مقابل 663ر088ر 35دينار �أي ما ن�سبته 53ر ٪4من الر�صيد كما يف  31كانون الأول .2009
 بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 045ر643ر 13دينار �أي ما ن�سبته 55ر ٪1من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة كما يف  31كانون الأول 2010مقابل 366ر150ر 34دينار �أي ما ن�سبته 35ر ٪4كما يف  31كانون الأول .2009
 بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع العام يف فل�سطني 310ر482ر 43دينار �أي ما ن�سبته 95ر ٪4من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة كما يف  31كانون الأول 2010مقابل 014ر282ر 42دينار �أي ما ن�سبته 39ر ٪5كما يف  31كانون الأول .2009
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خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة

(الفائ�ض) املقتطع من الإيرادات خالل ال�سنة
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة
(الديون امل�شطوبة)

فرق التقييم

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

املخ�ص�ص على �أ�سا�س العميل:
الت�سهيالت غري العاملة

الت�سهيالت حتت املراقبة

املخ�ص�ص على �أ�سا�س املحفظة:
الت�سهيالت غري العاملة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
-2009

الر�صيد يف بداية ال�سنة

(الفائ�ض) املقتطع من الإيرادات خالل ال�سنة
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة
(الديون امل�شطوبة)

فرق التقييم

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

املخ�ص�ص على �أ�سا�س العميل:
الت�سهيالت غري العاملة

الت�سهيالت حتت املراقبة

املخ�ص�ص على �أ�سا�س املحفظة:
الت�سهيالت غري العاملة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينـــار

دينـــار

دينـــار

724ر664ر28
054ر319

965ر453

314ر742ر11

(441ر) 1

342ر854ر1

(657ر) 425

-

-

784ر439ر28

(337ر) 118

686ر475ر16
828ر341

270ر622ر11

784ر439ر28

413ر788ر1
484ر7

416ر649ر42
439ر179ر2

-

(657ر) 425

524ر452

656ر596ر13

897ر795ر1

861ر284ر44

833ر430

916ر339ر13

884ر768ر1

319ر015ر32

-

691ر21
-

524ر452

184ر590ر26

578ر389

(109ر) 603

-

159ر340ر2

دينـــار

دينـــار

740ر256
-

656ر596ر13

246ر760ر12

-

897ر795ر1

429ر955ر1

270ر622ر11
861ر284ر44

437ر695ر41

(327ر) 72
(689ر) 94

(798ر) 697

724ر664ر28

965ر453

314ر742ر11

413ر788ر1

416ر649ر42

670ر341ر17

133ر449

233ر630ر11

306ر759ر1

342ر180ر31

869ر742

185ر580ر10

724ر664ر28

-

832ر4
-

965ر453

(932ر017ر)1

013ر27

272ر647

287ر314ر1

490ر337

387ر64

-

-

(337ر) 118

-

-

081ر112
-

314ر742ر11

-

107ر29
-

413ر788ر1

490ر337

889ر888

185ر580ر10

416ر649ر42

بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت �إزاء ديون غري عاملة مببلغ 544ر819ر 4دينار كما يف  31كانون الأول  2010مقابل
817ر107ر 3دينار كما يف  31كانون الأول .2009
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- 2010

الأفـراد

القرو�ض العقـارية

ال�رشكات الكـربى

املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة

الإجمــايل

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
الأفـراد

القرو�ض العقـارية

ال�رشكات الكـربى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة
دينـــار

الإجمــايل
دينـــار

- 2010
الر�صيد يف بداية ال�سنة

090ر337ر5

848ر50

056ر542ر5

822ر166ر1

816ر096ر12

ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة

245ر356

685ر15

156ر362ر1

586ر88

672ر822ر1

ينزل :الفوائد املحولة للإيرادات

(398ر) 586

(157ر)17

(613ر) 218

(144ر) 156

(312ر) 978

(628ر) 285

-

(510ر718ر)1

(741ر) 32

(879ر036ر)2

309ر821ر4

376ر49

089ر967ر4

523ر066ر1

297ر904ر10

الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
-2009
الر�صيد يف بداية ال�سنة

510ر742ر5

735ر49

758ر994ر5

688ر139ر1

691ر926ر12

ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة

102ر650

113ر1

949ر215

058ر217

222ر084ر1

ينزل :الفوائد املحولة للإيرادات

(785ر) 681

-

(031ر) 568

(353ر) 124

(169ر374ر)1

(737ر) 373

-

(620ر) 100

(571ر) 65

(928ر) 539

090ر337ر5

848ر50

056ر542ر5

822ر166ر1

816ر096ر12

الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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( )9موجودات مالية متوفرة للبيع
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

2010

دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها �أ�سعار �سوقية:

دينـــــار
-

�سندات مالية حكومية وبكفالتها

551ر698ر1

�سندات و�أ�سناد قرو�ض �رشكات

528ر759ر24

961ر551ر30

�سندات مالية �أخرى

060ر368ر2

731ر718ر2

�صناديق ا�ستثمارية

763ر954ر1

449ر915ر1

�أ�سهم �رشكات

833ر172ر49

295ر083ر51

      جمموع موجودات مالية متوفر لها �أ�سعار �سوقية

735ر953ر79

436ر269ر86

موجودات مالية غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية:
�سندات مالية حكومية وبكفالتها

-

000ر418ر1

�سندات و�أ�سناد قرو�ض �رشكات

300ر623ر10

500ر481ر10

�سندات مالية �أخرى

161ر91

025ر100

�أ�سهم �رشكات

721ر380

046ر367ر1

      جمموع موجودات مالية غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية

182ر095ر11

571ر366ر13

      جمموع املوجودات املالية املتوفرة للبيع

917ر048ر91

007ر636ر99

حتليل ال�سندات و�أذونات اخلزينة:
ذات عائد ثابت

219ر192ر21

284ر598ر17

ذات عائد متغري

381ر348ر18

933ر671ر27

600ر540ر39

217ر270ر45

بعد التعديالت التي �أدخلت على املعايري “ ”IAS 39و”�( ”IFRS 7إعادة ت�صنيف املوجودات املالية) ال�صادر عن جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية ( )IASBبتاريخ � 13أكتوبر ،2008
قام البنك يف  31كانون الأول  2009ب�إعادة ت�صنيف بع�ض املوجودات املالية من املتوفرة للبيع �إىل حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق .حدد البنك هذه املوجـودات والبالغ قيمتها
103ر491ر 305دينار امل�ؤهلة مبوجب التعديالت حيث كان هنالك تغري وا�ضح يف نية �إدارة البنك لالحتفاظ بهذه املوجودات يف امل�ستقبل املنظور �أو لتاريـخ اال�ستحقـاق بدال ً من
البيع �أو املتاجرة يف الأجل الق�صري .
مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39وتعديالته ،متت �إعادة الت�صنيف ومل ينتج عن �إعادة الت�صنيف �أي �أثر على قائمة الدخل كما يف  31كانون الأول .2009
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يت�ضمن بند ا�ستثمارات يف �أ�سهم �رشكات مبلغ 721ر 380دينار كما يف  31كانون الأول  2010مقابل 046ر367ر 1دينار كما يف  31كانون الأول  2009يتعذر قيا�س القيمة العادلة
مبوثوقية كافية وتظهر بالتكلفة.

فيما يلي تفا�صيل ال�سندات التي مت حتويلها وما زالت �ضمن حمفظة البنك املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق:
املجمـــوع
دينـــار

293ر351ر122

�أذونات و�سندات خزينة حكومية

179ر063ر52

�سندات مالية حكومية �أو بكفالتها

-

�سندات و�أ�سناد قر�ض ال�رشكات

472ر414ر174

وفيما يلي تفا�صيل الفوائد املقبو�ضة لهذه ال�سندات
املجمـــوع
دينـــار

777ر903ر12

الفوائد املقبو�ضة من �أذونات و�سندات خزينة حكومية

505ر265ر3

الفوائد املقبو�ضة من �سندات مالية حكومية �أو بكفالتها

388ر287ر1

الفوائد املقبو�ضة من �سندات و�أ�سناد قر�ض ال�رشكات

670ر456ر17

 ترتاواح الفائدة الفعلية على الأذونات وال�سندات من 153ر� ٪3إىل 419ر ٪8كما يف  31كانون الأول .2010 �إن القيمة العادلة للأذونات وال�سندات م�ساوية لكلفتها كما يف  31كانون الأول .2010( )10موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

موجودات مالية غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية:
�أذونات خزينة حكومية

دينـــــار
152ر838ر256
494ر679ر18

801ر399ر20

�سندات مالية حكومية وبكفالتها

    املجمــوع

825ر191ر328

حتليل ال�سندات و�أذونات اخلزينة:

ذات عائد ثابت

ذات عائد متغري

    املجمــوع
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دينـــــار
419ر031ر233

179ر674ر52

�سندات وا�سناد قرو�ض �رشكات

2009

883ر059ر52

103ر491ر305

825ر191ر328

103ر491ر305

825ر191ر328

103ر491ر305

-

-
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( )11ممتلكات ومعدات
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أرا�ضــي

مبانـــي

معــدات
و�أجهزة
و�أثاث

و�سائـط
نقل

�أجهزة
احلا�سب
الآلـــي

م�شاريع
قيد التنفيذ

املجمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

 31كانون الأول - 2010
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات

التحويالت

ا�ستبعادات

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم:

880ر274ر1
-

-

-

880ر274ر1

ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

-

ا�ستبعادات

-

ا�ستهالك ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

�صايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

 31كانون الأول - 2009

التكلفة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة

�إ�ضافات

التحويالت

ا�ستبعادات

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم:

-

880ر274ر1
-

-

-

880ر274ر1

ا�ستبعادات

-

-

880ر274ر1

303ر850

(032ر) 640

-

-

796ر349ر13
336ر016ر2

499ر450ر15

129ر806

(289ر) 622

-

059ر594ر13

417ر478

-

880ر274ر1

998ر989ر2

083ر280

587ر244ر31

332ر283ر2

-

�صايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

-

-

ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

-

996ر266

-

ا�ستهالك ال�سنة

796ر349ر13

318ر044ر28

448ر113ر1

-

464ر066ر11

796ر349ر13
-

-

-

318ر822ر2

528ر650ر17

430ر067ر27

081ر470ر2

317ر198

(510ر691ر)1

796ر349ر13

318ر044ر28

339ر749ر1
997ر266
-

336ر016ر2

460ر333ر11

579ر218ر18

994ر476ر1

029ر288

(332ر138ر)1

733ر128ر2

(861ر) 137

765ر085ر4
-

531ر393ر1

480ر497ر20

906ر376ر11

-

(993ر) 135

-

985ر108

114ر915

801ر147ر1

960ر15
-

(313ر) 50
448ر113ر1

158ر559ر2

071ر800ر13

409ر697ر6

427ر424ر4

(893ر) 777
701ر184ر72

870ر649ر29

-

045ر649ر34

427ر424ر4

811ر825

(128ر024ر)1

579ر218ر18

-

-

977ر273ر17

(206ر) 719

579ر484ر9

457ر757ر5

286ر507ر1

997ر837

015ر478ر63

836ر993
-

994ر476ر1

(282ر) 758
656ر535ر37

170ر621ر61

874ر317ر4
-

(029ر461ر)2
015ر478ر63

426ر629ر14

970ر762

511ر909ر9

-

246ر051ر27

(966ر636ر)1

(146ر)48

(625ر) 716

-

(737ر401ر)2

819ر593ر12

319ر307

673ر841ر6

039ر458ر2

499ر450ر15

305ر91

129ر806

020ر184ر2

906ر376ر11

-

-

994ر476ر1

361ر000ر5

870ر649ر29
145ر828ر33
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التكلفة:

تت�ضمن املمتلكات واملعدات كما يف  31كانون الأول  2010و  2009ممتلكات ومعدات م�ستهلكة بالكامل مببلغ 998ر593ر 19دينار ومبلغ 556ر643ر 16دينار على التوايل ،وما زالت
ت�ستخدم من قبل البنك.
تقدر التكلفة املتبقية ال�ستكمال م�شاريع حتت التنفيذ و�رشاء املوجودات على احل�ساب مبلغ 981ر770ر 2دينار و 438ر404ر 3دينار كما يف  31كانون الأول  2010و  2009على التوايل.
( )12موجودات غري ملمو�سة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أنظمة حا�سوب وبرامج          
2010

2009

دينـــــار

دينـــــار

ر�صيد بداية ال�سنة

295ر227ر4

508ر627ر3

�إ�ضافات

442ر222ر1

727ر873ر1

الإطفاء لل�سنة

(433ر215ر)1

(940ر273ر)1

ر�صيد نهاية ال�سنة

304ر234ر4

295ر227ر4

( )13موجودات �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض

دينـــــار

597ر149ر8

2009

دينـــــار

911ر508ر6

م�رصوفات مدفوعة مقدما ً

766ر779ر5

618ر784ر4

عقارات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة

216ر982ر10

857ر721ر12

الذمم املدينة – بال�صايف

112ر691

568ر683

�شيكات املقا�صة

464ر648ر15

238ر288ر5

�صندوق �ضمان الت�سوية

000ر25

000ر25

ت�سويات التداول

-

015ر179

ت�أمينات قابلة لال�سرتداد

657ر95

596ر97

ت�أمينات لدى الڤيزا الدولية

230ر042ر1

915ر662

م�رصوفات م�ؤقتة

600ر3

066ر16

�أخرى

508ر606ر1

212ر956

    املجمــوع

150ر024ر44

996ر923ر31
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فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة وموجودات م�ستملكة �أخرى		:
				

2009

2010

دينـــــار

دينـــــار

ر�صيد بداية ال�سنة

857ر721ر12

�إ�ضافات

191ر179

046ر231

ا�ستبعادات

(621ر917ر)1

(198ر) 166

(خ�سارة) التدين

(211ر1

ر�صيد نهاية ال�سنة

216ر982ر10

293ر710ر12

(284ر53

)

)

857ر721ر12

هذا وقد بلغت قيمة العقارات التي �آلت ملكيتها للبنك مبوجب وكاالت عدلية بال�صايف 902ر 618دينار كما يف  31كانون الأول  2010و 2009على التوايل.
( )14ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010
داخل اململكـة

خارج اململكة

املجمـــوع

داخل اململكة

خارج اململكة

املجمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

ح�سابات جارية وحتت الطلب

412ر578ر1

950ر974ر2

362ر553ر4

014ر550ر1

803ر736ر16

817ر286ر18

ودائع لأجل

000ر851ر41

417ر535ر85

417ر386ر127

840ر365ر52

296ر404ر96

136ر770ر148

    املجموع

412ر429ر43

367ر510ر88

779ر939ر131

854ر915ر53

099ر141ر113

953ر056ر167
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( )15ودائع عمالء
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

-2010

�أفـــــراد

�رشكـات كربى

دينـــــار

دينـــــار

ح�سابات جارية وحتت الطلب

621ر611ر218

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

041ر122ر242

ودائع توفري

من�ش�آت �صغرية
ومتو�سطــة
دينـــــار

709ر283ر152
976ر820ر206

676ر678ر18

519ر830ر53

803ر891ر142
047ر827ر185

496ر513ر610

271ر277ر41

731ر038ر392

938ر482ر161

436ر167ر627

901ر365ر730

ح�سابات جارية وحتت الطلب

517ر774ر260

773ر603ر58

170ر383ر31

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

442ر018ر229

025ر216ر216

031ر450ر20

     املجمــوع

دينـــــار

649ر895ر32

905ر825ر365

ودائع توفري

دينـــــار

378ر929ر42

239ر632ر269

-2009

احلكومــة
والقطاع العام

357ر720ر446

220ر721ر6

     املجمــوع

املجمـــوع

984ر269ر241

925ر566

943ر062ر731

723ر386ر275

194ر256ر2

478ر053ر3

679ر886ر54

866ر5

78

287ر760ر202

519ر615ر278

372ر849ر335ر1

465ر890ر244

632ر096ر264ر1

 بلغت قيمة ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام الأردين داخل اململكة 588ر633ر 155دينار �أي ما ن�سبته 65ر ٪11من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  2010مقابل236ر895ر 164دينار �أي ما ن�سبته 05ر ٪13كما يف  31كانون الأول .2009
 بلغت قيمة الودائع التي ال حتمل فوائد 751ر483ر 352دينار �أي ما ن�سبته 39ر ٪26من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  2010مقابل 150ر974ر 399دينار �أي ما ن�سبته64ر ٪31كما يف  31كانون الأول .2009
 بلغت قيمة الودائع اجلامدة مبلغ 860ر965ر 16دينار مقابل 678ر546ر 24دينار كما يف  31كانون الأول  2010و  2009على التوايل.( )16ت�أمينــات نقديـــة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

دينـــــار

2009

دينـــــار

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة

592ر945ر27

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�رشة

171ر305ر10

182ر225ر10

ت�أمينات التعامل بالهام�ش

298ر090ر5

261ر523ر2

ت�أمينات �أخرى

575ر200ر1

042ر396

     املجمــوع

636ر541ر44

139ر445ر39
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(� )17أموال مقرت�ضة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
عدد الأق�ساط

املبلـــغ
دينـــار

2010
000ر000ر23
اقرتا�ض من م�ؤ�س�سات حملية *
000ر450ر35
اقرتا�ض من م�ؤ�س�سات دولية * *
اقرتا�ض من م�ؤ�س�سات خارجية * * * 224ر074ر1
224ر524ر59
     املجموع
2009
اقرتا�ض من م�ؤ�س�سات حملية *
اقرتا�ض من م�ؤ�س�سات دولية **
اقرتا�ض من م�ؤ�س�سات خارجية ***

     املجموع

000ر000ر23
000ر180ر14
568ر005ر1
568ر185ر38

الكليــة
3
1

املتبقيــة

3
1

3
1

دورية
ا�ستحقـاق
الأق�ساط
دفعة واحدة
دفعة واحدة
�شهري

دفعة واحدة
دفعة واحدة
�شهري

3
1

ال�ضمـانات
دينـــار

جتيري �سندات رهن عقاري
ال يوجد
ال يوجد

جتيري �سندات رهن عقاري
ال يوجد
ال يوجد

�سعــر فائـــدة
االقتـرا�ض
3ر6-٪5ر٪8
845ر895-٪4ر٪4
5ر٪5

5ر57-٪8ر٪9
845ر٪4
5ر٪5

* متثل املبالغ املقرت�ضة من م�ؤ�س�سات حملية قرو�ض من ال�رشكة الأردنية لإعادة الرهن العقاري ب�أ�سعار فائدة ثابتة وت�ستحق دفعة واحدة بتاريخ اال�ستحقاق لكل قر�ض والتي
ترتاوح بني عام  2012و .2013
** متثل املبالغ املقرت�ضة من م�ؤ�س�سات دولية قر�ض من م�ؤ�س�سة اال�ستثمارات اخلا�صة ملا وراء البحار ( )OPICب�سعر فائدة ثابت وي�ستحق دفعة واحدة بتاريخ اال�ستحقاق بتاريخ
.2034/5/10
*** ت�ستحق الأموال املقرت�ضة من �رشكة الرهن العقاري يف فل�سطني ب�شكل �شهري ب�سعر فائدة ثابت يبلغ 5ر.٪5
( )18خم�ص�صات متنوعة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

- 2010
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص التزامات �أخرى
املجمـــوع

- 2009
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص التزامات �أخرى
املجمـــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

188ر830ر2
278ر916ر6
043ر63
509ر809ر9

743ر524ر1
743ر524ر1

(626ر)116
(238ر844ر)1
(864ر960ر)1

-

562ر713ر2
783ر596ر6
043ر63
388ر373ر9

193ر905ر2
724ر604ر5
043ر63
960ر572ر8

000ر40
714ر826ر1
714ر866ر1

(005ر)115
(160ر)515
(165ر)630

-

188ر830ر2
278ر916ر6
043ر63
509ر809ر9
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ر�صيــد بداية
ال�سنة

املكــون خالل
الفرتة

امل�ستخـدم
خالل ال�سنة

ما مت رده
للإيرادات

ر�صيــد نهاية
ال�سنة
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(� )19رضيبة الدخل
�أ -خم�ص�ص �رضيبة الدخل
�إن احلركة على خم�ص�ص �رضيبة الدخل هي كما يلي:
2010

دينـــــار

2009

دينـــــار

296ر513ر22

ر�صيد بداية ال�سنة

528ر442ر18

�رضيبة الدخل املدفوعة

(761ر901ر) 8

(619ر804ر)12

�رضيبة الدخل امل�ستحقة

275ر372ر12

851ر733ر8

ر�صيد نهاية ال�سنة

042ر913ر21

528ر442ر18

متثل �رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:
2010

�رضيبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة

دينـــــار

275ر372ر12

2009

دينـــــار

851ر733ر8

 مت �إجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام  2009لفروع البنك يف الأردن. مت �إجراء ت�سوية نهائية لفروع البنك يف فل�سطني حتى نهاية عام  ،2007ومل يتم مراجعة ح�سابات عامي  2008و  2009لغاية تاريخ �إعداد القوائم املالية. مت �إجراء ت�سوية نهائية لل�رشكة الوطنية للخدمات املالية حتى نهاية العام  2008با�ستثناء عام  1996حيث مت متييز القرار ومل يتم مراجعة ح�سابات عام .2009 مت �إجراء ت�سوية نهائية لل�رشكة الوطنية للأوراق املالية (فل�سطني) حتى نهاية العام .2009 مل تقم دائرة �رضيبة الدخل مبراجعة ح�سابات �رشكة القاهرة العقارية للأعوام .2009 – 1997 ال يوجد �أية �رضائب م�ستحقة على �رشكة القاهرة عمان – مار�شال كما يف  31كانون الأول .2010 -يف ر�أي �إدارة البنك �أن خم�ص�صات ال�رضيبة كما يف  31كانون الأول  2010كافية ملواجهة �أية التزامات �رضيبية م�ستقبلية.

80

IóMƒŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG

ب -مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010
احل�سابات امل�شمولة

املبالـــــغ

ر�صيـد بدايـة
ال�سنـــــة

املحـررة

امل�ضـــافة

الر�صيد يف
نهايـة ال�سنة

  ال�رضيبة
امل�ؤجلــة

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

2009

دينـــــار

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة
�أرباح غري متحققة – حمفظة
الأوراق املالية املتوفرة للبيع

143ر854ر29

854ر299ر5

827ر167ر4

116ر722ر28

838ر877ر7

965ر818ر3

تت�ضمن املطلوبات ال�رضيبة امل�ؤجلة مبلغ 965ر818ر 3دينار (مقابل 838ر877ر 7دينار كما يف  31كانون الأول  )2009ناجتة عن �أرباح تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر
�ضمن التغري املرتاكم يف القيمة العادلة يف حقوق امللكية.
�إن احلركة على ح�ساب املطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلة هي كما يلي:
2010

دينـــــار

2009

دينـــــار

139ر249ر9

ر�صيد بداية ال�سنة

838ر877ر7

امل�ضاف

407ر529

942ر807

امل�ستبعد

(280ر588ر)4

(243ر179ر)2

ر�صيد نهاية ال�سنة

965ر818ر3

838ر877ر7

ج -ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�رضيبي:
2010

دينـــــار

الربح املحا�سبي

111ر121ر47

�أرباح غري خا�ضعة لل�رضيبة

(297ر082ر)5

(891ر215ر)12

174ر119ر1

174ر523ر. 3

988ر157ر43

172ر590ر25

26ر٪26

48ر٪25

م�رصوفات غري مقبولة �رضيبيا ً
الربح ال�رضيبي

ن�سبة �رضيبة الدخل الفعلية

889ر282ر34

 ن�سبة �رضيبة الدخل القانونية على �أرباح البنوك يف الأردن تبلغ  ٪30وترتاوح ن�سبة �رضيبة الدخل القانونية يف البلدان التي يوجد للبنك ا�ستثمارات وفروع فيها بني .٪31- ٪1581
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دينـــــار

2009

( )20مطلوبات �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

فوائد م�ستحقة غري مدفوعة

دينـــــار

170ر990ر1

2009

دينـــــار

993ر522ر2

�إيرادات مقبو�ضة مقدما ً

-

826ر70

ذمم دائنة

878ر064ر4

205ر175ر5

م�رصوفات م�ستحقة وغري مدفوعة

434ر522ر4

501ر165ر4

�أمانات م�ؤقتة

702ر382ر8

970ر063ر7

�شيكات و�سحوبات بر�سم الدفع

289ر004ر10

727ر917ر3

تقييم العقود الآجلة

611ر225

337ر287

ت�سويات التداول

312ر173

-

�أخرى

117ر195ر1

667ر745ر1

    املجمــوع

513ر558ر30

226ر949ر24

( )21ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س املال املكتتب به 000ر000ر 100دينار كما يف  31كانون الأول  2010موزعا ً على 000ر000ر� 100سهم قيمة ال�سهم الواحد اال�سمية دينار مقابل 000ر000ر� 88سهما ً قيمة
ال�سهم الواحد اال�سمية دينار كما يف  31كانون الأول .2009
( )22االحتياطيات
 االحتياطي القانوين -متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�رضائب بن�سبة  ٪10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة وفقا ً لقانون البنوك وقانون ال�رشكات وهو غري
قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
 االحتياطي االختياري-متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�رضائب بن�سبة ال تزيد عن  ٪20خالل ال�سنوات ال�سابقة .ي�ستخدم االحتياطي االختياري يف الأغرا�ض
التي يقررها جمل�س الإدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه ك�أرباح على امل�ساهمني.
 احتياطيات �أخرى-ويت�ضمن ما يلي:
       -احتياطي خماطر م�رصفية عامة -
ميثل هذا البند احتياطي خماطر م�رصفية عامة وفقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية.
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       -احتياطي التقلبات الدورية-
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله يف الأرباح ال�سنوية ال�صافية لفروع فل�سطني بن�سبة  ٪15ويت�سمر االقتطاع ال�سنوي حتى ي�صبح ر�صيد االحتياطي ٪20
من ر�أ�س مال فروع فل�سطني وفقا ً لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
وهي مبينة كما يلي:
2009

2010

دينـــــار

احتياطي خماطر م�رصفية عامة

دينـــــار

932ر767ر7

860ر883ر8

187ر040ر1

احتياطي التقلبات الدورية

-

932ر767ر7

047ر924ر9

�إن االحتياطيات املقيد الت�رصف بها هي كما يلي:
املبلـــغ

ا�ســم االحتياطــي

طبيعـة التقييد

دينــــار

احتياطي قانوين

خماطر م�رصفية عامة

599ر054ر33

قانون البنوك وقانون ال�رشكات

187ر040ر1

تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية

860ر883ر8

التقلبات الدورية

تعليمات البنك املركزي الأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية

( )23التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�أ�سهم
الر�صيد يف بداية ال�سنة

دينــــار

512ر916ر21

�صناديق
دينــــار

723ر172

(خ�سائر) �أرباح غري متحققة

(393ر147ر)3

314ر39

(�أرباح) خ�سائر متحققة

(558ر) 91

-

340ر90

-

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة
ما مت قيده يف بيان الدخل
ب�سبب تدين القيمة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة*

873ر058ر4

774ر826ر22

-

037ر212

�سنــدات
دينــــار

(930ر) 112
141ر997
-

032ر35
097ر945

340ر864ر1

املجمــوع

�أ�سهم

305ر976ر21

721ر565ر23

دينــــار

دينــــار

موجودات مالية متوفرة للبيع
�صناديق
دينــــار

(431ر) 4

(938ر110ر)2

(674ر) 573

723ر172

(526ر) 56

(449ر676ر)2

431ر4

873ر058ر4

437ر035ر1

151ر903ر24

301ر371ر1

613ر229

512ر916ر21

-

-

723ر172

�سنــدات
دينــــار

(602ر585ر)5
189ر182ر3
-

املجمــوع
دينــــار

688ر975ر17
238ر781ر2

301ر371ر1

799ر866ر1

(219ر) 805

684ر423

297ر653

(930ر) 112

305ر976ر21

* يظهر التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بال�صايف بعد تنزيل املطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلة مببلغ 965ر818ر 3دينار (مقابل 838ر877ر 7دينار كما يف  31كانون الأول .)2009
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2010

موجودات مالية متوفرة للبيع

2009

( )24الأرباح املدورة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

2010

دينـــــار

دينـــــار
الر�صيد يف بداية ال�سنة

058ر452ر30

412ر713ر21

�أرباح ال�سنة

836ر748ر34

038ر549ر25

املحول �إىل االحتياطي القانوين

(928ر521ر)5

(392ر380ر) 3

املحول �إىل احتياطي خماطر م�رصفية عامة

(928ر115ر)1

(000ر430ر) 1

املحول �إىل احتياطي التقلبات الدورية

(187ر040ر)1

ما مت ا�ستخدامه بزيادة ر�أ�س املال

(000ر000ر)12

(000ر000ر) 8

�أرباح نقدية موزعة على امل�ساهمني

(000ر800ر)8

(000ر000ر) 4

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

851ر722ر36

058ر452ر30

-

(� )25أرباح مقرتح توزيعها
بلغت ن�سبة الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني للعام احلايل � ٪15أو ما يعادل 000ر000ر 15دينار ،وهذه الن�سبة خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني .يف حني بلغت
ن�سبة الأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف العام ال�سابق � ٪10أو ما يعادل 000ر800ر 8دينار.

84

IóMƒŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG

( )26الفوائــد الدائنـــة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

2010

دينـــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:

دينـــــار

للأفراد (التجزئة)
ح�سابات جارية مدينة

914ر579

231ر638

قرو�ض وكمبياالت

392ر542ر42

928ر855ر33

بطاقات ائتمان

925ر364ر2

841ر864ر1

�أخرى

274ر399

306ر461

420ر520ر8

855ر087ر8

القرو�ض العقارية
ال�رشكات
    ال�رشكات الكربى
ح�سابات جارية مدينة

988ر016ر4

443ر881ر3

قرو�ض وكمبياالت

499ر927ر8

243ر633ر7

    املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ح�سابات جارية مدينة

192ر982

283ر187ر1

قرو�ض وكمبياالت

723ر967ر1

912ر748ر1

احلكومة والقطاع العام

338ر411ر5

138ر513ر6

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

130ر771

652ر168ر4

�أر�صدة و�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

623ر885ر5

240ر866ر6

موجودات مالية متوفرة للبيع

618ر713ر1

861ر282ر18

موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

032ر755ر21

    املجمــوع

068ر838ر105

-
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933ر189ر95
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( )27الفوائـــد املدينــــة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

دينـــــار

045ر933ر1

2009

دينـــــار

965ر011ر4

ودائع عمالء:
ح�سابات جارية وحتت الطلب

373ر343ر3

831ر739ر1

ودائع توفري

523ر431ر2

523ر018ر2

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

830ر142ر17

419ر411ر24

ت�أمينات نقدية

656ر310

463ر045ر1

�أموال مقرت�ضة

811ر745ر3

947ر443ر2

ر�سوم �ضمان الودائع

370ر677ر1

714ر340ر1

     املجمــوع

608ر584ر30

862ر011ر37

(� )28صايف �إيرادات العموالت
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

دينـــــار

عموالت دائنة:

دينـــــار

عموالت ت�سهيالت مبا�رشة

053ر706ر7

298ر337ر7

عموالت ت�سهيالت غري مبا�رشة

487ر884ر1

281ر729ر1

363ر931ر9

054ر632ر8

عموالت �أُخرى

ينزل :عموالت مدينة

(199ر24

     �صايف ايرادات العموالت

704ر497ر19
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2009

)

(160ر23

)

473ر675ر17
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(� )29أرباح عمالت �أجنبية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

2010

دينـــــار

548ر491

دينـــــار

ناجتة عن التداول  /التعامل

339ر349

ناجتة عن التقييم

904ر962ر1

333ر185ر2

   املجمــوع

243ر312ر2

881ر676ر2

(� )30أرباح (خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
( خ�سائر ) �أرباح
متحققـــة
-2010

دينـــــار

�أرباح (خ�سائر)
غري متحققـة

عوائد توزيعات

جممـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

�أ�سهم �رشكات

(909ر)2

917ر40

679ر11

687ر49

    املجموع

(909ر)2

917ر40

679ر11

687ر49

-2009
�أ�سهم �رشكات

396ر32

(012ر)61

951ر5

(665ر)22

    املجموع

396ر32

(012ر)61

951ر5

(665ر)22

(� )31أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

دينـــــار

261ر811ر2

عوائد توزيعات �أ�سهم �رشكات

973ر215ر2

�أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

526ر56

219ر805

ينزل :خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع

(437ر035ر)1

(297ر) 653

    املجمــوع

062ر237ر1

183ر963ر2

…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

دينـــــار

2009
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(� )32إيرادات �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

فوائد معلقة حولت لاليرادات

312ر978

دفاتر ال�شيكات املباعة

668ر84

�إيجارات ال�صناديق احلديدية

ديون معدومة م�سرتدة

�إيرادات الڤيزا

دينـــــار

444ر53

2009

دينـــــار

169ر374ر1
049ر49

494ر70

792ر561

481ر459

192ر280ر1

565ر401ر1

�أرباح بيع موجودات م�ستملكة

678ر158ر1

079ر124

عموالت الو�ساطة

325ر100ر1

951ر525ر1

008ر139

819ر194

�أرباح بيع ممتلكات ومعدات

�إيراد �إيجارات الأبنية

962ر4

681ر10

عموالت توزيع منتجات ا�ستثمارية

826ر70

    املجمــوع

888ر442ر5

�أخرى

138ر2

768ر21

824ر70

337ر294ر5

( )33نفقات املوظفني
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

دينـــــار

396ر600ر23

م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي

023ر490ر1

تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

347ر451

م�ساهمة البنك يف �صندوق االدخار
نفقات طبية

تدريب املوظفني

مالب�س موظفني

361ر328

2009

دينـــــار

293ر815ر22

032ر488ر1
650ر230

247ر277

999ر313ر1

854ر391ر1

601ر157

246ر163

473ر215

087ر267

�رضيبة القيمة امل�ضافة

968ر911

164ر962

    املجمــوع

479ر477ر28

342ر604ر27

نفقات موظفني �أخرى
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311ر8

769ر8

IóMƒŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG

( )34م�صاريف �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

دينـــــار

136ر131ر2

الإيجارات املدفوعة

492ر458ر2

ال�صيانة والتنظيف

573ر020ر1

630ر883

�إنارة ومياه وتدفئة

470ر991

258ر955

ر�سوم و�رضائب حكومية

650ر941

647ر697

الأدوات الكتابية واملطبوعات

155ر569

740ر396

التربعات والإعانات

140ر421

621ر356

م�صاريف الت�أمني

920ر502

100ر470

اال�شرتاكات

279ر455

052ر446

االت�صاالت

227ر617

100ر663

ر�سوم وم�صاريف ق�ضايا

686ر229

552ر190

�أتعاب مهنية وا�ست�شارية

640ر874

122ر845

�أجور نقل النقود والربيد

983ر344

490ر309

م�صاريف الدعاية والإعالن

644ر536ر2

454ر680ر1

م�صاريف خدمات البطاقات

135ر347

226ر265

م�صاريف ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

210ر184

766ر189

م�صاريف �أجهزة احلا�سوب والأنظمة الآلية

210ر308ر3

183ر897ر2

م�صاريف �سفر وانتقال

433ر647

536ر642

ر�سوم اجلامعات الأردنية

990ر449

644ر274

بحث علمي وتدريب مهني

-

644ر274

�صندوق دعم التدريب املهني والتقني

-

902ر186

امل�صاريف الأخرى

545ر616

944ر665

    املجمــوع

382ر517ر17

747ر422ر15
…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

دينـــــار

2009
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( )35ح�صة ال�سهم من ربح ال�سنة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

836ر748ر34

ربح ال�سنة (دينار)

2009

038ر549ر25

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�سهم)

000ر000ر100

000ر000ر100

احل�صة الأ�سا�سية واملنخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

0/347

0/255

فل�س  /دينــار

فل�س  /دينــار

( )36النقد وما يف حكمه
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2010

دينـــــار

941ر432ر202

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

937ر368ر187

ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ينزل :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

    املجمــوع

دينـــــار

860ر442ر310

430ر778ر150

779ر394ر128

953ر597ر154

099ر317ر254

337ر533ر299

000ر090ر7

�أر�صدة مقيدة ال�سحب

2009

000ر090ر7

( )37م�شتقات �أدوات مالية
�إن تفا�صيل امل�شتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:
قيمة عادلة قيمة عادلة
�سالبـة
موجبـة
2010

م�شتقات حتوط للقيمة العادلة

 -عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

2009

م�شتقات حتوط للقيمة العادلة

 -عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

دينــــار
-

-

دينــــار
582ر109

989ر117

  جمموع
املبالغ
االعتبارية
(اال�سمية)

�آجال القيمة االعتبارية (اال�سمية) ح�سب اال�ستحقاق
خالل � 3أ�شـهر

دينــــار

000ر127ر2

000ر127ر2

دينــــار
-

-

من 12 - 3
�شـهر

دينــــار

000ر709

-

  من �سنة �إىل 3
�سنوات

دينــــار

000ر709

000ر418ر1

تدل القيمة االعتبارية (اال�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق �أو خماطر االئتمان
متثل م�شتقات التحوط عقود مقاي�ضة �أ�سعار فوائد وذلك للتحوط لتقلبات �أ�سعار الفائدة و�أثرها على ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة ب�سعر فائدة ثابت.
90

�أكرث من ثالث
�سنوات

دينــــار

000ر709

000ر709
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( )38املعامالت مع اطراف ذات عالقة
ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكات التابعة التالية:
ر�أ�سمال ال�رشكـة       

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�رشكة

دينــــار

ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية حمدودة امل�س�ؤولية

٪100

000ر000ر5

2010

2009

دينــــار

دينــــار

000ر000ر5

ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة

٪100

000ر500ر1

000ر500ر1

�رشكة القاهرة عمان – جزر املار�شال

٪100

-

000ر5

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�رشكات التابعة ومع كبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا �ضمن الن�شاطات االعتيادية للبنك وبا�ستخدام �أ�سعار الفوائد
والعموالت التجارية� .إن جميع الت�سهيالت االئتمانية للأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها �أي خم�ص�صات.
فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:
		

       اجلهــة ذات العــالقة    

ال�رشكات التابعــة *

بنود داخل امليزانية:
ت�سهيالت مبا�رشة
ودائع لدى البنك
الت�أمينات النقدية

بنود خارج امليزانية:
ت�سهيالت غري مبا�رشة

عنا�رص قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة
فوائد وعموالت مدينة
عموالت �إدارة حمافظ

دينــــــار

  �أع�ضاء جمل�س
الإدارة والإدارة
التنفيذية

املجمــــــــوع
�أخرى
دينــــــار

دينــــــار

2010
دينــــــار

2009
دينــــــار

863ر3
791ر898ر4
-

806ر806ر5
987ر214ر36
016ر549

523ر157ر14
723ر053ر3
115ر142

192ر968ر19
501ر167ر44
131ر691

491ر179ر24
775ر345ر21
480ر986ر1

000ر35

609ر973ر1

210ر222

819ر230ر2

915ر753ر2

466ر8
873ر86
392ر837

342ر657
734ر225
-

735ر525
746ر128
-

543ر191ر1
353ر441
392ر837

824ر183ر1
951ر491
226ر552
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* يتم ا�ستبعاد تلك الأر�صدة واملعامالت يف هذه القوائم املالية املوحدة.
 ترتاوح �أ�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت بالدينار الأردين بني � ٪4إىل .٪11ترتاوح �أ�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت بالعملة الأجنبية بني 4ر� ٪1إىل .٪12
 ترتاوح �أ�سعار الفائدة املدينة على الودائع بالدينار الأردين بني �صفر� ٪إىل .٪6ترتاوح �أ�سعار الفائدة املدينة على الودائع بالعملة الأجنبية �صفر � ٪إىل 40ر.٪0
بلغت الرواتب واملكاف�آت واملنافع الأخرى للإدارة التنفيذية العليا ما جمموعه 409ر229ر 2دينار لعام  ،2010مقابل 235ر162ر 2دينار لعام .2009
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( )39القيمة العادلة للأدوات املالية
ت�شمل هذه الأدوات املالية الأر�صدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك املركزية ،الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة ،املوجودات املالية الأخرى وودائع العمالء ،ودائع البنوك واملطلوبات
املالية الأخرى.
كما هو مبني يف �إي�ضاح رقم ( )9ت�شمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم �رشكات غري مدرجة يف الأ�سواق املالية مببلغ 721ر 380دينار 046ر367ر 1دينار كما يف
 31كانون الأول  2010و  2009على التوايل ،تظهر بالتكلفة لعدم متكن البنك من تقدير قيمتها.
ال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما يف  2010و .2009
ي�ستخدم البنك الرتتيب التايل لأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�ض القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى الأول:
امل�ستوى الثاين:
امل�ستوى الثالث:

الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الفعالة لنف�س املوجودات واملطلوبات.
تقنيات �أخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها ت�أثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش من معلومات ال�سوق.
تقنيات �أخرى حيث ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري مهم على القيمة العادلةولكنها لي�ست مبنية على معلومات من ال�سوق ميكن مالحظتها.

اجلدول التايل يبني حتليل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وح�سب الرتتيب الهرمي املذكور �أعاله:
 31كانون الأول 2010

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

بالدينار

بالدينار

بالدينار

بالدينار

موجودات مالية
�أدوات مالية للمتاجرة

095ر329ر1

-

-

095ر329ر1

موجودات مالية متوفرة للبيع

843ر307ر65

892ر645ر14

-

735ر953ر79

 31كانون الأول 2009

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

بالدينار

بالدينار

بالدينار

بالدينار

موجودات مالية
�أدوات مالية للمتاجرة

243ر261

-

-

243ر261

موجودات مالية متوفرة للبيع

815ر037ر72

621ر231ر14

-

436ر269ر86

(� )40إدارة املخاطر
يقوم البنك ب�إدارة خماطره امل�رصفية املختلفة من خالل �سيا�سة �شاملة لتحديد و�إدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد الأدوار اخلا�صة بكل الأطراف املعنية التي تعنى بتطبيق هذه
ال�سيا�سة وهي جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه مثل جلنة املخاطر ،جلنة اال�ستثمار وجلنة التدقيق ،بالإ�ضافة �إىل الإدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة املوجودات
واملطلوبات ،جلنة تطوير �إجراءات العمل ،جلان الت�سهيالت بالإ�ضافة �إىل دوائر �أخرى متخ�ص�صة مثل �إدارة املخاطر و�إدارة التدقيق ،هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�س�ؤولة عن
حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رصفية وااللتزام بال�ضوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالئم ونظام الرقابة الداخلية.
�إن عملية �إدارة املخاطر لدى البنك ت�شتمل على �أن�شطة التعرف على ،قيا�س ،تقييم و�إدارة املخاطر �سواء كانت املخاطر املالية �أو غري املالية التي ممكن �أن ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على
�أداء البنك و�سمعته �أو على �أهدافه ومبا ي�ضمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر امل�أخوذة.
هذا ويتعر�ض البنك ملجموعة من املخاطر نورد منها املخاطر الرئي�سية التالية:
 خماطر االئتمان خماطر ال�سوق خماطر ال�سيولة خماطر الت�شغيل خماطر االمتثال92
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�إن الإطار العام لإدارة املخاطر لدى البنك ي�سري وفق منهجية و�أ�س�س رئي�سية من�سجمة مع حجم ن�شاطاته وتركزها وطبيعة عملياته وتعليمات ال�سلطات الرقابية بالإ�ضافة
�إىل مراعاة �أف�ضل املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص ،وتتمثل جمموعة املبادئ مبا يلي- :
 -1م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن �إدارة املخاطر  .حيث تقوم جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة وب�شكل دوري مبراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�إجراءات �إدارة املخاطر لدى
البنك ومن �ضمنها حدود درجة املخاطر املقبولة.
 -2م�س�ؤولية جمل�س الإدارة ومتثلها جلنة املخاطر فى تطوير عملية التقييم الداخلي لر�أ�س املال وحتليل املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لر�أ�س املال ومبا يتنا�سب مع هيكل خماطر
البنك والأهداف اال�سرتاتيجية واتخاذ الإجراءات املتعلقة باخل�صو�ص ،بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤوليتها يف �ضمان وجود نظام جيد لتقييم �أنواع املخاطر التي يواجهها البنك وتطوير
النظام لربط هذه املخاطر مب�ستوى ر�أ�س املال املطلوب لتغطيتها.
 -3م�س�ؤولية جمل�س الإدارة فى امل�صادقة على �سيا�سات البنك املعدة من قبل �إدارة البنك التنفيذية.
 -4تقوم �إدارة املخاطر  -وهي دائرة م�ستقلة عن �أن�شطة العمل لدى البنك -برفع تقاريرها �إىل جلنة املخاطر� ،أما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام
وتقوم بتحليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات بالإ�ضافة �إىل تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من
�أنواع املخاطر ورفع التقارير باملخاطر ومنظومة املخاطـر يف البنك.
 -5دائرة التدقيق الداخلي والتي تقدم ت�أكيدا ً م�ستقال ً عن التزام وحدات العمل ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر وفاعلية �إطار عمل �إدارة املخاطر لدى البنك.
 -6تعترب عملية �إدارة املخاطر م�س�ؤولية كل وحدة وكل موظف يف البنك بح�سب املخاطر القائمة �ضمن مهامها.
�/40أ خماطر االئتمان-
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام �أو عجز الطرف الآخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر .يعمل البنك على �إدارة
خماطر االئتمان من خالل و�ضع وتطوير ال�سيا�سات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح و�صيانة االئتمان بالإ�ضافة �إىل حتديد �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية
املمنوحة للعمالء وجمموع الت�سهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك با�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين للعمالء� ،إ�ضافة �إىل احل�صول
على �ضمانات منا�سبة.
�إن الإطار العام لإدارة خماطر االئتمان يف البنك يتمثل باملحاور الآتية:
ال�سيا�سات االئتمانية:
يقوم البنك ب�إدارة خماطر االئتمان من خالل ما يحدده جمل�س الإدارة �سنويا ً يف �سيا�ساته االئتمانية املختلفة من �سقوف و�رشوط خمتلفة والتي يتم جتديدها �سنويا ً تبعا ً للمتغريات
ونتائج التحليل والدرا�سات ومبوافقة جمل�س الإدارة ،حيث تت�ضمن هذه ال�سيا�سات ب�شكل عام على �أ�س�س ومبادئ املنح فى البنك ،حتديد ال�صالحيات ،ال�ضمانات� ،إدارة مراقبة
االئتمان ،الإطار العام لإدارة املخاطر االئتمانية ،كما تت�ضمن �أي�ضا ً ن�سب وا�ضحة للحدود الق�صوى لالئتمان املمنوح لأي عميل و�/أو جمموعة عمالء ذوي ال�صلة �إ�ضافة �إىل توزيع
االئتمان بح�سب املناطق اجلغرافية والقطاعات االقت�صادية املختلفة ،هذا ويعترب البنك �أن تنويع املحافظ هو من الأركان الأ�سا�سية للتخفيف من املخاطر االئتمانية.
الت�صنيف االئتماين للعمالء:
تطويرا ً لإدارة خماطر االئتمان لدى البنك يتم ت�صنيف املخاطر االئتمانية داخليا ً وبحيث ي�شمل على ت�صنيف خماطر العمالء بح�سب مالءتهم املالية وقدرتهم على ال�سداد،
بالإ�ضافة �إىل تقييم نوعية وجودة الت�سهيالت املمنوحة للعمالء بح�سب حركة ن�شاط احل�ساب وانتظام ال�سداد لأ�صل املبلغ والفوائد .كما يتم ت�صنيف ال�ضمانات بح�سب
نوعها ون�سب تغطيتها ملخاطر الت�سهيالت املمنوحة و�/أو القائمة .هذا ويتم دوريا ً مراقبة حمفظة البنك وتوزيعاتها بح�سب الت�صنيفات.
�أ�ساليب تخفيف املخاطر:
يتبع البنك عدة �أ�ساليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�ضمانات املقبولة و�رشوطها ،بحيث يتم قبول ال�ضمانات اجليدة والقابلة للت�سييل بالقيمة والوقت املنا�سب يف حال
حاجة البنك لذلك ،مع مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�ضمان ون�شاط العميل ،كذلك يقوم البنك باتباع �سيا�سة الت�أمني على بع�ض املحافظ وبناء املخ�ص�صات الإ�ضافية
وذلك ك�أحد �أ�ساليب تخفيف املخاطر  ،تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات ب�شكل دوري ويف حال انخفا�ضها يقوم البنك بطلب �ضمانات �إ�ضافية لتعزيز النق�ص احلا�صل.

يتم الت�أكد من احل�صول على املوافقات الإدارية للت�سهيالت املوافق على منحها وااللتزام بجداول ال�صالحيات بح�سب حجم االئتمان وال�ضمانات املو�ضوعة �إزاءه وتبليغ املوافقات
وتنفيذ ال�رصف بعد الت�أكد من ا�ستكمال ا�ستيفاء العقود وال�ضمانات لل�رشوط املطلوبة لتطبيق مبد�أ ف�صل املهام.
يتم العمل على التوثيق القانوين ال�صحيح للعقود وامل�ستندات املتعلقة بالت�سهيالت و�ضمانات البنك والتحقق من ا�ستكمالها لل�رشوط االئتمانية املوافق عليها وال�رشوط
القانونية مبا يحفظ حقوق البنك وذلك قبل تنفيذ و�رصف الت�سهيالت.
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�إدارة عملية منح االئتمان:
يتم اعتماد مبد�أ ف�صل الوظائف املتعلقة ب�إدارة املخاطر يف البنك متا�شيا ً مع �أف�ضل املمار�سات بهذا اخل�صو�ص مع تو�ضيح حدود و�صالحيات وم�س�ؤوليات كل من هذه الوظائف
حيث يتم ف�صل قرار االئتمان عن التنفيذ مبا ي�ضمن حتقيق رقابة على عمليات منح االئتمان.

�صيانة ومتابعة االئتمان
يتم مراقبة تطور و�أداء حمافظ الت�سهيالت املختلفة دوريا ً بهدف الت�أكد من �أنها �ضمن حدود املخاطر املقبولة ولغايات حتديد امل�ؤ�رشات الأولية الرتفاع املخاطر فيها.
يتم دوريا ً االطالع على �أو�ضاع احل�سابات امل�صنفة غري عاملة ومدى احلاجة القتطاع �أية خم�ص�صات �إ�ضافية مقابلها.
هناك دوائر م�ستقلة و متخ�ص�صة من مهامها البت فى االئتمان غري املنتظم وتويل مهمة �إدارة وحت�صيل الت�سهيالت االئتمانية غري املنتظمة .هذا وقد خ�ص�ص البنك عدة دوائر
رقابية تقوم مبراقبة ومتابعة االئتمان ورفع التقارير ب�أية م�ؤ�رشات �إنذار مبكر بهدف املتابعة والت�صويب.
 )1التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر الأخرى).
2010

بنود داخل امليزانية
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
الت�سهيالت االئتمانية:
للأفراد
القرو�ض العقارية
ال�رشكات الكربى
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
للحكومة والقطاع العام
�سندات و�أ�سناد و�أذونات �ضمن املوجودات
املالية املتوفرة للبيع
�سندات و�أ�سناد و�أذونات �ضمن املوجودات
املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
املوجودات الأخرى
    �إجمايل بنود داخل امليزانية

بنود خارج امليزانية
اعتمادات
قبوالت
كفاالت
�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة غري م�ستغلة
    �إجمايل بنود خارج امليزانية

    �إجمايل بنود داخل وخارج امليزانية

دينـــــار

2009

دينـــــار

042ر519ر155
937ر368ر187
750ر174ر124

665ر196ر264
430ر778ر150
650ر524ر80

364ر124ر404
829ر875ر112
804ر413ر198
340ر700ر43
268ر990ر63

315ر156ر316
671ر053ر102
673ر750ر179
547ر985ر37
037ر854ر93

600ر540ر39

217ر270ر45

825ر191ر328
403ر556ر25
162ر456ر683ر1

103ر491ر305
647ر347ر13
955ر408ر589ر1

924ر994ر30
499ر870ر1
532ر229ر40
592ر047ر75
547ر142ر148

758ر769ر54
912ر624
128ر964ر41
194ر561ر67
992ر919ر164

709ر598ر831ر1

947ر328ر754ر1

اجلدول �أعاله ميثل احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان للبنك كما يف  31كانون الأول  2010و  2009دون �أخذ ال�ضمانات �أو خمففات خماطر االئتمان الأخرى بعني االعتبار .
بالن�سبة لبنود املوجودات داخل امليزانية ف�إن التعر�ض الوارد �أعاله قائم على �أ�سا�س الر�صيد كما ظهر يف امليزانية.
�إن �أنواع ال�ضمانات مقابل القرو�ض والت�سهيالت هي كما يلي:
 الرهونات العقارية. رهن الأدوات املالية مثل الأ�سهم وال�سندات. الكفاالت البنكية. ال�ضمان النقدي. -كفالة احلكومة.
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وتقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لتلك ال�ضمانات ب�شكل دوري ويف حال انخفا�ض قيمة ال�ضمان يقوم البنك بطلب �ضمانات �إ�ضافية لتغطية قيمة العجز �إ�ضافة �إىل �أن
البنك يقوم بتقييم ال�ضمانات مقابل الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة ب�شكل دوري.
 )2تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة:

لغاية  30يوم

من  31لغاية  60يوم

حتت املراقبة
غري عاملة:

دون امل�ستوى

م�شكوك فيها

هالكة

املجموع

يطرح :فوائد معلقة

يطرح :خم�ص�ص التدين

ال�صايف

-2009

متدنية املخاطر

مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة:

لغاية  30يوم

من  31لغاية  60يوم

حتت املراقبة
غري عاملة:

دون امل�ستوى

م�شكوك فيها

هالكة

املجموع

يطرح :فوائد معلقة

يطرح :خم�ص�ص التدين

ال�صايف

دينـــار

دينـــار

دينـــار

930ر438ر1

506ر448

811ر980ر7

املن�ش�آت
ال�صغرية
واملتو�سطة
دينـــار

980ر636ر6

دينـــار

292ر831ر409

594ر425ر413

276ر694ر109

089ر368ر187

127ر880ر34

501ر445ر130

630ر57

422ر39

774ر1

557ر94

-

945ر270

486ر140

636ر584

826ر117

-

449ر266ر7

041ر446ر1

038ر116ر17

668ر032ر1

-

482ر183ر1

827ر341

-

746ر366

-

761ر376ر2

426ر656ر14

201ر620

537ر988

878ر115

480ر462ر18

646ر850

502ر294ر6

-

-

-

دينـــار

دينـــار

519ر336ر426

532ر376ر363

119ر190ر239ر1

-

383ر193

-

-

-

-

893ر113ر1

196ر861ر26
055ر892ر1
486ر963ر3

945ر401ر40

642ر347ر440

388ر539ر113

296ر043ر231

669ر061ر50

793ر276ر540

532ر376ر363

320ر645ر738ر1

784ر439ر28

524ر452

656ر596ر13

897ر795ر1

-

-

861ر284ر44

309ر821ر4

376ر49

089ر967ر4

523ر066ر1

-

-

297ر904ر10

549ر086ر407

488ر037ر113

551ر479ر212

249ر199ر47

793ر276ر540

532ر376ر363

162ر456ر683ر1

169ر405ر1

917ر472

547ر222ر7

700ر908ر5

041ر136ر475

-

374ر145ر490

677ر071ر324

624ر240ر100

291ر329ر170

890ر806ر29

797ر234ر172

946ر091ر296

225ر775ر092ر1

798ر392

117ر162

321ر740

559ر269

-

-

795ر564ر1

579ر256ر6

113ر322

009ر472ر7

173ر364ر1

-

-

874ر414ر15

417ر878

632ر56

-

814ر239

-

453ر59

884ر158ر3

715ر870ر15

441ر641ر351
090ر337ر5

724ر664ر28

627ر639ر317

122ر49

002ر833

519ر769

807ر694ر102
848ر50

965ر453

994ر189ر102

086ر51

-

864ر055ر18

711ر079ر203

056ر542ر5

314ر742ر11

341ر795ر185

622ر9

115ر292

752ر664ر5

444ر276ر43

822ر166ر1

413ر788ر1

209ر321ر40

-

-

-

283ر169

863ر174ر1

-

-

001ر284ر4

838ر370ر647

946ر091ر296

187ر155ر644ر1

-

-

-

838ر370ر647

-

-

-

946ر091ر296

850ر360ر40

816ر096ر12

416ر649ر42

955ر408ر589ر1
95
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2010
متدنية املخاطر

الأفـراد

القرو�ض 
العقـارية

ال�رشكات
الكربى

احلكومة
والقطاع
العـام

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
امل�رصفية

املجمــوع

فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت:

2010

ال�ضمانات مقابل:
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة

املجموع
منها:
ت�أمينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

- 2009
ال�ضمانات مقابل:
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة

املجموع
منها:
ت�أمينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

96

املن�ش�آت
ال�صغرية
واملتو�سطة

الأفـراد

القرو�ض 
العقـارية

ال�رشكات
الكربى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

احلكومة
والقطاع
العـام
دينـــار

املجمــوع
دينـــار

835ر782ر2
270ر483ر20
357ر350

693ر335
327ر905ر110
041ر446ر1

360ر956ر8
691ر681ر28
293ر075ر13

478ر300ر4
451ر607ر33
668ر812

580ر480ر10
-

946ر855ر26
739ر677ر193
359ر684ر15

664ر731ر2
126ر348ر26

998ر340
275ر606
220ر962
554ر596ر114

878ر115
845ر433ر5
067ر263ر56

964ر365
079ر848
230ر051ر1
870ر985ر40

580ر480ر10

962ر706
232ر570ر1
959ر178ر10
197ر674ر248

355ر795ر2
149ر099ر11
743ر823ر7
879ر629ر4
126ر348ر26

506ر448
048ر148ر114
554ر596ر114

360ر956ر8
372ر101ر39
772ر814ر5
563ر390ر2
067ر263ر56

006ر305ر4
453ر372
519ر443ر33
299ر627ر1
593ر237ر1
870ر985ر40

580ر480ر10
580ر480ر10

807ر985ر26
453ر372
088ر792ر197
814ر265ر15
035ر258ر8
197ر674ر248

169ر405ر1
497ر722ر14
887ر27

917ر472
301ر104ر100
113ر322

547ر222ر7
478ر085ر36
025ر345ر7

700ر908ر5
050ر911ر24
444ر075ر1

500ر026ر6
-

833ر035ر21
326ر823ر175
469ر770ر8

736ر149
114ر173
403ر478ر16

961ر53
337ر821
519ر769
148ر544ر102

525ر256ر5
575ر909ر55

246ر206
115ر292
531ر866
086ر260ر33

500ر026ر6

207ر260
188ر263ر1
689ر065ر7
712ر218ر214

056ر433ر1
321ر197ر10
374ر496
652ر351ر4
403ر478ر16

917ر472
231ر071ر102
148ر544ر102

790ر408ر8
709ر142ر41
376ر870ر3
700ر487ر2
575ر909ر55

210ر346ر6
453ر372
833ر906ر24
409ر510ر1
181ر124
086ر260ر33

500ر026ر6
500ر026ر6

473ر687ر22
453ر372
094ر318ر178
159ر877ر5
533ر963ر6
712ر218ر214
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الديون املجدولة:
�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أُخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة �أُ�صولية ومت ت�صنيفها كديون حتت
هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ
املراقبة ،وقد بلغت قيمتها كما يف  31كانون الأول  2010مبلغ 800ر949ر 12دينار مقابل 632ر198ر 2دينار كما يف  31كانون الأول .2009
الديون املعاد هيكلتها:
يق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد فرتة
ال�سماح  ...الخ ،ومت ت�صنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغت قيمتها كما يف  31كانون الأول  2010مبلغ 577ر018ر 2دينار مقابل 022ر 868دينار كما يف  31كانون الأول .2009
� )3سندات و�أ�سناد و�أذونات خزينة

درجة الت�صنيف

م�ؤ�س�سة الت�صنيف

�ضمن املوجودات املالية
املتوفرة للبيع

�ضمن املوجودات املحتفظ
بها لال�ستحقاق

دينـــــار

دينـــــار

AA

S&P

756ر850ر3

-

AA -

S&P

627ر523ر1

-

A+

S&P

225ر540ر12

-

A

S&P

479ر570

-

A-

S&P

819ر388

-

Baa

Moody’s

704ر469ر3

-

BB

S&P

918ر415ر2

-

B+

S&P

060ر368ر2

-

غري م�صنف

461ر714ر10

494ر679ر18

حكومية

551ر698ر1

331ر512ر309

الإجمايل

600ر540ر39

825ر191ر328

…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�سندات والأ�سناد والأذونات والأخرى ح�سب م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية:
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 )4الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:
دول ال�رشق
الأو�سط
الأخرى

داخــل
اململكــة
دينار

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

دينار

973ر658ر70

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

554ر457ر79

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
الت�سهيالت االئتمانية:
للأفراد

000ر545ر90

750ر629ر33

580ر411ر29
-

463ر37

653ر629ر26

818ر710ر372

546ر413ر31

-

-

-

-

364ر124ر404

املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة

123ر625ر30

�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:

�ضمن املوجودات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

املوجودات الأخرى

527ر817ر51

784ر970ر7

686ر329ر146

118ر084ر52

 31كانون الأول 2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

829ر875ر112

-

-

804ر413ر198

340ر700ر43

-

958ر507ر20

310ر482ر43

-

-

-

-

851ر321ر12

860ر182ر13

971ر619ر11

-

918ر415ر2

-

600ر540ر39

365ر011ر2

876ر194ر1

163

181ر109

66

403ر556ر25

825ر191ر328

-

585ر494ر278ر1

546ر527ر333

-

571ر485ر370

مـــايل

�صنـــاعة

جتــارة

دينــــار

دينــــار

دينــــار

-

-

-

427ر226ر42

-

626ر37

590ر098ر46

 )5الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي:
							

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

-

750ر174ر124

268ر990ر63

768ر659ر165ر1

-

-

-

217ر075ر13

752ر240ر22

 31كانون الأول 2010

-

-

160ر15

القرو�ض العقارية

للحكومة والقطاع العام

069ر860ر84

دينار

-

دينار

دينار

دينار

دينار

042ر519ر155

937ر368ر187

045ر905ر104

ال�رشكات الكربى

�أوروبــا

-

�آ�ســـيا

�أمريكـــا

دول �أخـــرى

املجموع

-

752ر154ر29

444ر108

226ر15

753ر017ر7

عقـارات *

زراعــة

�أ�سهم

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

-

-

162ر456ر683ر1

829ر38

�أفـــراد

-

825ر191ر328

-

955ر408ر589ر1

حكومة
وقطاع عام
دينــــار

042ر519ر155

�إجمــايل
دينــــار
042ر519ر155

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

937ر368ر187

-

-

-

-

-

-

-

937ر368ر187

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

750ر174ر124

-

-

-

-

-

-

-

750ر174ر124

الت�سهيالت االئتمانية

-

647ر594ر18

706ر523ر183

479ر279ر1

619ر530

538ر930ر149

082ر941ر2

231ر707ر5

268ر990ر63

605ر104ر823

133ر417ر398
-

934ر072ر7

600ر540ر39

-

331ر512ر309

825ر191ر328

218ر182ر4

403ر556ر25
162ر456ر683ر1
955ر408ر589ر1

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع

568ر657ر30

�ضمن املوجودات املحتفظ بها لتاريخ
اال�ستحقاق

494ر679ر18

-

-

-

-

-

-

-

-

812ر43

373ر918ر2

043ر751ر5

506ر335ر401

793ر276ر540

621ر636ر6

006ر003ر311

838ر370ر647

املوجودات الأخرى

783ر495ر2

126ر502ر1

432ر252ر14

659ر161

 31كانون الأول 2010

532ر376ر363

252ر376ر21

757ر306ر198

197ر092ر150

082ر941ر2

 31كانون الأول 2009

946ر091ر296

822ر323ر20

629ر518ر171

248ر545ر133

845ر918ر2

* ي�شمل القطاع االقت�صادي للعقارات القرو�ض املمنوحة لل�رشكات الكربى وقرو�ض الإ�سكان.
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تطوير نظام لقيا�س و�إدارة املخاطر االئتمانية
ويتم من خالل االطالع امل�ستمر على �أف�ضل املمار�سات فى �إدارة املخاطر االئتمانية واملتعلقة حتديدا ً فى قيا�س املخاطر وتقدير ر�أ�س املال املطلوب مقابلها تطبيقا ً لتعليمات البنك
املركزي الأردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل . II
/40ب خماطر ال�سوق
هي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية للأدوات املالية نتيجة للتغري يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار العمالت و�أ�سعار الأ�سهم ،وتن�ش�أ
خماطر ال�سوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف �أ�سعار الفائدة والعمالت واال�ستثمار يف الأ�سهم ،ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ً ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة ومن خالل جلان
متخ�ص�صة ومراكز العمل املعنية ،وتت�ضمن خماطر ال�سوق و�أ�سعار الفائدة وخماطر �أ�سعار ال�رصف وخماطر التغري يف �أ�سعار الأ�سهم.
يتم قيا�س خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة �أ�ساليب منها حتليل احل�سا�سية واختبار الفر�ضيات � Stress Testingإ�ضافة �إىل حدود وقف �سقف اخل�سائر Stoploss Limits
خماطر �أ�سعار الفائدة:
تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على �أرباح البنك �أو على قيمة الأدوات املالية ،يتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار الفائدة نتيجة لعدم توافق
�أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجـودات واملطلوبـات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة �أو �إعادة مراجعة �أ�سعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ويقوم البنك ب�إدارة هذه املخاطر عن طريق
مراجعة �أ�سعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات من خالل �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر.
تراجع جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات فجوات ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم درا�سة مدى ت�أثر ربحية البنك فى �ضوء الفجوات القائمة ب�أية تغريات
يف �أ�سعار الفائدة.
�إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة
ي�سعى البنك للح�صول على متويل طويل الأجل ملقابلة ا�ستثماراته طويلة الأجل ب�أ�سعار فائدة ثابتة قدر الإمكان ملواجهة �أية تغريات على �أ�سعار فوائد م�صادر الأموال كما
ي�ستخدم البنك �أدوات التحوط مثل مبادالت �أ�سعار الفوائد للحد من الآثار ال�سلبية.
فيما يلي حتليل حل�سا�سية �أ�سعار الفائدة:

-2010

نقطة مئوية

دينــــــار

دوالر �أمريكي

100

234ر57

جنيه ا�سرتليني

100

عمالت �أخرى

100

يورو

100

(502ر) 32

نقطة مئوية
100

100

دينــــــار

(234ر) 57
502ر32

(865ر) 20

100

865ر20

548ر33

100

(548ر)33

دوالر �أمريكي

100

(985ر)305

100

985ر305

جنيه ا�سرتليني

100

390ر21

100

(390ر)21

عمالت �أخرى

100

ين ياباين

-2009

يورو

ين ياباين

100

100

100

878ر8

(588ر) 40
385ر7

434ر21

100

100

100

100

(878ر) 8

588ر40

…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

العمــلة

التغري (زيادة) ب�سعر
الفائدة

ح�سا�سية �إيراد
الفائدة
(الأرباح واخل�سائر)

التغري (نق�ص) ب�سعر
الفـائدة

ح�سا�سية �إيراد
الفائدة
(الأرباح واخل�سـائر)

(385ر) 7

(434ر)21
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فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة
يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب
�أقل من �شهر
واحد

من �شــهر �إىل
� 3شهور

من � 3شهور
�إىل � 6شهور

من � 6شهور
�إىل �سنــة

مـن �سنــة �إىل
� 3سنوات

�أكرث مـن 3
�سنــوات

عنا�صـــر بدون
فائـدة

املجمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

 31كانون الأول - 2010
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

751ر828ر95

-

-

-

-

-

190ر604ر106

941ر432ر202

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

805ر014ر106

965ر055ر62

-

-

-

-

167ر298ر19

937ر368ر187

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

-

-

750ر629ر48

000ر545ر75

-

-

-

750ر174ر124

موجودات مالية للمتاجرة

-

-

-

-

-

-

095ر329ر1

095ر329ر1

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة

501ر161ر596

131ر169ر30

443ر129ر82

000ر067ر22

418ر803ر29

112ر774ر62

-

605ر104ر823

موجودات مالية متوفرة للبيع

262ر436ر4

182ر781ر17

161ر91

-

918ر415ر10

841ر770ر8

553ر553ر49

917ر048ر91

موجودات مالية حمتفظ بها لال�ستحقاق

-

883ر299ر5

486ر185ر12

500ر812ر11

653ر841ر276

303ر052ر22

-

825ر191ر328

ممتلكات ومعدات

-

-

-

-

-

-

656ر535ر37

656ر535ر37

موجودات غري ملمو�سة

-

-

-

-

-

-

304ر234ر4

304ر234ر4

موجودات �أخرى

-

-

-

-

-

-

150ر024ر44

150ر024ر44

جمموع املوجودات

319ر441ر802

161ر306ر115

840ر035ر143

500ر424ر109

989ر060ر317

256ر597ر93

115ر579ر262

180ر445ر843ر1

املطلوبات -
000ر545ر3

-

-

110ر290ر17

779ر939ر131

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

669ر104ر101

000ر000ر10

-

496ر954ر52

-

029ر185ر537

372ر849ر335ر1

ودائع عمالء

430ر962ر501

771ر016ر175

152ر017ر35

494ر713ر33

144ر125ر6

062ر101ر13

636ر541ر44

ت�أمينات نقدية

531ر988ر3

471ر303ر2

304ر570ر6

349ر226ر7

775ر226ر5

�أموال مقرت�ضة

340ر15

679ر32

134ر49

148ر99

923ر877ر23

000ر450ر35

-

224ر524ر59

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

-

-

-

388ر373ر9

388ر373ر9

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

-

-

-

-

-

-

042ر913ر21

042ر913ر21

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

-

-

-

-

-

-

965ر818ر3

965ر818ر3

مطلوبات �أخرى

-

-

-

-

-

-

513ر558ر30

513ر558ر30

جمموع املطلوبات

970ر070ر607

921ر352ر187

590ر636ر41

991ر583ر44

194ر059ر82

144ر575ر41

109ر240ر633

919ر518ر637ر1

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

349ر370ر195

(760ر046ر)72

250ر399ر101

509ر840ر64

795ر001ر235

112ر022ر52

(994ر660ر)370

261ر926ر205

 31كانون الأول - 2009
جمموع املوجودات

248ر148ر745

530ر434ر132

130ر421ر152

395ر998ر144

058ر080ر189

910ر501ر93

701ر329ر289

972ر913ر746ر1

جمموع املطلوبات

022ر468ر652

211ر130ر230

132ر597ر71

592ر589ر48

506ر972ر62

610ر759ر15

320ر346ر488

393ر863ر569ر1

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

226ر680ر92

(681ر695ر)97

998ر823ر80

803ر408ر96

552ر107ر126

300ر742ر77

(619ر016ر)199

579ر050ر177
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خماطر العمالت:
خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية ،يعترب الدينار الأردين عملة الأ�سا�س للبنك ،يقوم جمل�س الإدارة بتحديد
العمالت املقبول �أخذ مراكز بها ويقوم بو�ضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك �سنوياً ،يتم مراقبة مركز العمالت الأجنبية ب�شكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم
وجود �أية جتاوزات يف هذه املراكز ت�ؤدي �إىل حتمل البنك ملخاطر �أعلى من امل�ستوى املقبول ،كما يتم اتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط وللت�أكد من االحتفاظ مبركز العمالت الأجنبية
�ضمن احلدود املعتمدة.
فيما يلي جدول يبني �أثر التغري املمكن املعقول يف �رصف الدينار الأردين مقابل العمالت الأجنبية على قائمة الدخل ،مع بقاء جميع املتغريات الأخرى امل�ؤثرة ثابتة.
2010
التغري يف
�سعر ال�رصف

الأثر على
الأرباح واخل�سائر

الأثر على
حقوق امللكية

التغري يف
�سعر ال�رصف

الأثر على
الأرباح واخل�سائر

الأثر على
حقوق امللكية

٪

دينـــار

دينـــار

٪

دينـــار

دينـــار

يورو

1+

() 978

-

1+

060ر1

-

جنيه ا�سرتليني

1+

329

-

1+

39

-

ين ياباين

1+

59

-

1+

()4

-

عمالت �أخرى

1+

() 147

-

1+

899

-
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العمــلة

2009
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الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية

- 2010

دوالر �أمريكي

جنيه ا�سرتليني

يـن يابانــي

يــورو

�أخرى

الإجمـايل

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

موجودات –
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

366ر013ر43

781ر54

261

989ر046ر2

287ر108ر49

684ر223ر94

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

358ر618ر68

599ر206ر1

887ر3

559ر124ر8

571ر534ر26

974ر487ر104

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

000ر262ر16

-

-

-

-

000ر262ر16

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة

955ر362ر92

26

070ر298ر3

701ر112

631ر354ر58

383ر128ر154

موجودات مالية متوفرة للبيع

083ر241ر30

-

-

801ر672ر4

161ر91

045ر005ر35

موجودات �أخرى

(189ر833ر) 4

425ر404ر4

590ر507ر3

749ر21

315ر978ر3

890ر078ر7

�إجمايل املوجودات

573ر664ر245

831ر665ر5

808ر809ر6

799ر978ر14

965ر066ر138

976ر185ر411

مطلوبات -
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

421ر297ر41

-

-

541ر1

753ر183

715ر482ر41

ودائع العمالء

707ر974ر220

308ر620ر4

155ر1

977ر266ر21

097ر489ر120

244ر352ر367

ت�أمينات نقدية

211ر126ر18

227ر60

-

070ر009ر1

221ر637ر11

729ر832ر30

�أموال مقرت�ضة

224ر524ر36

-

-

-

-

224ر524ر36

مطلوبات �أخرى

655ر594ر6

113ر396

843

770ر143

876ر237ر2

257ر373ر9

�إجمايل املطلوبات

218ر517ر323

648ر076ر5

998ر1

358ر421ر22

947ر547ر134

169ر565ر485

�صايف الرتكز داخل امليزانية

(645ر852ر)77

183ر589

810ر807ر6

(559ر442ر)7

018ر519ر3

(193ر379ر)74

التزامات حمتملة خارج امليزانية

274ر184ر37

500ر5

669ر073ر1

616ر043ر6

122ر910ر19

181ر217ر64

- 2009
�إجمايل املوجودات

293ر192ر228

428ر065ر9

607ر861ر2

345ر228ر16

154ر860ر119

827ر207ر376

�إجمايل املطلوبات

824ر942ر296

964ر517ر7

182ر107

649ر160ر19

801ر976ر117

420ر705ر441

�صايف الرتكز داخل امليزانية

(531ر750ر)68

464ر547ر1

425ر754ر2

(304ر932ر)2

353ر883ر1

(593ر497ر)65

التزامات حمتملة خارج امليزانية

355ر657ر49

989ر175ر1

033ر520ر3

271ر926ر18

552ر176ر7

200ر456ر80
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خماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم:
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم ،يعمل البنك على �إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية
وقطاعات اقت�صادية ،معظم ا�ستثمارات الأ�سهم التي ميلكها البنك مدرجة يف بور�صة عمان و�سوق فل�سطني للأوراق املالية.
2010
العمــلة

2009

التغري يف
امل�ؤ�رش

الأثر على
الأرباح واخل�سائر

الأثر على
حقوق امللكية

التغري يف
امل�ؤ�رش

الأثر على
الأرباح واخل�سائر

الأثر على
حقوق امللكية

٪

دينـــار

دينـــار

٪

دينـــار

دينـــار

بور�صة عمان

5+

019ر1

997ر934

5+

199ر5

893ر925

بور�صة فل�سطني

5+

800ر52

452ر965

5+

-

353ر933

بور�صة نيويورك

5+

-

234ر13

5+

-

522ر16

�أ�سواق �أخرى

5+

636ر12

-

5+

866ر7

-

يف حال كان هناك تغري �سلبي يف امل�ؤ�رش يكون الأثر م�سا ٍو للتغري �أعاله مع عك�س الإ�شارة.
خماطر ال�سيولة
تن�ش�أ خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها �أو متويل ن�شاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة �أو حدوث خ�سائر ،هذا
ويعتمد البنك املبادئ التالية لإدارة خماطر ال�سيولة.
تنويع م�صادر التمويل
ت�سعى �إدارة البنك �إىل تنويع م�صادر التمويل وعدم ح�صول تركز يف م�صادر التمويل فبالإ�ضافة �إىل قاعدة ر�أ�س املال وودائع العمالء ،يقوم البنك باالقرتا�ض من امل�ؤ�س�سات والبنوك
املحلية والأجنبية الأمر الذي من �ش�أنه توفري م�صادر متويل ب�أ�سعار و�آجال منا�سبة.
كما يتم و�ضع خطة لتوفري ال�سيولة يف احلاالت الطارئة  ،Liquidity Contingency Planوالتي تعمل على توفري الأطر الأ�سا�سية لإدارة ال�سيولة يف البنك وخ�صو�صا ً يف �أوقات
الأزمات واحلفاظ عليها من التدهور ،حتديد �آلية فعالة لتوفري ال�سيولة للبنك ومعاجلة حاالت النق�ص يف ال�سيولة �أثناء �أوقات الأزمات و�ضمن الكلف املعقولة واحلفاظ على حقوق
كل من املودعني واملقرت�ضني وحقوق امللكية.
ويتم مراجعة وحتديث خطة الطواري املتعلقة مبخاطر ال�سيولة من قبل جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات.

قيا�س و�إدارة خماطر ال�سوق تبعا ً ملتطلبات معيار بازل II
ا�ستـنـادا ً الف�ضل املمار�سات يف �إدارة خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة يقوم البنك باتباع �سيا�سة لإدارة هذه املخاطر واملعتمدة من قبل جمل�س �إدارته وذلك من خالل االعتماد على
عدة منهجيات و�أ�ساليب ومناذج لقيا�س وتقييم ومراقبة هذه املخاطر ب�صورة م�ستمرة ،بالإ�ضافة �إىل تقدير ر�أ�س املال املطلوب مقابل خماطر ال�سوق وغريها تطبيقا ً لتعليمات
البنك املركزي الأردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل .II
االحتياطيات النقدية لدى �سلطات الرقابة امل�رصفية
يحتفظ البنك باحتياطي نقدي �إلزامي لدى �سلطات الرقابة امل�رصفية يبلغ 676ر475ر 70دينار .
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حتليل �آجال ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها
يقوم البنك بدرا�سة �سيولة موجوداته ومطلوباته �إ�ضافة �إىل �أي تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته ب�شكل يومي ،وي�سعى البنك من خالل جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات
للموائمة بني ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك املحددة ب�سيا�سة البنك.

�أوالً  :يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

-2010

حتى �شهر
واحد

من �شــهر �إىل
� 3شهور

من � 3شهور
�إىل � 6شهور

من � 6شهور
�إىل �سنــة

مـن �سنــة �إىل
� 3سنوات

�أكرث مـن 3
�سنــوات

بدون
ا�ستحقاق

املجمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

585ر529ر118

000ر040ر10

-

720ر601ر3

-

-

-

305ر171ر132

ودائع عمالء

157ر348ر707

340ر837ر267

759ر820ر110

122ر765ر93

281ر259ر160

-

-

659ر030ر340ر1

ت�أمينات نقدية

418ر970ر5

582ر586ر3

143ر374ر7

287ر834ر8

770ر310ر11

604ر808ر7

-

804ر884ر44

�أموال مقرت�ضة

340ر15

679ر32

353ر649ر1

367ر699ر1

090ر206ر29

813ر589ر70

-

642ر192ر103

خم�ص�صات متنوعة

574ر168

726ر468

793ر703

270ر210ر1

076ر696ر4

949ر125ر2

-

388ر373ر9

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

000ر850ر10

-

070ر056ر1

824ر932ر4

148ر774ر6

-

-

042ر613ر23

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

-

-

-

-

-

-

965ر818ر3

965ر818ر3

مطلوبات �أخرى

809ر839ر12

601ر227ر7

551ر531ر2

652ر654ر2

839ر477ر4

666ر348

395ر478

513ر558ر30

جمموع املطلوبات

883ر721ر855

928ر192ر289

669ر135ر124

242ر698ر116

204ر724ر216

032ر873ر80

360ر297ر4

318ر643ر687ر1

جمموع املوجودات
(ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

319ر441ر802

161ر306ر115

840ر035ر143

500ر424ر109

989ر060ر317

256ر597ر93

115ر579ر262

180ر445ر843ر1

-2009
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

665ر258ر113

306ر914ر41

000ر649ر12

-

-

-

-

971ر821ر167

ودائع عمالء

748ر698ر860

798ر175ر209

333ر308ر67

148ر473ر40

488ر400ر91

-

-

515ر056ر269ر1

ت�أمينات نقدية

940ر198ر5

971ر338ر5

240ر144ر12

238ر857ر7

248ر965ر6

820ر544ر2

-

457ر049ر40

�أموال مقرت�ضة

410ر15

146ر26

837ر470ر1

149ر658ر17

163ر073ر12

763ر914ر30

-

468ر158ر62

خم�ص�صات متنوعة

000ر10

544ر527ر1

308ر308ر1

285ر176ر1

968ر430ر1

404ر356ر4

-

509ر809ر9

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

126ر095ر5

000ر000ر2

-

012ر110ر4

390ر237ر7

-

-

528ر442ر18

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

-

-

-

-

-

-

838ر877ر7

838ر877ر7

مطلوبات �أخرى

738ر781ر10

632ر126ر4

057ر870ر2

505ر042ر2

390ر409ر1

904ر718ر3

-

226ر949ر24

املطلوبات

627ر058ر995

397ر109ر264

775ر750ر97

337ر317ر73

647ر516ر120

891ر534ر41

838ر877ر7

512ر165ر600ر1

جمموع املوجودات
(ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

140ر341ر412

112ر884ر105

523ر720ر160

871ر077ر207

507ر342ر379

295ر336ر383

524ر211ر98

972ر913ر746ر1
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ثانياً :يلخ�ص اجلدول �أدناه ا�ستحقاقات امل�شتقات املالية على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ البيانات املالية:
 امل�شتقات املالية التي يتم ت�سويتها بال�صايف (على �أ�سا�س التقا�ص) وت�شمل عقود مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة:حتى �شهر
واحد

من �شــهر �إىل
� 3شهور

من � 3شهور
�إىل � 6شهور

من � 6شهور
�إىل �سنــة

مـن �سنــة �إىل
� 3سنوات

�أكرث مـن 3
�سنــوات

املجمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

 31كانون الأول - 2010
امل�شتقات للتحوط:
 م�شتقات الفوائد 31كانون الأول 2009

-

-

-

000ر709

000ر709

000ر709

000ر127ر2

-

-

-

000ر709

000ر709

000ر709

000ر127ر2

-

-

-

000ر418ر1

000ر709

000ر127ر2

-

ثالثاً :بنود خارج امليزانية:

- 2010

لغاية �سنــة

من �سنة
حتى � 5سنوات

 �أكرث من � 5سنوات

املجمـوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

االعتمادات والقبوالت ال�صادرة

423ر865ر32

-

الكفاالت

654ر987ر36

878ر241ر3

-

423ر865ر32
532ر229ر40

ال�سقوف غري امل�ستغلة

592ر047ر75

-

-

592ر047ر75

املجموع

669ر900ر144

878ر241ر3

-

547ر142ر148

- 2009
الكفاالت

042ر081ر40

086ر883ر1

-

128ر964ر41

ال�سقوف غري امل�ستغلة

194ر561ر67

-

-

194ر561ر67

املجموع

906ر036ر163

086ر883ر1

-

992ر919ر164
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االعتمادات والقبوالت ال�صادرة

670ر394ر55

670ر394ر55
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خماطر الت�شغيل
تعرف خماطر الت�شغيل على �أنها خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاءة �أو خلل يف العمليات الداخلية ،الأ�شخا�ص ،الأنظمة �أو تلك التي قد تن�ش�أ نتيجة �أحداث خارجية.
�إطار عمل �إدارة خماطر الت�شغيل:
�إن �إدارة خماطر الت�شغيل م�س�ؤولية كل موظف وعلى كافة امل�ستويات يف البنك من خالل التطبيق ال�سليم للإجراءات الداخلية التي من �ش�أنها حتجيم تلك املخاطر التي يتم
التعر�ض لها خالل العمليات اليومية.
وللحر�ص واالهتمام من قبل �إدارة البنك يف تطوير �أنظمة ال�ضبط والرقابة ب�شكل م�ستمر ،يتم تنفيذ الإطار العام لإدارة خماطر الت�شغيل من قبل كادر متخ�ص�ص يهدف �إىل
ت�سهيل ودعم كافة �إدارات البنك للقيام مبهامهم يف �إدارة تلك املخاطر.
يقوم البنك بتطبيق عدة منهجيات لقيا�س خماطر الت�شغيل تهدف للتعرف على املخاطر التي قد يتعر�ض لها البنك وتقييمها وذلك لغايات اتخاذ الإجراءات الرقابية املنا�سبة
والتي من �ش�أنها ت�سهيل عملية اتخاذ القرار يف حتجيم تلك املخاطر ،من �أهمها التقييم الذاتي للمخاطر والإجراءات الرقابية ،جمع ومراجعة بيانات اخل�سائر الفعلية واملحتملة
الناجتة عن العمليات امل�ستمرة ،مراقبة ومتابعة م�ؤ�رشات اخلطر الرئي�سية لتطوير الرقابة وجتنب حدوث خ�سائر يف امل�ستقبل.
خماطر االمتثال
هي املخاطر التي تتمثل يف العقوبات القانونية �أو اخل�سائر املالية �أو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك نتيجة عدم امتثال البنك للقوانني والأنظمة والتعليمات وقواعد
ال�سلوك �أو املعايري واملمار�سات امل�رصفية ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
ا�ستنادا ً �إىل تعليمات البنك املركزي الأردين ومتا�شيا ً مع التوجهات وامل�ستجدات العاملية وتعليمات بازل وبهدف الت�أكد من امتثال البنك و�سيا�ساته الداخلية جلميع القوانني
والأنظمة والتعليمات وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�رصفية ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية فقد مت خالل عام � 2009إ�صدار �سيا�سة امتثال
ومكافحة غ�سل �أموال معتمدة من قبل جمل�س الإدارة كما مت هيكلة �إدارة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال با�ستحداث دائرة رقابة امتثال تعمل على مراقبة امتثال البنك
للقوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية و�أف�ضل املمار�سات واملعايري امل�رصفية من خالل برامج و�إجراءات عمل تعتمد مبد�أ الرقابة امل�ستند اىل املخاطر Risk
 Based Approachومن �أهم �أهداف الدائرة:
 حتديد وتقييم و�إدارة خماطر عدم االمتثال. ت�صنيف و�إتاحة ملفات القوانني والتعليمات التي حتكم طبيعة عمل ون�شاط �إدارات ودوائر البنك املختلفة �ضمن قاعدة بيانات على موقع البنك الداخلي وحتديثها با�ستمرارب�أية م�ستجدات قانونية او رقابية مل�ساعدة االدارة التنفيذية يف البنك ب�إدارة خماطر االمتثال اخلا�صة بها.
 تقدمي الن�صح والإر�شاد لإدارة البنك فيما يتعلق باالمتثال للقوانني والتعليمات. مراقبة خماطر عدم االمتثال من خالل قاعدة بيانات تت�ضمن كافة القوانني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والر�سمية املحلية والدولية للبنك حتدث وتعدل وفق �آخرامل�ستجدات الرقابية والت�رشيعية الواجب االمتثال لها.
 رفع التقارير عن مدى وم�ستوى امتثال البنك وفروعه اخلارجية مبا�رشة �إىل جلنة التدقيق واالمتثال املنبثقة عن جمل�س الإدارة. تقييم ومراجعة كافة املنتجات امل�رصفية القائمة واجلديد و�سيا�سات البنك و�إجراءاته الداخلية للت�أكد من توافقها والقوانني والتعليمات �أعاله.وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�سل الأموال مت �أي�ضا ً ا�ستحداث و�إعادة هيكلة دائرة مكافحة غ�سل �أموال م�ستقلة �ضمن �إدارة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال ورفدها
بالكوادر الب�رشية امل�ؤهلة واملدربة والأنظمة الآلية تعمل وفق �سيا�سات و�إجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�س الإدارة تتوافق وقانون غ�سل الأموال رقم  46ل�سنة  2007وتعديالته
و�أف�ضل املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص  للحد من خماطر هذه العمليات تنفذ مهامها من خالل �أربع وحدات ت�شغيلية-:
 وحدة اعرف عميلك ومن مهامها التعرف على هوية العميل والتحقق منها طيلة فرتة التعامل امل�رصيف مع العميل. وحدة املراقبة واملراجعة ومن مهامها مراجعة العمليات املالية املنفذة من عمالء وغري عمالء البنك. وحدة التحقيق والإخطار ومن مهامها ا�ستالم تقارير اال�شتباه من الإدارات والدوائر والفروع عن العمالء ومن ثم درا�ستها وحتليلها التخاذ القرار املنا�سب حيالها. -وحدة الوي�سرتن يونيون ومن مهامها مراقبة العمليات املالية املنفذة من قبل عمالء الوكالء الفرعيني وفروع البنك.
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( )41التحليل القطاعي
�أ .معلومات عن قطاعات �أعمال البنك:
يتم تنظيم البنك لأغرا�ض �إدارية بحيث يتم قيا�س القطاعات وفقا ً للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى البنك وذلك من خالل
قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
 ح�سابات الأفراد :ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم القرو�ض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات �أخرى. ح�سابات امل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والقرو�ض والديون املمنوحة للعمالء واخلدمات امل�رصفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات. اخلزينة :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و�إدارة �أموال البنك واال�ستثمارات.فيما يلي معلومات عن قطاعات �أعمال البنك:

�إجمايل الإيرادات

الأفـــراد

امل�ؤ�س�سـات

اخلزينة
واال�ستثمـارات

�أخــــرى

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

234ر288ر72

940ر194ر26

100ر478ر34

2010

2009

دينـــــار

دينـــــار

089ر413ر135

439ر430ر124

826ر861ر1

-

-

439ر179ر2

287ر314ر1

-

437ر035ر1

-

437ر035ر1

297ر653

180ر076ر24

815ر451ر2

605ر613ر101

993ر450ر85

م�صاريف غري موزعة

-

-

-

-

494ر492ر54

104ر168ر51

الربح قبل ال�رضائب

-

-

-

-

111ر121ر47

889ر282ر34

�رضيبة الدخل

-

-

-

-

275ر372ر12

851ر733ر8

ربح ال�سنة

-

-

-

-

836ر748ر34

038ر549ر25

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء 613ر317
خم�ص�ص تدين املوجودات املالية املعدة للبيع
نتائج �أعمال القطاع

090ر090ر56

520ر995ر18

815ر451ر2

املجمـــوع

معلومات �أخرى
�إجمايل مطلوبات القطاع

947ر251ر597

503ر966ر315

302ر381ر661

167ر919ر62

919ر518ر637ر1

393ر863ر569ر1

م�صاريف ر�أ�سمالية

021ر707ر10

601ر191ر6

اال�ستهالكات والإطفاءات

890ر972ر6

301ر274ر6
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�إجمايل موجودات القطاع

289ر931ر516

318ر173ر306

463ر546ر934

110ر794ر85

180ر445ر843ر1

972ر913ر746ر1
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معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك ن�شاطات يف فل�سطني
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر�أ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:
داخل اململكة

املجمـــوع

خارج اململكة

2010

2009

2010

2009

2010

2009

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

�إجمايل الإيرادات

623ر540ر110

862ر727ر101

466ر872ر24

577ر702ر22

089ر413ر135

439ر430ر124

جمموع املوجودات

053ر472ر373ر1

940ر386ر325ر1

127ر973ر469

032ر527ر421

180ر445ر843ر1

972ر913ر746ر1

امل�رصوفات الر�أ�سمالية

321ر793ر6

975ر072ر5

700ر913ر3

626ر118ر1

021ر707ر10

601ر191ر6

(� )42إدارة ر�أ�س املال
يحافظ البنك على ر�أ�س مال منا�سب ملواجهة املخاطر التي تالزم �أن�شطته املختلفة .يتم مراقبة مدى كفاية ر�أ�س املال من خالل الن�سب ال�صادرة مبوجب مقررات بازل الدولية
والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي الأردين.
ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين رقم ( )2010/52يكون احلد الأدنى لر�أ�س املال املدفوع للبنوك الأردنية  100مليون دينار قبل نهاية عام  ،2011كما تن�ص تعليمات البنك املركزي
الأردين �أن يكون احلد الأدنى لن�سبة حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل املوجودات (.)٪6
يلتزم البنك منذ ت�أ�سي�سه باملحافظة على معدالت تفوق احلد الأدنى ملتطلبات كفاية ر�أ�س املال والبالغة  ٪12ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين ( ٪8ح�سب جلنة بازل الدولية)،
كما يراعي كافة الن�سب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية والتي ت�ستخدم ر�أ�س املال التنظيمي كم�ؤ�رش لتلك الرتكزات.
يقوم البنك ب�إدارة هيكلة ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل يقم البنك ب�أية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة
بهيكلة ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية وال�سنة ال�سابقة.
و�صف ملا يتم اعتباره كر�أ�س مال
ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين ،يتكون ر�أ�س املال التنظيمي من ر�أ�س املال الأ�سا�سي والذي ي�شمل ر�أ�س املال املدفوع ،عالوة الإ�صدار ،االحتياطيات املعلنة ،الأرباح املدورة،
حقوق الأقلية ،مطروحا ً منه خ�سائر الفرتة ،ال�شهرة ،كلفة �أ�سهم اخلزينة والنق�ص يف املخ�ص�صات املطلوبة ،املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة �إ�ضافة �إىل �أي مبالغ قد تطلب القوانني
حظر الت�رصف بها  .البند الثاين من ر�أ�س املال التنظيمي هو ر�أ�س املال الإ�ضايف والذي ي�شمل كل من االحتياطيات غري املعلنة ،القرو�ض امل�ساندة  ،فروقات ترجمة العمالت الأجنبية،
احتياطي املخاطر امل�رصفية ،الأدوات ذات ال�صفة امل�شرتكة بني ر�أ�س املال والدين والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة وبن�سبة ال تزيد عن  ٪45منه �إذا كان موجبا ً ويطرح بالكامل �إذا
كان �سالباً .البند الثالث من ر�أ�س املال التنظيمي هو ر�أ�س املال امل�ساعد والذي ي�ستخدم ملواجهة خماطر ال�سوق .يطرح من ر�أ�س املال التنظيمي م�ساهمات البنك يف ر�ؤو�س �أموال
البنوك واال�ستثمارات يف ال�رشكات املالية التابعة �إذا مل يتم دجمها كما يطرح منه م�ساهمات البنك يف �رشكات الت�أمني وبكامل قيمة امل�ساهمة بالإ�ضافة �إىل مبلغ التجاوز يف
اال�ستثمارات يف ال�رشكات الأخرى التي تتجاوز ن�سبته  ٪10من ر�أ�سمال البنك املكتتب به على م�ستوى اال�ستثمارات االفرادية و ٪50من ر�أ�س مال البنك املكتتب به على امل�ستوى
الإجمايل.
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يتم احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل ،وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س املال مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة:
2010

2009

دينـــــار

دينـــــار

بنود ر�أ�س املال الأ�سا�سي
 -ر�أ�س املال املكتتب به (املدفوع)

000ر000ر100

000ر000ر88

 -االحتياطي القانوين

599ر054ر33

671ر532ر27

 -االحتياطي االختياري

613ر321ر1

613ر321ر1

 -احتياطي التقلبات الدورية

187ر040ر1

-

 -الأرباح املدورة

851ر722ر21

058ر652ر21

يطرح :ا�ستثمارات يف ر�ؤو�س �أموال البنك وال�رشكات املالية الأخرى

289ر16

240ر12

304ر234ر4

295ر227ر4

657ر888ر152

807ر266ر134

موجودات غري ملمو�سة
جمموع بنود ر�أ�س املال الأ�سا�سي
بنود ر�أ�س املال الإ�ضايف
� -صايف تقا�ص �إثر تطبيق املعيار ( )39والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املتوفرة للبيع

418ر206ر11

337ر889ر9

 -احتياطي خماطر م�رصفية عامة

860ر883ر8

932ر767ر7

يطرح:
 -ا�ستثمارات يف ر�ؤو�س �أموال البنك وال�رشكات املالية الأخرى

289ر16

240ر12

جمموع بنود ر�أ�س املال الإ�ضايف

989ر073ر20

029ر645ر17

جمموع ر�أ�س املال التنظيمي

646ر962ر172

836ر911ر151

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

455ر817ر158ر1

513ر022ر052ر1

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ()٪

93ر14

44ر14

ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي ()٪

19ر13

76ر12
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 -ح�سب تعليمات بازل  IIيتم طرح  ٪50من قيمة اال�ستثمار يف بنوك و�رشكات تابعة من ر�أ�س املال الأ�سا�سي و  %50من ر�أ�س املال الإ�ضايف.
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( )43حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا ً للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها
-2010
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
     جمموع املوجودات

املطلوبات -
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل
مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
     جمموع املطلوبات

     ال�صايف
-2009

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
     جمموع املوجودات

املطلوبات -
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل
مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
     جمموع املطلوبات

     ال�صايف
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لغايـة �سنـة
دينـــــار

�أكـرث من �سنـة
دينـــــار

املجمــوع
دينـــــار

941ر432ر202
937ر368ر187
750ر174ر124
095ر329ر1
640ر726ر222
477ر599ر51
869ر297ر29
784ر808ر5
084ر209ر1
151ر055ر25
728ر002ر851

965ر377ر600
440ر449ر39
956ر893ر298
872ر726ر31
220ر025ر3
999ر968ر18
452ر442ر992

941ر432ر202
937ر368ر187
750ر174ر124
095ر329ر1
605ر104ر823
917ر048ر91
825ر191ر328
656ر535ر37
304ر234ر4
150ر024ر44
180ر445ر843ر1

779ر939ر131
808ر558ر235ر1
923ر680ر25
301ر196
363ر551ر2
894ر138ر15
965ر818ر3
008ر732ر25
041ر617ر440ر1

564ر290ر100
713ر860ر18
923ر327ر59
025ر822ر6
148ر774ر6
505ر826ر4
878ر901ر196

779ر939ر131
372ر849ر335ر1
636ر541ر44
224ر524ر59
388ر373ر9
042ر913ر21
965ر818ر3
513ر558ر30
919ر518ر637ر1

(313ر614ر) 589

574ر540ر795

261ر926ر205

860ر442ر310
430ر778ر150
650ر524ر80
243ر261
707ر129ر193
659ر884ر62
970ر066ر131
437ر061ر5
136ر057ر1
211ر091ر17
303ر298ر952

536ر670ر536
348ر751ر36
133ر424ر174
708ر766ر28
159ر170ر3
785ر832ر14
669ر615ر794

860ر442ر310
430ر778ر150
650ر524ر80
243ر261
243ر800ر729
007ر636ر99
103ر491ر305
145ر828ر33
295ر227ر4
996ر923ر31
972ر913ر746ر1

953ر056ر167
568ر754ر173ر1
823ر375ر30
022ر192ر15
137ر022ر4
138ر205ر11
820ر027ر20
461ر634ر421ر1

064ر342ر90
316ر069ر9
546ر993ر22
372ر787ر5
390ر237ر7
838ر877ر7
406ر921ر4
932ر228ر148

953ر056ر167
632ر096ر264ر1
139ر445ر39
568ر185ر38
509ر809ر9
528ر442ر18
838ر877ر7
226ر949ر24
393ر863ر569ر1

(158ر336ر) 469

737ر386ر646

579ر050ر177
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( )44ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء
بلغت احل�سابات املدارة ل�صالح العمالء وعلى م�س�ؤوليتهم اخلا�صة مبلغ 893ر333ر 3دينار كما يف  31كانون الأول  2010مقابل مبلغ 158ر116ر 5دينار كما يف  31كانون الأول 2009
وال يتم �إظهار هذه احل�سابات �ضمن موجودات ومطلوبات البنك يف البيانات املالية.
( )45ارتباطات والتزامات حمتملة
�أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:
2010

2009

دينـــــار

دينـــــار

اعتمادات:
� -صادرة

924ر994ر30

758ر769ر54

 -واردة

788ر389ر143

467ر701ر39

499ر870ر1

912ر624

قبوالت
كفاالت:
 -دفع

611ر561ر10

160ر363ر14

 -ح�سن تنفيذ

671ر021ر15

475ر461ر13

� -أخرى

250ر646ر14

493ر139ر14

592ر047ر75

194ر561ر67

335ر532ر291

459ر621ر204

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة غري م�ستغلة
املجمــــــوع
ب -التزامات تعاقدية:

عقود �رشاء ممتلكات ومعدات

2010

2009

دينـــــار

دينـــــار

981ر770ر2

438ر404ر3
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 -تبلغ قيمة الإيجارات ال�سنوية ملبنى البنك الرئي�سي والفروع 492ر458ر 2دينار كما بتاريخ  31كانون الأول  2010و 136ر131ر 2دينار كما بتاريخ  31كانون الأول .2009
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( )46الق�ضايا املقامة على البنك
بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك وذلك �ضمن الن�شاط الطبيعي مبلغ 920ر957ر 23دينار و 996ر573ر 24دينار كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول  2009على
التوايل .بلغ ر�صيد املخ�ص�صات ملواجهة الق�ضايا املقامة على البنك مبلغ 562ر713ر 2دينار و 188ر830ر 2دينار كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول  2009على التوايل.
تت�ضمن الق�ضايا املقامة على البنك ثالث ق�ضايا مببلغ 240ر619ر 16دينار مقامة من قبل عمالء فرع وادي التفاح .ويف تقدير �إدارة وحمامي البنك ف�إنه لن يرتتب على البنك �أي
التزامات لقاء هذه الق�ضايا با�ستثناء ما مت تخ�صي�صه ملواجهة تلك الق�ضايا.
( )47معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة
مت �إ�صدار معايري تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايري املحا�سبة الدولية القائمة حتى  31كانون الأول � 2010إال �أنها غري ملزمة حتى الآن ومل تطبق من قبل البنك:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  24الإف�صاحات عن جهات ذات عالقة – (معدل)
ينبغي تطبيق املعيار املعدل للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أول كانون الثاين� 2011أو بعد ذلك ،وي�سمح بتطبيقه مبكراً .يو�ضح املعيار املعدل تعريف اجلهات ذات العالقة لت�سهيل
عملية حتديد اجلهات ذات العالقة و�إلغاء التفاوت يف عملية التطبيق.
ال يتوقع البنك �أي �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل عند تطبيق املعيار املعدل.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  32الأدوات املالية  -عر�ض وت�صنيف حقوق الإ�صدار – (معدل)
ينبغي تطبيق التعديل على معيار املحا�سبة الدويل  32للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أول �شباط � 2010أو بعد ذلك.
مت تعديل تعريف املطلوبات املالية بحيث يتم ت�صنيف حقوق الإ�صدار (وبع�ض عقود اخليارات) �ضمن حقوق امللكية يف حال مت منح احلقوق جلميع املالكني احلاليني لنف�س الفئة من
�أدوات حقوق ملكية املن�ش�أة كل ح�سب ملكيته �أو يف حال مت منح حقوق ل�رشاء عدد حمدد من �أدوات حقوق ملكية املن�ش�أة مقابل مبلغ حمدد.
لن ينتج عن تطبيق هذا التعديل �أثر على القوائم املالية للبنك.
معيار التقارير املالية الدويل رقم  – 9الأدوات املالية
مت �إ�صدار املرحلة الأوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم  9خالل �شهر ت�رشين الثاين � .2009سيحل هذا املعيار عند اكتماله حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39تت�ضمن هذه
املرحلة �إر�شادات حول ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية ،ومن املتوقـع �أن ينتج عن تطبيقها تغيريات جوهرية على ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية .ينبغي تطبيق هذا املعيار على
ال�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أول كانون الثاين  2013وما بعد ،وي�سمح بتطبيقه مبكـراً.
مت �إ�صدار التف�سريات التالية حتى  31كانون الأول � 2010إال �أنها غري ملزمة ومل تطبق حتى الآن من قبل البنك:
التف�سري رقم  14ال�صادر عن جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية – احلد الأدنى للمبالغ التي تدفع م�سبقا ً لتمويل موجودات خطط منافع
املوظفني املحددة
التف�سري رقم  19ال�صادر عن جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية – ت�سديد املطلوبات املالية عن طريق �أدوات حقوق امللكية.
لن ينتج عن تطبيق هذه التف�سريات �أثر على القوائم املالية للبنك.
(� )48أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام القوائم املالية لعام  2009لتتنا�سب مع ت�صنيف �أرقام القوائم املالية لعام  ،2010ومل ينتج عن �إعادة التبويب �أي �أثر على ربح ال�سنة وحقوق امللكية.
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فروع ومكاتب البنك
الإدارة العامة
عدد املوظفني  764موظف
�شارع عرار ،وادي �صقرة
هاتف ،06 500 6000 :فاك�س06 500 7100 :
�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن
فروع ومكاتب الأردن
فرع زارا مول
عدد املوظفني  17موظف
هاتف06 500 6220 :
فاك�س06 461 8354 :
�ص.ب  ،17868عمان  ،11195الأردن
فرع عمان
عدد املوظفني  20موظف
هاتف06 500 6001 :
فاك�س06 463 9328 :
�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن
فرع وادي �صقرة
عدد املوظفني  17موظف
هاتف06 500 6000 :
فاك�س06 500 7124 :
�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن
فرع جبل عمان
عدد املوظفني  15موظف
هاتف06 462 5228 :
فاك�س06 461 8504 :
�ص.ب  ،2018عمان  ،11181الأردن
فرع اللويبدة
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 463 7404 :
فاك�س06 463 7438 :
�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن
فرع املحطة
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 465 1325 :
فاك�س06 465 1991 :
�ص.ب  ،6180عمان  ،11118الأردن
فرع اجلامعة الأردنية
عدد املوظفني  18موظف
هاتف06 534 2225 :
فاك�س06 533 3278 :
�ص.ب  ،13146عمان  ،11942الأردن

فرع الوحدات
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 477 1171 :
فاك�س06 475 3388 :
�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن

فرع �أبو علندا
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 416 2857 :
فاك�س06 416 4801 :
�ص.ب  ،153عمان  ،11592الأردن

فرع القوي�سمة
عدد املوظفني  16موظف
هاتف06 476 6061 :
فاك�س06 477 0524 :
�ص.ب  ،38971عمان  ،11593الأردن

فرع ال�سلط
عدد املوظفني  14موظف
هاتف05 355 0636 :
فاك�س05 355 6715 :
�ص.ب  ،1101ال�سلط  ،19110الأردن

فرع القوي�سمة� /شارع مادبا
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 477 1333 :
فاك�س06 475 1737 :
�ص.ب  ،38971عمان  ،11593الأردن

فرع �شارع املدينة املنورة
عدد املوظفني  13موظف
هاتف06 556 0285 :
فاك�س06 553 7957 :
�ص.ب  ،1301عمان  ،11953الأردن

فرع م�ست�شفى اجلامعة الأردنية
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 551 4072 :
فاك�س06 533 3248 :
�ص.ب  ،13146عمان  ،11942الأردن

فرع جبل احل�سني
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 465 6601 :
فاك�س06 461 7160 :
�ص.ب  ،8272عمان  ،11121الأردن

فرع البيادر
عدد املوظفني  16موظف
هاتف06 585 9504 :
فاك�س06 581 4933 :
�ص.ب  ،140285عمان  ،11814الأردن

فرع ال�شمي�ساين
عدد املوظفني  15موظف
هاتف06 568 5074 :
فاك�س06 568 7721 :
�ص.ب  ،962297عمان  ،11196الأردن

فرع ال�سي تاون
عدد املوظفني  6موظفني
هاتف06 586 1724 :
فاك�س06 581 6145 :
�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن

فرع �ضاحية اليا�سمني
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 420 1748 :
فاك�س06 420 1459 :
�ص.ب  ،38971عمان  ،11593الأردن

فرع فندق املاريوت
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف06 565 8764 :
فاك�س06 562 3161 :
�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن

فرع ال�صويفية
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 586 5805 :
فاك�س06 586 3140 :
�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن

فرع مرج احلمام
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 571 2383 :
فاك�س06 571 1895 :
�ص.ب  ،30مرج احلمام  ،11732الأردن

فرع �صويلح
عدد املوظفني  16موظف
هاتف06 533 5210 :
فاك�س06 533 5159 :
�ص.ب  ،1400عمان  ،11910الأردن

فرع الفحي�ص
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 537 3061 :
فاك�س06 537 3064 :
�ص.ب  ،180الفحي�ص  ،19152الأردن

فرع �صويلح/
�شارع امللكة رانيا العبد الله
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06 533 2585 :
فاك�س06 533 2485 :
�ص.ب  ،1400عمان  ،11910الأردن
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فرع �شارع مكة
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 552 2850 :
فاك�س06 552 2852 :
�ص.ب  ،1172عمان  ،11821الأردن

فرع طرببور
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06 505 4170 :
فاك�س06 505 3916 :
�ص.ب  ،273عمان  ،11947الأردن

فرع �إربد � /شارع الها�شمي
عدد املوظفني  17موظف
هاتف02 725 7531 :
فاك�س02 727 9207 :
�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن

فرع ماركا
عدد املوظفني  7موظفني
هاتف06 489 6044 :
فاك�س06 489 6042 :
�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن

فرع م�ست�شفى الأمري حمزة
عدد املوظفني  6موظفني
هاتف06 505 5226 :
فاك�س06 505 5204 :
�ص.ب  ,1047عمان  ،11947الأردن

فرع اربد /ميدان امللك عبدالله
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف02 724 0071 :
فاك�س02 724 0069 :
�ص.ب � ،2066إربد  ،21110الأردن

فرع ق�رص العدل
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف06 567 7286 :
فاك�س06 567 7287 :
�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن

مكتب الطلبة  /اجلامعة الأردنية
عدد املوظفني  4موظفني
هاتف06 533 6772 :
فاك�س06 533 3278 :
�ص.ب  ،13146عمان  ،11942الأردن

فرع جامعة الريموك
عدد املوظفني  14موظف
هاتف02 724 6053 :
فاك�س02 724 1983 :
�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن

فرع العبديل
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 565 0753 :
فاك�س06 560 2420 :
�ص.ب  ،928507عمان  ،11190الأردن

فرع �شارع احلرية
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06 420 5923 :
فاك�س06 420 6962 :
�ص.ب  ، 515عمان  ، 11623الأردن

مكتب الطلبة /جامعة الريموك
عدد املوظفني  4موظفني
هاتف02 727 0181 :
فاك�س02 727 0180 :
�ص.ب  ,336اربد  ،21110الأردن

فرع �أ�سواق ال�سالم
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 585 9045 :
فاك�س06 585 7631 :
�ص.ب  ،140285عمان  ،11814الأردن

مكتب كوزمو
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف06 582 3041 :
فاك�س06 585 3480 :
�ص.ب  ، 515عمان  ، 11623الأردن

فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا
عدد املوظفني  12موظف
هاتف02 709 5713 :
فاك�س02 709 5168 :
�ص.ب � ،3030إربد  ،22110الأردن

فرع الزرقاء � /شارع اجلي�ش
عدد املوظفني  11موظف
هاتف05 396 8031 :
فاك�س05 396 8033 :
�ص.ب  ،151180الزرقاء  ،13115الأردن

فرع الزرقاء
عدد املوظفني  16موظف
هاتف05 398 2729 :
فاك�س05 393 1424 :
�ص.ب  ،39الزرقاء  ،13110الأردن

فرع معدي
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف05 357 0030 :
فاك�س05 357 1904 :
�ص.ب  ،27معدي  ،18261الأردن

فرع �أبو ن�صري
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 510 5719 :
فاك�س06 510 5716 :
�ص.ب  ،2459عمان  ،11941الأردن

فرع الزرقاء اجلديدة
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف05 386 4118 :
فاك�س05 386 4120 :
�ص.ب  ،12291الزرقاء  ،13112الأردن

فرع �شارع حكما
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 740 8377 :
فاك�س02 741 2545 :
�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن

فرع �سيتي مول
عدد املوظفني  13موظف
هاتف06 582 0028 :
فاك�س06 586 4726 :
�ص.ب  ،2688عمان  ،11821الأردن

فرع الزرقاء� /شارع بغداد
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف05 393 1984 :
فاك�س05 393 1988 :
�ص.ب  ،150746الزرقاء  ،13115الأردن

فرع الها�شمي ال�شمايل
عدد املوظفني  7موظفني
هاتف06 505 5390 :
فاك�س06 505 5401 :
�ص.ب  ،231106عمان  ،11123الأردن

فرع الر�صيفة
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف05 374 1106 :
فاك�س05 374 2275 :
�ص.ب  ،41الر�صيفة  ،13710الأردن

فرع م�ست�شفى امللك امل�ؤ�س�س
عبد الله اجلامعي
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 709 5723 :
فاك�س02 709 5725 :
�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن
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فـرع بنـي كنانة
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 758 5217 :
فاك�س02 758 5211 :
�ص.ب � ،109إربد  ،21129الأردن
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فرع الكرك
عدد املوظفني  11موظف
هاتف03 235 5721 :
فاك�س03 235 5724 :
�ص.ب  ،110الكرك ،الأردن

فرع جامعة فيالدلفيا
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف02 637 4604 :
فاك�س02 637 4605 :
�ص.ب  ،1جر�ش  ،19392الأردن

فرع جامعة م�ؤتة
عدد املوظفني  15موظف
هاتف03 237 0182 :
فاك�س03 237 0181 :
�ص.ب  ،88م�ؤتة  , 61710الأردن

فرع الرمثا
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 738 4126 :
فاك�س02 738 4128 :
�ص.ب  ،526الرمثا  ،21410الأردن

فرع البقعة
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 472 8190 :
فاك�س06 472 6810 :
�ص.ب � ،1215صويلح  ،19381الأردن

فرع جامعة احل�سني بن طالل
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف03 213 5071:
فاك�س03 213 4985 :
�ص.ب  ،13معان  ،71110الأردن

فرع العقبة�/شارع احلمامات
التون�سية
عدد املوظفني  6موظفني
هاتف03 201 8451 :
فاك�س03 201 4856 :
�ص.ب  ،1166العقبة  ،77110الأردن

فرع مادبا
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف05 325 3471 :
فاك�س05 325 3465 :
�ص.ب  ،585مادبا  ،17110الأردن

فرع العقبة�/شارع الريموك
عدد املوظفني  13موظف
هاتف03 201 3355 :
فاك�س03 201 5550 :
�ص.ب  ،1166العقبة  ،77110الأردن
مكتبي م�ؤ�س�سة املوانئ
عدد املوظفني  4موظفني
هاتف03 201 9117 :
فاك�س03 201 5550 :
�ص.ب  ، 1166العقبة  ، 77110الأردن
فرع املفرق
عدد املوظفني  13موظف
هاتف02 623 5516 :
فاك�س02 623 5518 :
�ص.ب  ،1308املفرق  ،25110الأردن
فرع جامعة �آل البيت
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 623 1856 :
فاك�س02 623 4655 :
�ص.ب  ،130066املفرق  ،25113الأردن

املراكز اال�ست�شارية
املركز اال�ست�شاري  /عمان
هاتف06 465 3317 :
فاك�س06 464 2890 :
�ص.ب  ،940533عمان  ،11194الأردن
املركز اال�ست�شاري � /إربد
هاتف02 725 7527 :
فاك�س02 725 7530 :
�ص.ب � ،2066إربد  ،21110الأردن
املركز اال�ست�شاري  /الزرقاء
هاتف05 397 5201 :
فاك�س05 393 1424 :
�ص.ب  ،39الزرقاء  ،13110الأردن
املركز اال�ست�شاري  /جر�ش
هاتف02 635 4010 :
فاك�س02 635 4011 :
�ص.ب  ،96جر�ش ،الأردن

الإدارة الإقليمية
عدد املوظفني  287موظف
هاتف9702 298 3500 :
فاك�س9702 295 2764 :
�ص.ب  ،1870رام الله ،فل�سطني
فرع نابل�س
عدد املوظفني  32موظف
هاتف09 239 3001 :
فاك�س09 238 1590 :
�ص.ب  ،50نابل�س ،فل�سطني
فرع الكلية الأهلية
عدد املوظفني  20موظف
هاتف02 298 3500 :
فاك�س02 295 5437 :
�ص.ب  ،1870رام الله ،فل�سطني
فرع ال�شاللة
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف02 222 9803 :
فاك�س02 222 9327 :
�ص.ب  ،662اخلليل ،فل�سطني
فرع جنني
عدد املوظفني  28موظف
هاتف04 241 8000 :
فاك�س04 250 3110 :
�ص.ب  ،66جنني ،فل�سطني
فرع �شارع القد�س
عدد املوظفني  18موظف
هاتف02 298 6006 :
فاك�س02 295 1433 :
�ص.ب  ،1870رام الله ،فل�سطني
فرع طولكرم
عدد املوظفني  26موظف
هاتف09 268 8140 :
فاك�س09 267 2773 :
�ص.ب  ،110طولكرم ،فل�سطني
فرع بيت حلم
عدد املوظفني  19موظف
هاتف02 275 6900 :
فاك�س02 274 4974 :
�ص.ب  ،709بيت حلم ،فل�سطني
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فرع �شارع عمر املختار
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 725 0950 :
فاك�س02 725 0954 :
�ص.ب � ،150002إربد  ،21141الأردن

فرع جر�ش
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 634 1869 :
فاك�س02 634 1870 :
�ص.ب  ،96جر�ش ،الأردن

فروع ومكاتب فل�سطني
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فرع قلقيلية
عدد املوظفني  19موظف
هاتف09 294 1115 :
فاك�س09 294 1119 :
�ص.ب  ،43قلقيلية ،فل�سطني

فرع الرمال
عدد املوظفني  20موظف
هاتف08 282 1077 :
فاك�س08 282 1088 :
�ص.ب  ،5350غزة ،فل�سطني

فرع �أريحا
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 232 3627 :
فاك�س02 232 1982 :
�ص.ب � ،55أريحا ،فل�سطني

فرع املا�صيون
عدد املوظفني  14موظف
هاتف02 297 7090 :
فاك�س02 297 9755 :
�ص.ب  ،1870رام الله ،فل�سطني

فرع وادي التفاح
عدد املوظفني  20موظف
هاتف02 222 5353 :
فاك�س02 222 5358 :
�ص.ب  ،662اخلليل ،فل�سطني

مكتب جامعة النجاح
عدد املوظفني  6موظفني
هاتف09 234 3550 :
فاك�س09 297 7167 :
�ص.ب  50نابل�س ،فل�سطني

فرع �شارع في�صل
عدد املوظفني  17موظف
هاتف09 238 3250 :
فاك�س09 238 3256 :
�ص.ب  ،1559نابل�س ،فل�سطني

ال�رشكات التابعة

فرع خان يون�س
عدد املوظفني  12موظف
هاتف08 205 4074 :
فاك�س08 205 4084 :
�ص.ب  ،167غزة ،فل�سطني
فرع ال�رسايا
عدد املوظفني  10موظف
هاتف08 282 4950 :
فاك�س08 282 4830 :
�ص.ب  ،167غزة ،فل�سطني
فرع دير البلح
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف08 253 1220 :
فاك�س08 253 9947 :
�ص.ب  ،167غزة ،فل�سطني
فرع رفح
عدد املوظفني  12موظف
هاتف08 213 6251 :
فاك�س08 213 6250 :
�ص.ب  ،1095غزة ،فل�سطني
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ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية -
�أوراق لال�ستثمار
عدد املوظفني  29موظف
هاتف06 550 3800 :
فاك�س06 550 3802 :
�ص.ب  ،925102عمان  ، 11110الأردن
ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية
عدد املوظفني  22موظف
هاتف009702 298 0420 :
فاك�س009702 298 7277 :
�ص.ب  ،1983رام الله ،فل�سطني

