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رسالتنا
أن يكــون مصرفــا ًرائــدا ًفــي تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة في
األردن واملنطقــة ،مــن خــال مواكبــة التطــور و اإلبتــكار
فــي تقــدمي اخلدمــات التقنيــة ،واإلهتمــام بالعمــاء و
خدمتهــم بفريــق وظيفــي ذي خبــرة وكفــاءة مهنيــة
عاليــة
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لكمة رئيس جملس اإلدارة
حرضات املسامهني الكرام،
يســعدني باألصالــة عــن نفســي
وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة أن أضــع
بني أيديكــم التقرير الســنوي الســادس
والثالثــن ملؤسســتكم الزاهــرة والــذي
يتضمــن قائمــة املركــز املالــي املوحــد
والدخــل املوحــد والدخــل الشــامل
املوحــد والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة
املوحــدة والتدفقــات النقديــة املوحــدة
لعــام  2014باإلضافــة إلــى اإليضاحــات
حــول البيانــات املاليــة وإجنــازات البنــك.
حرضات املسامهني،
لقــد كان عــام  2014مفصليــا فــي
مســيرة بنــك االســتثمار العربــي
االردنــي .فقــد أمتــم البنــك بنجــاح
عمليــة االســتحواذ علــى أعمــال
بنــك  HSBCالشــرق االوســط فــي
األردن بعــد منافســة شــديدة مــع
نخبــة مــن البنــوك االردنيــة .ويعتبــر
هــذا االســتحواذ أضخــم عمليــة
مــن نوعهــا فــي القطــاع املصرفــي
األردنــي وجنــح البنــك فــي تعظيــم
قيمــة موجوداتــه وزيــادة ودائــع عمــاءه
ليغــدو مــن البنــوك متوســطة احلجــم
العاملــة فــي االردن.
إســتطاع البنــك انهــاء كافــة
املفاوضــات ،والتوقيــع علــى اتفاقيــات
البيــع والشــراء فــي مطلــع عــام ،2014
ومــع منتصــف العــام باشــرنا فــي دمج
العمليــات والفــروع املســتحوذ عليهــا
ضمــن عملياتنــا ودوائرنــا اخملتلفــة،
وقــد تكللــت هــذه اجلهــود بنجــاح
منقطــع النظيــر وبســرعة قياســية،
بفضــل جهــود مجلــس اإلدارة واالدارة
التنفيذيــة العليــا وكافــة العاملــن
فــي مؤسســتكم الرائــدة.
ومــا كان لهــذه العمليــة ان تتــم اال
بثقــة ودعــم ومســاندة مســاهمينا
الكــرام ،حيــث مت زيــادة رأســمال البنــك
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مببلــغ  50مليــون دينــار فــي شــهر
نيســان  2014لتدعيــم نســب كفايــة
رأس املــال كنتيجــة لإلســتحواذ.
ويشــرفني أن اذكــر فــي هــذا اجملــال أن
نســبة تغطيــة أســهم الزيــادة (التــي
كانــت مخصصــة ملســاهمي البنــك)
بلغــت اكثــر مــن  %99ممــا يعكــس ثقــة
مســاهمينا ودعمهــم لهــذه اخلطــوة
اجلريئــة.
علــى الصعيــد العاملــي انهينــا العــام
 2014ودخلنــا العــام  2015بتطــور
مهــم لــه تبعــات اقتصاديــة كبيــرة
وهــو انهيــار ســعر النفــط الــى مــا دون
الســتني دوالرا ،حيــث يعتبــر احملللــون ان
انهيــار ســعر النفــط مــرده الــى عــدم
رغبــة بعــض دول اخلليــج فــي تخفيــض
انتاجهــا لكــي ال تخســر بعضــا مــن
حصتهــا الســوقية حلســاب منتجــي
النفــط اجلــدد فــي اميــركا الشــمالية،
علمــا ً بــأن انخفــاض اســعار النفــط
ســيؤثر ســلبا علــى عوائــد وفوائــض
اقتصاديــات اخلليــج العربــي.
انهيــار ســعر النفــط ســاهم فــي
تالشــي التضخــم فــي دول االحتــاد
األوروبــي ودخولهــا فــي مرحلــة
انكمــاش االســعار بــدال مــن التضخــم.
هــذا ســيزيد مــن مشــاكل القــارة
االوروبيــة االقتصاديــة ومــن املتوقــع
تدخــل البنــك املركــزي االوروبي بشــكل
كبيــر لدعــم اقتصاديــات املنطقــة
لتطبيــق برنامــج للتيســير الكمــي
( )Quantitative Easingعلــى غــرار
اخلطــوات التــي قامــت بهــا الواليــات
املتحــدة األمريكيــة .ليكــون االقتصــاد
االميركــي االكثــر عافيــة فــي العــام
 2014ويتوقــع ان يبقــى االكثــر عافيــة
فــي  2015ايضــا بنســبة بطالــة
متدنيــة نســبيا.
وقــد ســجل االقتصــاد العاملــي منــوا ً
نســبته  %2.9عــام  2014مقارنــة مــع
 %3.2عــام  2013ويتوقــع ان ينمــو %3.5
فــي .2015

علــى الصعيــد احمللــي ،اســتمر
االقتصــاد األردنــي فــي تعافيــه مــن
األزمــات التــي حلــت بــه منــذ .2011
فقــد ارتفــع النمــو االقتصــادي إلــى %3
عــام  2014مقارنــة مــع منــو نســبته
 %2.8عــام  ،2013كمــا انخفــض معــدل
التضخــم فــي عــام  2014إلــى %3.2
مقارنــة مــع  %5.8عــام  .2013فــي
حــن يواصــل عجــز احلســاب اجلــاري
تقلصــه بشــكل كبيــر بالرغــم مــن
أن البيئــة اخلارجيــة مــا تــزال صعبــة،
فالصــراع الدائــر فــي دول اجلــوار يلقــي
بأعبائــه الثقيلــة علــى االقتصــاد
األردنــي ،وتدفــق الغــاز مــن مصــر مــا
زال متوقفــا منــذ منتصــف ،2013
ومــن ضمــن العوامــل التــي ســاهمت
فــي تعافــي االقتصــاد األردنــي إجــراءات
ضبــط األوضــاع املاليــة العامــة والتــي
متضــي وفــق مســار تصحيحــي فــي
ظــل اســتمرار شــح املــوارد املاليــة
للحكومــة األردنيــة وشــركة الكهربــاء
الوطنيــة .إضافــة إلــى ذلــك تراجعــت
االختــاالت املاليــة العامــة واحلســاب
اجلــاري بينمــا تعــززت ســبل احلمايــة
االجتماعيــة.
فيمــا يتعلــق باملاليــة العامــة فقــد
ارتفعــت اإليــرادات العامــة إلــى
مســتوى  6.7مليــار دينــار عــام 2014
مقارنــة مــع  5.6مليــار دينار عــام ،2013
فــي حــن بلغــت النفقــات اإلجماليــة
 7.6مليــار دينــار عــام  2014مقارنــة مــع
 6.7مليــار دينــار عــام  .2013ونتيجــة
لذلــك ســجلت املوازنــة العامــة عجــزا ً
مالي ـا ً بلــغ  0.9مليــار دينــار عــام 2014
مقارنــة مــع  1.1مليــار دينــار قيمــة
العجــز عــام .2013

أمــا فيمــا يخــص القطــاع اخلارجــي
فقــد بلغــت قيمــة الصــادرات الكليــة
 5.9مليــار دينــار عــام  2014مقارنــة
مــع  5.6مليــار دينــار خــال عــام ،2013
فــي حــن بلغــت قيمــة املســتوردات
 16.1مليــار دينــار عــام  2014مقارنــة
مــع  15.6مليــار دينــار عــام .2013
وبهــذا بلــغ العجــز فــي امليــزان
التجــاري حوالــي  10.2مليــار دينــار عــام
 2014مقارنــة مــع  10مليــار دينــار عــام
 .2013وقــد ارتفعــت حــواالت األردنيــن
العاملــن فــي اخلــارج إلــى  2.65مليــار
دينــار عــام  2014مقارنــة مــع 2.58مليار
دينــار عــام .2013
كمــا ارتفــع رصيــد االحتياطيــات
األجنبيــة لــدى البنــك املركــزي األردنــي
مــن  12مليــار دوالر ليصــل إلــى 14.2
مليــار دوالر وبواقــع  2.2مليــار دوالر
وبنســبة  %18.3عن مســتواه املســجل
فــي نهايــة عــام  .2013وجديــر بالذكــر
أن هــذا املســتوى مــن االحتياطيــات
يكفــي لتغطيــة مســتوردات اململكــة
مــن الســلع واخلدمــات لنحــو 7.4
شــهراً.
وقــد تابــع بنــك االســتثمار العربــي
األردنــي فــي عــام  2014انتهــاج
سياســة متوازنــة فــي تنميــة أعمالــه
وذلــك بســبب الظــروف السياســية
التــي تــدور فــي املنطقــة والتــي تؤثــر
علــى املنــاخ االســتثماري واإلقتصــادي
بشــكل عــام ،حيــث متثلــت أولويــات
البنــك بتنميــة األربــاح التشــغيلية
ضمــن اخملاطــر املدروســة واملقبولــة مــع
احملافظــة علــى نســب ســيولة تفــوق
فــي مجملهــا متطلبــات اجلهــات
الرقابيــة.
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حيــث حقــق البنــك أرباحــا قياســية
بعــد الضريبــة بلغــت  24.36مليــون
دينــار مقابــل  16.66مليــون دينــار خــال
عــام  2013أي بنســبة منــو  ،%46.2وقــد
بلــغ معــدل العائــد علــى متوســط
املوجــودات قبــل الضريبــة  .%2.3وبلــغ
معــدل العائــد علــى متوســط إجمالــي
حقــوق امللكيــة قبــل الضريبــة %17.8
و %12.9بعــد الضريبــة.
وبنــاءا ً علــى النتائــج املتميــزة التــي
حققهــا البنــك خــال عــام  2014فــان
مجلــس اإلدارة يوصــي بتوزيــع أربــاح
نقديــة قياســية علــى املســاهمني
مببلــغ  18مليــون دينــار وبنســبة %12
مــن رأس املــال.

لكمة شكر وعرفان
اســمحوا لــي اخيــرا ً باألصالــة عــن
نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء
مجلــس اإلدارة أن أتقــدم بالشــكر
واالمتنــان إلــى جميــع مســاهمي بنــك
االســتثمار العربــي األردنــي وعمالئنــا
اخمللصــن شــركاؤنا فــي العمــل علــى
ثقتهــم املســتمرة مبؤسســتهم،
وكذلــك نرحــب بعمالئنــا اجلــدد
نتيجــة االســتحواذ علــى فــروع HSBC
فــي االردن ونقــدر لهــم اســتمرارهم
بالتعامــل معنــا .كمــا اقــدم خالــص
شــكري وتقديــري ملوظفــي البنــك
فــي كافــة مواقعهــم علــى جهودهــم
للرقــي مبؤسســتنا الزاهــرة.
وكل التقديــر واالحتــرام جلهــود
املؤسســات الرقابيــة فــي األردن ممثلــة
بالبنــك املركــزي األردنــي جلهودهــم
فــي تامــن االرتقــاء بخدمــات هــذا
القطــاع األهــم فــي متويــل كل
األنشــطة التــي حتقــق اســتمرار النمــو
االقتصــادي األردنــي دون تفريــط مبعاييــر
الســامة واألمــان املصرفــي ،باإلضافــة
لتطبيقهــم أفضــل املعاييــر احلصيفــة
حلمايــة املســاهمني واملودعــن.
واهلل ولي التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
إبراهيم بن حمود املزيد
رئيس مجلس االدارة
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 1050مليــون دينــار فــي نهايــة عــام
حرضات املسامهني الكرام،
( 2014بنســبة  %70مقارنــة مــع %9.7
كان عــام  2014حافــا ً ومميــزا لبنــك ً للجهــاز املصرفــي) .كمــا منــا صافــي
االســتثمار العربــي األردنــي ســواءا محفظــة التســهيالت االئتمانيــة مــن
مــن حيــث النتائــج املاليــة واألربــاح  377مليــون دينــار فــي عــام  2013الــى
القياســية التــي حققهــا البنــك فــي  698مليــون دينــار فــي نهايــة عــام
هــذا العــام أو مــن حيــث اخلطــوات ( 2014بنســبة  %85مقارنــة مــع %2.1
اإلســتراتيجية الهامــة التــي قــام بهــا للجهــاز املصرفــي) .أمــا محفظــة
فيمــا يتعلــق باســتحواذه علــى أعمــال االوراق املاليــة ،فنمــت مــن  468مليــون
بنــك  HSBCالشــرق االوســط فــي دينــار فــي عــام  2013الــى  610مليــون
األردن.
دينــار فــي نهايــة عــام  .2014كمــا
ارتفــع اجمالــي ايــرادات البنــك لعــام
ولقــد متكــن بنــك االســتثمار العربــي  2014الــى  89.7مليــون دينــار مقابــل
االردنــي مــن إمتــام االســتحواذ علــى  72.4مليــون دينــار لعــام  ،2013وأخيــرا
عمليــات وفــروع بنــك عريــق بكلفــة ســجل صافــي اربــاح البنــك قبــل
رمزيــة وبفتــرة قياســية .أمكننــا هــذا الضريبــة ارتفاعــا كبيــرا ليصــل 33.64
االســتحواذ مــن توســيع حصتنــا مليــون دينــار هــي االعلــى فــي تاريخــه.
الســوقية مــن الودائــع والتســهيالت
بشــكل كبيــر علمــا بأنــه هنــاك كمــا احتفــظ البنــك بأقــل نســبة
تكامــل كبيــر بــن تشــكيلة محفظتنا ديــون غيــر عاملــة (بعــد تنزيــل الفوائــد
للتســهيالت االئتمانيــة واحملفظــة املعلقــة) مــن بــن البنــوك األردنيــة
املســتحوذ عليهــا ،حيــث ان  AJIBكان بلغــت  %2.8ونســبة كفايــة رأس املــال
يركــز علــى خدمــة شــركات القطــاع عاليــة بلغــت ( %15.5والتــي تزيــد
العــام فــي حــن ان احملفظــة املســتحوذ بكثيــر عــن النســبة احملــددة مــن البنك
عليهــا تركــز علــى القطــاع اخلــاص ،املركــزي األردنــي وهــي  ،)%12األمــر الذي
وخاصــة البيــوت التجاريــة العريقــة يــدل علــى صالبــة املركــز املالــي للبنــك
واجملموعــات الصناعيــة الكبــرى ،كمــا ومتانــة قاعدتــه الرأســمالية.
ان حســابات قطــاع التجزئة املســتحوذ
عليهــا عائــدة الــى نخبــة مــن اصحــاب اننــي أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى
املــاءة املاليــة العاليــة التــي نســعى جميــع عمالئنــا علــى ثقتهــم بنــا
دومــا إلســتقطابها.
وتعاملهــم معنــا ،كمــا اتوجه بالشــكر
الــى جميــع موظفــي بنــك االســتثمار
ومــن حيــث النتائــج املاليــة فقــد العربــي األردنــي علــى مــا بذلــوه مــن
حقــق البنــك نتائــج هامــة مــن حيــث جهــد دؤوب خــال العــام املاضــي
النمــو فــي امليزانيــة العامــة  ،حيــث وأنتهــز هــذه الفرصــة ألرحــب بإنضمام
ارتفــع اجمالــي املوجــودات مــن  1.20موظفــي فــروع  HSBCفــي االردن الــى
مليــار دينــار فــي عــام  2013الــى  1.75أســرة بنــك االســتثمار العربــي االردنــي.
مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2014
بنســبة منــو مقدارهــا  %46مقارنــة مــع والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 %4.8للقطــاع املصرفــي .ومنــت ودائــع
العمــاء والتأمينــات مــن  618مليــون هاني عبد القادر القاضي
دينــار فــي عــام  2013الــى
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إجنازاتنا خالل العام ٢٠١٤
 -1خدمات المتويل
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اخلدمات املرصفية لألفراد

اخلدمات املرصفية للرشاكت

يعتبــر عــام  2014عامــا ً اســتثنائيا ً

اســتمر بنــك االســتثمار العربــي
االردنــي بتقــدمي خدمــات مميــزة لقطــاع
الشــركات واألعمــال التجاريــة
فــي العــام  2014مــن خــال فريــق
متخصــص فــي ادارة اخلدمــات
املصرفيــة للشــركات.
حيــث حــرص البنــك علــى توجيــه
خدماتــه ومنتجاتــه املصرفيــة لعــدد
واســع مــن الشــركات التــي تعمــل فــي
العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة
املســتهدفة ومبــا يضمــن تنويــع
احملفظــة االئتمانيــة وتوزيــع اخملاطــر ومبــا
يــؤدي الــى عــدم تعريــض البنــك خملاطــر
االئتمــان غيــر العامــل.
ونتيجــة لذلــك قامــت دائــرة اخلدمــات
املصرفيــة للشــركات فــي البنــك
بتقــدمي خدماتهــا املصرفيــة الــى
العديــد مــن الشــركات التــي تعمــل
فــي مجــال التجــارة والصناعــة
باإلضافــة الــى خدمــات النقــل
والطاقــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة
وبنســب مخاطــر مقبولــة.
مــن اجلديــر بالذكــر أن عمليــة
االســتحواذ التــي قــام بهــا بنــك
االســتثمار العربــي األردنــي علــى
أعمــال بنــك  HSBCفــي األردن قــد
ســاهمت بشــكل فعــال بتوســيع
قاعــدة عمــاء الشــركات لــدى البنــك
ومبــا أدى الــى مزيــد مــن التنويــع فــي
القطاعــات االقتصاديــة والتجاريــة
وبالتالــي مزيــد مــن التنويــع فــي
اخملاطــر ومبــا انعكــس ايجابيــا علــى
جــودة احملفظــة االئتمانيــة للبنــك.

لبنــك االســتثمار العربــي االردنــي،
حيــث شــهد هــذا العــام عمليــة
االســتحواذ علــى كافــة أعمــال بنــك
 HSBCالشــرق االوســط احملــدود فــي
االردن ،ممــا أدى الــى زيــادة حصــة
البنــك فــي ســوق خدمــة األفــراد
األردنــي باالضافــة الــى زيــادة محفظــة
تســهيالت األفــراد وعــدد العمــاء
وإضافــة فــروع جديــدة الــى شــبكة
فروعــه احلاليــة.
اصبــح بنــك االســتثمار العربــي
االردنــي مــن البنــوك الرائــدة بخدمــة
البطاقــات االئتمانيــة والصــراف اآللــي
واملشــتريات وذلــك مــن خــال تقدميــه
مجموعــة جديــدة ومتنوعــة مــن
البطاقــات حيــث تتضمــن بطاقــات
الصــراف اآللــي واملشــتريات فيــزا
إلكتــرون وماســتركارد  Debitكمــا
تتضمــن البطاقــات االئتمانيــة فيــزا
 Infiniteوماســتركارد وفيــزا Platinum
وماســتركارد وفيــزا الذهبيــة باإلضافــة
الــى ماســتركارد  Standardوفيــزا
الكالســيكية وتهــدف هــذه البطاقــات
الــى تلبيــة االحتياجــات املتنوعــة
للعمــاء احلاليــن واملســتهدفني.
ويقــدم بنــك االســتثمار العربــي
األردني خدمات AJIB Prestige
و  AJIB Advantageو AJIB Value
حيــث تقــدم كل خدمــة مــن هــذه
اخلدمــات ميــزات فريــدة وحصريــة
لعمالئهــا فــي أربعــة فــروع حاليــا ً
وســيتم زيادتهــا الــى ســبعة فــروع
خــال عــام .2015

وســيقوم البنــك خــال عــام  2015بتطبيــق تعرفــة خدمــات ورســوم جديــدة
ومنافســة جلــذب عمــاء جــدد باالضافــة الــى تقــدمي خدمــات ادارة الثــروات كجــزء
مــن خدمــة  AJIB Prestigeحيــث ســتتاح الفرصــة للعمــاء لتــدارس اخليــارات
االســتثمارية ملدخراتهــم مــع مــدراء العالقــات اخلاصــن بهــم.
هــذا ويعتــزم البنــك مــن خــال دائــرة خدمــات ومبيعــات االفــراد االســتمرار باتبــاع
السياســات واالســتراتيجيات االئتمانيــة احلكيمــة فــي العــام القــادم لتحقيــق
االهــداف املتمثلــة بتوســيع قاعــدة العمــاء مــن خــال تطويــر املنتجــات احلاليــة
وتســويق املنتجــات اجلديــدة ،وحتقيــق منــو فــي محفظــة تســهيالت التجزئــة مــع
احلفــاظ علــى جودتهــا واســتقرارها.
 -2خدمات المتويل التجاري

 -3خدمات احلواالت

حقــق بنــك االســتثمار العربــي األردنــي
قفــزة نوعيــة فــي تطويــر خدمــات
التمويــل التجــاري حيــث جنــح بالوصول
باخلدمــة املقدمــة الــى العمــاء الــى
مســتوى اخلدمــة الشــخصية مــن
حيــث تفهــم حاجــات الشــركات
وتلبيتهــا بشــكل ســريع مــن خــال
كادر متميــز فــي هــذا اجملــال.
واصبحــت هــذه اخلدمــة متوفــرة
للعمــاء وبشــكل مميــز مــن خــال
املوقــع االلكترونــي للبنــك والــذي مت
تطويــره ليوفــر كافــة اخلدمــات التــي
تقدمهــا دائــرة خدمــات التمويــل
التجــاري إلكترونيــا ،ممــا يوفــر الوقــت
واجلهــد ويحقــق طموحــات عمالئنــا
وتطلعاتهــم .
كمــا يقــدم البنــك خدمــات التمويــل
التجــاري جملموعــة كبيــرة مــن العمــاء
اجلــدد مــن عمــاء  HSBCســابقا ً فــي
األردن وبشــكل محتــرف ومميــز ،ممــا
اكســب البنــك مكانــة تنافســية
متقدمــة فــي الســوق األردنــي
وبشكل ملحوظ.

بعــد امتــام عمليــة اإلســتحواذ علــى
أعمــال بنــك  HSBCفــي األردن فــي
شــهر حزيــران  2014شــهدت خدمــات
احلــواالت زيــادة مضطــردة و تطــورا ً
ملحوظ ـا ً فــي تزويــد خدمــات احلــواالت
عــن طريــق اإلنترنــت وتعليمــات
العمــاء علــى مســتوى كافــة الفــروع
واملكاتــب املنتشــرة فــي كافــة أنحــاء
اململكــة ممــا أدى إلــى زيــادة عوائــد دائرة
احلــواالت حيــث زادت نســبة احلــواالت
الــواردة والصــادرة مــا يقــارب %100
مقارنــة مــع عــام  ،2013ممــا انعكــس
إيجابيـا ً علــى بنــك اإلســتثمار العربــي
األردنــي وأضفــى ســمعة رياديــة لــه بني
البنــوك احملليــة والعامليــة علــى حــد
ســواء ،وذلــك مــن خــال تطبيــق أعلــى
معاييــر االمتثــال ومراقبــة عمليــات
غســل االمــوال ومــن خــال البرامــج
اجلديــدة التــي مت توظيفهــا فــي هــذا
اجملــال ومواكبــة اخــر التطــورات فــي
خدمــات احلــواالت والتــي كان أخرهــا
احلــواالت املباشــرة تطبيق ـا ً لتعليمــات
البنــك املركــزي ،وكل ذلــك مت مــن
خــال فريــق مؤهــل مــدرب خلدمــة
عمــاء البنــك علــى مســتوى جميــع
الفــروع واملكاتــب املنتشــرة فــي كافــه
انحــاء اململكــة ومــن خــال شــبكة
االتصــاالت الواســعة التــي يعتمدهــا
البنــك مــع بنــوك عربيــة وخارجيــة.
19

 -4خدمات الودائع

 -6خدمات االستمثارات اخلارجية

واصلــت دائــرة خدمــات الودائــع
مبختلــف العمــات الرئيســة االرتقــاء
باملســتوى املهنــي الــذي تتمتــع بــه
لتلبــي حاجــات العمــاء اخملتلفــة
واملتطــورة ،وحــرص البنــك علــى تطويــر
مهــارات موظفــي خدمــة العمــاء
باالملــام واملعرفــة بكافــة املنتجــات
واخلدمــات املقدمــة وســيتم االســتمرار
بتطويــر مهــارات موظفــي خدمــة
العمــاء ملواكبــة التطــورات احلاصلــة
فــي البنــك ومنافســة البنــوك االخــرى
مــن حيــث جــودة وســرعة اخلدمــة
املقدمــة للعمــاء.
وازدادت شــريحة العمــاء املشــتركني
بالقنــوات االلكترونيــة التــي يقدمهــا
البنــك وخاصــة بعــد التحديثــات
االيجابيــة التــي متــت علــى هــذه
القنــوات .كمــا أن مشــاركة موظفــي
خدمــة العمــاء بشــكل فاعــل
بعمليــة الدمــج مــع الفــروع اجلديــدة
للبنــك أدى الــى عــدم حصــول أي تأثيــر
علــى اخلدمــة املقدمــة للعمــاء.

تعــد دائــرة االســتثمارات فــي بنــك
االســتثمار العربــي األردنــي مــن الدوائــر
الرائــدة محليــا واقليميــا فــي مجــال
اخلدمــات االســتثمارية .وكان عــام 2014
مليئــا ً بالنجاحــات حيــث توســعت
قاعــدة عمالئنــا وبالرغــم مــن الظــروف
الصعبــة التــي ميــر بهــا ســوق االئتمــان
العاملــي .مــا زالــت الدائــرة تعطــي
حلــوال اســتثمارية نوعيــة لزبائنهــا
مبعــدالت ربحيــة مجزيــة حيــث مت
التركيــز علــى الشــركات التــي تتمتــع
بدرجــة تصنيــف ائتمانــي عالــي وعلــى
االســواق والبلــدان الناشــئة التــي
متتلــك مــوارد ومصــادر ذات ربحيــة،
وعلــى القطاعــات احليويــة التــي ال تتأثر
مبجريــات مشــاكل أســواق االئتمــان
كقطاعــات االتصــاالت والطاقــة
والتعديــن والقطــاع الصحــي.
ان اخلبــرة املتميــزة و قاعــدة العمــاء
الواســعة والكفــاءة العاليــة هــي مــا
مييــز دائــرة االســتثمارات عــن غيرهــا
و يضعهــا فــي املقدمة.حيــث انهــا
تقــدم لعمالئهــا مجموعــة متكاملــة
مــن املنتجــات واخلدمــات فــي مجــال
الوســاطة واالســتثمار وأعمــال احلفــظ
األمــن و تشــمل خدمــات الوســاطة
فــي بيــع وشــراء األوراق املاليــة فــي
أســواق املــال الرائــدة اقليميــا ً وعامليــا ً
كمــا تشــمل تغطية ألســواق األســهم
والســندات والصكــوك و املســتقبليات
والعمــات واخليــارات واملشــاركة فــي
االكتتابــات واالصــدارات األوليــة فــي
معظــم األســواق العامليــة.
كمــا أن دائــرة االســتثمارات تتمتــع
بأحــدث وســائل االتصــال و التكنولوجيا
ممــا يســهل نقــل وتوفيــر املعلومــة
للعميــل وقــت حدوثهــا واعطــاء أفضل
األســعار وأكثرهــا دقــة .وتســعى دائــرة
االســتثمارات دائمـا ً الــى تقــدمي خدمــة
رفيعــة املســتوى للعمــاء والبحــث
باســتمرار عــن أفضــل الفــرص املتاحــة
واســتغاللها ألداء اســتثماري متطــور.

 -5اخلدمات املرصفية اخلاصة VIP-
اســتطاعت دائــرة اخلدمــات املصرفيــة
اخلاصــة خــال عــام  2014احملافظــة
علــى االســتمرارية بتقــدمي أرقــى
مســتوى مــن اخلدمــات واملنتجــات
النوعيــة لكبــار العمــاء من الشــركات
واألفــراد وذلــك ملواكبــة اخــر التطــورات
العامليــة فــي إطــار مــن الســرية
واالحترافيــة وتوفيــر احللــول املصرفيــة
املبتكــرة ضمــن أعلــى معاييــر الدقــة
واجلــودة والكفــاءة والتــي كانــت علــى
مســتوى توقعــات وتطلعــات عمالؤنــا
الذيــن نعتــز ونفتخــر بخدمتهــم.
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-7خدمات اخلزينة
لعــب بنــك االســتثمار العربــي
األردنــي دورا رياديــا فــي الســوق مــن
خــال العديــد مــن النشــاطات
واملعامــات املاليــة خصوصــا بعــد
عمليــة االســتحواذ علــى اعمــال بنــك
 HSBCفــي األردن فــي منتصــف عــام
 2014حيــث توســعت أعمــال دائــرة
اخلزينــة وبشــكل كبيــر وملحــوظ فــي
النشــاطات االســتثمارية كاالســتثمار
بــأدوات الدخــل الثابــت مــن ســندات
حكوميــة و ســندات التنميــة واالكتتاب
فــي أذونــات اخلزينــة ومتابعــة كل مــا
يصــدر عــن البنــك املركــزي األردنــي
بهــذا اخلصــوص ،و تســعى دائــرة
اخلزينــة الــى توســيع عمليــات املتاجــرة
فــي ســوق الســندات احملليــة والعامليــة
لصالــح عمــاء البنــك خــال العــام
القــادم لتتناســب مــع حجــم تطلعــات
وأهــداف عمــاء البنــك .كمــا قامــت
دائــرة اخلزينــة مــن حتقيــق منــو ملحــوظ
فــي االيــرادات مقارنــة مــع عــام 2013
وذلــك بفعــل اعتمــاد االدارة خطــط
إســتثمارية مناســبة واســتخدام
أفضــل االدوات املالئمــة إلدارة املوجــودات
واملطلوبــات وإدارة مخاطــر الســوق.
كمــا حرصــت الدائــرة علــى متابعــة
أســعار الفوائــد علــى الدينــار االردنــي
والعمــات االجنبيــة فــي األســواق
النقديــة التخــاذ القــرارات املناســبة
فيمــا يتعلــق باالســتثمارات قصيــرة
و طويلــة االجــل ،مــن خــال شــبكة
مراســلي البنــك املنتشــرة فــي
مختلــف انحــاء العالــم ،إضافــة الــى
دراســة الســوق لتكويــن صــورة واضحة
عــن أســعار الفوائــد املســتقبلية
علــى ودائــع العمــاء بالدينــار االردنــي
والعمــات االجنبيــة .كمــا تولــت
دائــرة اخلزينــة إدارة الســيولة للبنــك
بشــكل يتناســب مــع سياســة البنــك
احلصيفــة وتعليمــات البنــك املركــزي
األردنــي.

وتســتمر دائــرة اخلزينــة بتقــدمي أفضــل
اخلدمــات اخملتلفــة واملتميــزة لكافــة
عمــاء البنــك فــي كل مــن اســواق
النقــد ورأس املــال والعمــات االجنبيــة
واملعــادن الثمينــة مــن خــال مجموعــة
مــن املنتجــات واالدوات االســتثمارية
املتنوعــة والتــي توفــر حلــوال مناســبة
للتحــوط مــن تقلبــات األســعار فــي
االســواق املاليــة ،حيــث واكبــت دائــرة
اخلزينــة املســتجدات االقتصاديــة
واملاليــة احلاصلــة خــال عــام 2014
مــن خــال مراقبــة األســواق احملليــة
والعربيــة والعامليــة عــن كثــب ممــا
جعلهــا مرجعــا ً أساســيا ً لعمــاء
البنــك لالســتفادة مــن التقاريــر
والتحليــات االقتصاديــة الصــادرة
عنهــا ،حيــث كان االرتفــاع ملحوظــا
فــي عــدد عقــود املشــتقات املاليــة
املنفــذه خــال العــام  2014لصالــح
العمــاء من العقــود االجلــة ()Forward
وعقــود املقايضــة بأنواعهــا ()Swap
وعقــود اخليــارات (.)Options
-8خدمات البطاقات والرصاف اآليل
بعــد امتــام عمليــة االســتحواذ
الناجحــة علــى أعمــال بنــك HSBC
كانــت أكبــر التحديــات هــي اســتبدال
البطاقــات االئتمانيــة لكافــة عمــاء
الفــروع اجلديــدة (والتــي بلــغ تعدادهــا
عشــرات األلــوف) وتوزيعهــا علــى
العمــاء وقــد متــت هــذه العمليــة
بوقــت قياســي نتيجــة لتظافــر جهــود
جميــع القائمــن علــى املوضــوع.
باالضافــة الــى عقــد إتفاقيــات مــع
شــركة  MasterCardليتمكــن البنــك
مــن اســتبدال بطاقــات MasterCard
حلامليهــا مــن عمــاء الفــروع اجلديــدة
والصــدار بطاقــات  MasterCardلعمالء
بنــك االســتثمار العربــي األردنــي حيــث
لــم يكــن البنــك يصــدر هــذا النــوع
مــن البطاقــات قبــل االســتحواذ.
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شــملت أيضــا ً عمليــة االســتحواذ
حتويــل كامــل البطاقــات والتــي كانــت
بحــوزة عمــاء الفــروع اجلديــدة مــن
بطاقــات تقليديــة ()Magnetic Strip
الــى بطاقــات ذكيــة حتمــل الرقاقــة
املعدنيــة ( )Chipكــون هــذا النــوع
مــن البطاقــات تتوفــر فيــه كافــة
عناصــر اآلمــان .كمــا عمــل البنــك
علــى تنويــع محفظتــه مــن البطاقــات
االئتمانيــة لتشــمل أهــم أنــواع
البطاقــات وأوســعها انتشــارا ً وقبــوال ً
وهمــا بطاقــات الفيــزا واملاســتركارد
وقــد صممــت برامــج هــذه البطاقــات
لتغطــي كافــة احتياجــات العمــاء كال
حســب رغبتــه فــي الســداد.
هــذا وقــد مت تقــدمي خدمــات إضافيــة
حلملــة بطاقــة الفيــزا ()Infinite
وبطاقــة املاســتركارد ( )Platinumبحيث
أصبــح بامــكان حملــة تلــك البطاقــات
الدخــول الــى صــاالت كبــار الــزوار وفــي
معظــم مطــارات العالــم.
انطالقــا ً مــن حــرص البنــك علــى
تقــدمي خدماتــه علــى مــدار الســاعة
مبــا فــي ذلــك أيــام العطــل الرســمية،
فقــد عــزز شــبكة الصــراف اآللــي
بأجهــزة متطــورة وحديثــة ،بحيــث
ارتفــع عــدد األجهــزة العاملــة مــن 33
جهــازا ً ليصبــح  60جهــازا ً منتشــرة
فــي معظــم املناطــق احليويــة فــي
اململكــة .كمــا اصبــح بإمــكان العمالء
االســتفادة مــن خدمــة اإليــداع النقــدي
مــن خــال بعــض أجهــزة الصــراف
اآللــي للعمــاء الذيــن ال يتمكنــون مــن
االيــداع مباشــرة فــي الفــروع خــال
أوقــات العمــل الرســمي.
أمــا بالنســبة للعــام  2015فقــد أعــد
البنــك عــدة خطــط ومشــاريع ســيتم
تطبيقهــا خــال العــام القــادم تتمحور
حــول تقــدمي خدمــات اضافيــة حلملــة
بطاقــات الفيــزا واملاســتركارد
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وزيــادة عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي
لتغطيــة مناطــق أوســع وأشــمل فــي
اململكــة وتفعيــل خدمــة التحويــل
بواســطة بطاقــات الفيــزا املدينــة
( )VISA Electronبحيــث ميكــن حلامــل
البطاقــة داخــل األردن مــن إســتقبال
حتويــات حلســاب بطاقتــه خــارج األردن.
 -9ماكتب الرصافة
مــع االنطالقــة اجلديــدة ملطــار
امللكــة عليــاء الدولــي ،اســهم بنــك
االســتثمار العربــي االردنــي فــي اضفــاء
حلــة جديــدة علــى مكاتبــه املنتشــرة
فــي مختلــف مرافــق املطــار وذلــك
لتقــدمي اخلدمــات املصرفيــة للقادمــن
واملغادريــن بأســلوب متميــز.
إن النظــرة الشــمولية لألعمــال
املصرفيــة املســتقبلية اســتوجبت
ان تقــوم ادارة البنــك بتحويــل أحــد
مكاتــب الصرافــة الــى فــرع ميــارس
دورا ً رياديــا ً فــي تقــدمي كافــة اخلدمــات
املصرفيــة مــن فتــح احلســابات ومنــح
التســهيالت والقــروض الشــخصية
والســكنية واصــدار بطاقــات الفيــزا
مبختلــف أنواعهــا لــكادر امللكيــة
األردنيــة ولكافــة الكــوادر العاملــة فــي
مطــار امللكــة عليــاء الدولــي علــى حــد
ســواء.
وإميانــا ً مــن البنــك بأهميــة توفيــر
اخلدمــات املصرفيــة وعلــى مــدار
الســاعة فقــد عــززت شــبكة أجهــزة
الصــراف اآللــي املتواجــدة فــي املطــار
ليصبــح عددهــا  12جهازا ً تقــدم خدمة
الســحب النقــدي حلملــة البطاقــات
ومبختلــف أنواعهــا (فيــزا وماســتركارد
وأمريــكان اكســبرس) بغــض النظــر عن
اجلهــة املصــدرة للبطاقــة ســواء كانــت
داخــل األردن أم خارجــه.

ومــع حتديــث مطــار امللــك حســن
الدولــي فــي مدينــة العقبــة مت إضافــة
مكتبــا ُ داخــل املطــار باالضافــة الــى
خدمــة الصــراف اآللــي.
 -10خدمات أنمظة املعلومات
ســاهمت دائــرة خدمــات أنظمــة
املعلومــات بنجــاح عمليــة االســتحواذ
علــى أعمــال بنــك  HSBCفــي األردن
بــكل فعاليــة وسالســة وفــي فتــرة
قياســية بالنســبة حلجــم االســتحواذ
هــذا وذلــك ملــا تتمتــع بــه الدائــرة مــن
كفــاءات وخبــرات وأنظمــة ســاهمت
وبشــكل فاعــل فــي جناحــه ،حيــث
قامــت الدائرة وبوقت قياســي بتوســيع
البنيــة التحتيــة لألنظمــة العاملــة
وشــبكة البنــك وشــراء أجهــزة صــراف
آلــي وخــوادم وأجهــزة إتصــاالت حديثــة
لدعــم عمليــة االســتحواذ وتطويــر
آليــات وبرامــج لنقــل املعلومــات الــى
أنظمــة البنــك بــكل دقــة وسالســة،
كمــا عملــت الدائــرة علــى تطويــر
وتوســيع اخلدمــات املصرفيــة عبــر
اإلنترنــت واألنظمــة اخلاصــة بالبطاقات
واألنظمــة االخــرى كشــكل آخــر مــن
اشــكال الدعــم ملشــروع االســتحواذ
مــن خــال مســاهمتها فــي تقــدمي
اخلدمــات التقنيــة .كمــا قامــت دائــرة
أنظمــة املعلومــات خــال العــام 2014
بتنفيــذ عــدة مشــاريع هامــة تهــدف
إلــى تطويــر بيئــة العمــل فــي البنــك
لتواكــب آخــر التطــورات والتقنيــات في
اجملــال املصرفــي والتــي تنعكس بشــكل
إيجابــي علــى مســتوى ونوعيــة اخلدمة
املقدمــة للعمــاء ،وقــد شــملت
حتديــث الصرافــات اآلليــة واالســتمرار
فــي تطويــر موقــع الكــوارث واجملهــز
بأحــدث األجهــزة والتقنيــات،

لضمــان اســتمرارية تقــدمي اخلدمــات
املصرفيــة لعمــاء البنــك فــي حــاالت
الظــروف الطارئــة ،كما أن العمــل مازال
جــار علــى حتديــث البنيــة التحتيــة
للبنــك بأحــدث األجهــزة واملعــدات
اخلاصــة بذلــك مــع اســتمرارية حتديــث
وتطويــر اخلدمــات البنكيــة االلكترونية
وحتديــث أنظمــة فــروع املطــار مــن
خــال تزويدهــا بأحــدث اخلدمــات .كمــا
عملــت دائــرة أنظمــة املعلومــات علــى
توســيع شــبكة الصــراف اآللــي مــن
خــال املراقبــة واإلشــراف علــى أجهــزة
الصــراف اآللــي علــى مــدار الســاعة
وإضافــة خدمــات ماســتركارد .كمــا
قامــت بتطويــر وإضافــة أنظمــة
جديــدة لدعــم اخلدمــات املصرفيــة
اخلاصــة بالشــركات.
 -11خدمات الشؤون اإلدارية وتمنية
املوارد البرشية والتدريب
شــكلت عمليــة االســتحواذ علــى
أعمــال بنــك  HSBCفــي االردن حتديــا ً
كبيــرا ً وجنــح البنــك فــي حتقيــق
رؤيتــه وأهدافــه فــي جعــل العمليــة
االنتقاليــة سلســة بالنســبة للعمــاء
واملوظفــن معــاً .وكان لدائــرة املــوارد
البشــرية دورا ُ خاصــآ ُ أثنــاء تلــك
الفتــرة بحيــث حرصــت علــى اســتبقاء
الكفــاءات والقــدرات مــن خــال عقــد
عــدة لقــاءات حرصــت فيهــا الدائــرة
علــى تزويــد املوظفــن املنتقلــن مــن
بنــك  HSBCفــي االردن بــدورات تدريبيــة
بهــدف جعــل عمليــة االندماج سلســة
األمــر الــذي مكــن املوظفــن املنتقلــن
مــن االنخــراط فــي بيئــة العمــل
اجلديــدة والتعــرف علــى نظرائهــم
وزمالءهــم وعلــى طــرق العمــل املعمول
بهــا .وأولــت الدائــرة اهتمامــا بالغــا ً
فــي اســتقطاب الكفــاءات الالزمــة
لتقــدمي اخلدمــات التــي كان يقــوم بهــا
بنــك  HSBCداخــل وخــارج اململكــة.
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أمــا خــال العــام  2014فقــد اســتمرت
دائــرة الشــؤون االداريــة وتنميــة املــوارد
البشــرية بالعمــل علــى دعــم ورعايــة
املوظفــن وتوطيــد أســس انتمائهــم
ضمــن اطــار السياســة املؤسســية
العامــة للبنــك مــع التأكيــد علــى
تنميــة كفــاءات ومهــارات املوظفــن
فــي مختلــف مجــاالت وحقــول العمــل
املصرفــي مــن الناحيتــن النظريــة
والعمليــة .وتولــي ادارة البنــك اهتمامــا
كبيــرا بتطويــر مهــارات وقــدرات اجلهــاز
الوظيفــي مــن خــال ايفادهــم حلضــور
النــدوات والــدورات التدريبيــة املتعلقــة
باخلدمــات املصرفيــة ،وذلــك مــن
خــال تنظيــم العديــد مــن الــدورات
والنشــاطات التدريبيــة اخملتلفــة خــال
عــام  2014وقــد بلــغ عــدد املوظفــن
 798موظــف مــع نهايــة عــام ٢٠١٤
علم ـا ً بــأن عــدد موظفــي البنــك قبــل
عمليــة اإلســتحواذ كان  425موظــف.
وقــد اســتمرت دائــرة التدريــب فــي
البنــك بتنفيــذ مهامهــا ونشــاطاتها
التدريبيــة اخملتلفــة خــال عــام 2014
وذلــك بدعــم وتوجيــه مــن االدارة العليا،
ونتيجــة لهــذا الدعــم والنشــاط
املميــز الــذي بذلتــه دائــرة التدريــب،
حتققــت االهــداف احملــددة ،وبالتالــي
تنميــة قــدرات ومهــارات العاملــن فــي
البنــك فــي كافــة اجملــاالت.
وقــد مت ترتيــب مشــاركة  360مشــارك
ومشــاركة مــن مــدراء و مســؤولي
االقســام فــي جميــع فــروع البنــك
داخــل اململكــة دون اســتثناء حلضــور
دورات ونــدوات ومؤمتــرات تدريبيــة
وورشــات عمــل ومت عقــد  83دورة داخلية
ومحليــة.
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من أمه الورشات الداخلية:
 ورشــة عمــل بخصــوص «قانــوناالمتثــال للضريبــة االمريكيــة
( »)FATCAوالتــي مت عقدهــا خــال
الفتــرة الواقعــة مــا بــن 2014/3/22
–  2014/6/14فــي كل ســبت مــن
كل أســبوع جلميــع موظفــي الدوائــر
والفــروع واملكاتــب.
 املشاركة في دورات اللغة االجنليزيةالتي مت عقدها في أكادميية UNIHOUSE
للتدريب.
 املشــاركة فــي الــدورات اخملتلفــةالتــي مت عقدهــا فــي معهــد الدراســات
املصرفيــة ،وفــي الــدورات التــي
نظمتهــا جمعيــة البنــوك والنقابــة
العامــة للعاملــن فــي املصــارف
والتأمــن واحملاســبة ودورات املعاهــد
واملراكــز التدريبيــة األخــرى.
 مت عقــد امتحانــات للمتقدمــن لطلبوظيفــة وقــد بلــغ عددهــم  186متقدم
باإلضافــة الــى عقــد امتحانــات لغايــة
تثبيــت املوظفــن الذيــن مت تعيينهــم
حديثــا وقــد بلــغ عددهــم  30موظــف.
 تدريــب  7طلبــة مشــاركني فــيبرنامــج «درب» الصيفــي لعــام 2014
الــذي نظمتــه مؤسســة «»LOYAC
لتدريــب طــاب اجلامعــات األردنيــة.
 تدريــب  30متــدرب مــن مختلــفاجلامعــات األردنيــة وذلــك كمتطلــب
دراســي جامعــي.
 مت عمــل برامــج تدريبيــة للموظفــناجلــدد للتعــرف علــى اجــراءات العمــل
فــي مختلــف دوائــر البنــك.
 مت عمــل برامــج تدريبيــة ملوظفــنموفديــن مــن مصــارف فــي دول عربيــة.
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متاشــيا ً مــع خطــط البنــك الراميــة
إلــى توســيع انتشــار شــبكة فروعــه
املصرفيــة فــي مختلــف مناطــق
اململكــة ،قــام بنــك االســتثمار األردنــي
ونتيجــة لعمليــة االســتحواذ بضــم
 4فــروع جديــدة الــى شــبكة فروعــه
احلاليــة بحيــث أصبحــت هــذه الفــروع
مكملــة للمواقــع االســتراتيجية
للبنــك ،وعــاوة علــى ذلــك افتتــح
البنــك مكتــب صرافــة فــي مطــار
امللــك حســن الدولــي فــي العقبــة
باالضافــة الــى فرعــا ً جديــدا ً فــي
منطقــة مــرج احلمــام حيــث ســيخدم
شــريحة ســكانية مهمــة فــي تلــك
املنطقــة.
كمــا اســتحوذ بنــك االســتثمار العربي
األردنــي علــى مواقــع أجهــزة الصــراف
اآللــي والتــي كانــت تابعــة لبنــك
 HSBCفــي األردن وســيخدم التوزيــع
اجلغرافــي للفــروع احلاليــة والفــروع
اجلديــدة ومواقــع أجهــزة الصــراف
اجلديــدة عمالئنــا ويوفــر لهــم ســهولة
الوصــول الــى خدماتنــا املصرفيــة
حيثمــا كانــوا.
وبنهايــة عــام  2014بلــغ عــدد الفــروع
 20فــرع وعــدد املكاتــب  15مكتبـا ً كما
اصبــح العــدد اإلجمالــي للصرافــات
اآلليــة العاملــة  60جهــاز.
 -13مبىن إدارة البنك اجلديد
اســتمر تنفيــذ أعمــال املرحلــة الثالثــة
ملبنــى إدارة البنــك اجلديــد خــال العــام
 2014وحتديــدا ً أعمــال التشــطيب
والكهروميكانيــك .ويقــع مبنــى اإلدارة
اجلديــد علــى امتــداد شــارع زهــران
بالقــرب مــن الــدوار الســادس فــي
العاصمــة عمــان.

مبســاحة اجماليــة تبلــغ 30,000
متــر مربــع ويشــتمل املبنــى اجلديــد
علــى مكاتــب اإلدارة العامــة والفــرع
الرئيســي للبنــك ،باإلضافــة إلــى
طابقــي أقبيــة للخدمــات ،وأربعــة
أقبيــة ملواقــف ســيارات.
واســتمرت أعمــال التشــطيب
والكهروميكانيــك فــي املبنــى اجلديــد
فــي العــام احلالــي فــي كافــة الطوابــق
تباعــا ً عــن طريــق اســتكمال احلجــر
اخلارجــي للمبنــى الرئيســي وأعمــال
األملنيــوم والزجــاج لواجهــة املبنــى
باالضافــة الــى اللوحــات اخلشــبية
لواجهــة منصــة القاعــة متعــددة
االســتعمال واإلنــارة .وإضافــة إلــى ذلك
اســتمرت أعمــال التشــطيب الداخليــة
والتــي تتضمــن اجلــدران واحلواجــز
الزجاجيــة وبــاط الرخــام لألرضيــات
واجلــدران والســالم باإلضافــة الــى
تركيــب أبــواب عاديــة وفوالذيــة وأبــواب
مضــادة للحريــق وجميــع أنــواع
األســقف والســتائر.
كمــا اســتمرت األعمــال الكهربائيــة
وتضمنــت تركيــب الشــبكات وأنظمــة
اإلضــاءة وأنظمــة مراقبــة الدخــول
واخلــروج  CCTVواإلنــذار واالنترنــت
ولوحــات الكهربــاء الرئيســية
والفرعيــة والكابــات الرئيســية
والفرعيــة الرئيســية و كافــة األســاك
جلميــع األنظمــة واملعــدات .كمــا
بــدأ املقــاول بتركيــب أبــواب وغــرف
املصاعــد للمبنــى ومعــدات تنظيــف
الزجــاج اخلارجيــة علــى ســطح املبنــى.
وتســتمر األعمــال إلنهــاء تركيــب
االالت واملعــدات وأنابيــب التهويــة
وشــبكة التدفئــة والتبريــد وخزانــات
امليــاه والصــرف الصحــي وميــاه املطــار
وإطفــاء احلريــق.
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كمــا يتــم وضــع اللمســات األخيــرة وجتــدر اإلشــارة إلــى أن عمــاء البنــك
لعمليــة شــراء األثــاث املكتبــي حتــى غيــر املقيمــن ال يخضعــون أليــة تدابير
يتــم تركيبهــا فــي الوقــت املناســب تقييديــة ،وبإمكانهــم حتويــل اموالهــم
النتقــال املوظفــن للمبنــى الرئيســي بحريــة داخــل وخــارج البــاد مــن دون أي
فــي النصــف الثانــي مــن العــام  .2015قيــود.
هــذا وســيصبح املبنــى اجلديــد معلمـا ً وعــاوة علــى ذلــك يعمــل فــرع قبــرص
فنيــا ً رئيســيا ً فــي عمــان ليخــدم حاليــا علــى عــدة مشــاريع مختلفــة
العمــاء وليقــدم بيئــة مهنيــة مريحة .ليتمكــن مــن تقــدمي خدمــات جديــدة
لعمالئــه ،كاخلدمــات املصرفيــة عبــر
 -14فرع قربص
اإلنترنــت.
يكتســب القطــاع املصرفــي فــي  -15مكتــب متثيــل بنــك االســتمثار
قبــرص زخمــا نحــو حتقيــق االســتقرار العــريب األردين يف طرابلــس – ليبيــا
وبنــاء الثقــة فــي النظــام املالــي
والقطــاع املصرفــي .ويظهــر ذلــك مــع اســتمر املكتــب بتســويق خدمــات بنك
النتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا االســتثمار العربــي األردنــي للقطــاع
اإلختبــارات الضاغطــة التــي خضعــت املصرفــي الليبــي وجلميــع عمــاء البنك
لهــا البنــوك القبرصيــة مؤخــرا مــن املقيمــن فــي ليبيــا ،وقد مت اســتقطاب
قبــل البنــك املركــزي األوروبــي .وقــد زبائــن جــدد مــن خــال إجــراء االتصاالت
اســتجابت البنــوك احملليــة بشــكل التســويقية الشــخصية للتعريــف
إيجابــي لضوابــط اجلــودة الصارمــة بالبنــك وتوضيــح كيفيــة تســهيل
علــى أصولهــا ،وبالتالــي تعزيــز صمــود إجــراء املعامــات املصرفيــة عــن طريــق
القطــاع املصرفــي القبرصــي .ومــن موظفــي البنــك.
اجلديــر بالذكــر بــأن شــركة التصنيــف
االئتمانــي الدوليــة موديــز ،رفعــت كمــا حــرص املكتــب علــى توطيــد
مؤخــرا تصنيــف ســندات قبــرص إلــى أواصــر التعــاون القائمــة مــع القطــاع
 ،B3مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة .املصرفــي واملؤسســات املاليــة اخملتلفــة
لقــد جنــح فــرع بنــك االســتثمار فــي ليبيــا مبــا يســاهم فــي تعزيــز
العربــي األردنــي فــي قبــرص علــى ودعــم الروابــط والعالقــات مــع
تخطــي األزمــة فــي قبــرص بنجــاح ،القطــاع املصرفــي الليبــي واملؤسســات
فــي أعقــاب أحــداث عــام  ،2013وذلــك والشــركات اخلاصــة واألفــراد،
عــن طريــق اتخــاذ جميــع التدابيــر وأســهم املكتــب فــي متابعــة جميــع
الالزمــة لضمــان الســيولة وخدمــة األعمــال و اخلدمــات املتعلقــة بــاإلدارة
العامــة والفــروع والــرد علــى كافــة
العمــاء دون أيــة عوائــق.
يعــد
وقــد واصــل بنــك االســتثمار العربــي استفســاراتهم؛ األمــر الــذي ِ
األردنــي فــي قبــرص تزويــد عمالئــه بتحقيــق نتائــج مرضيــة خــال العــام
بكافــة اخلدمــات املاليــة املتنوعــة القــادم.
والعمليــات املصرفيــة التقليدية ،فضال
عــن اخلدمــات االســتثمارية باســتخدام
أحــدث التقنيــات املصرفيــة ،وذلــك
بهــدف تلبيــة احتياجــات العمــاء.
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 -16الرشكــة العربيــة األردنية املتحدة
لالســتمثار والوساطة املالية
اســتمرت الشــركة فــي تقــدمي
خدماتهــا فــي مجــال بيــع وشــراء
األســهم والســندات احملليــة وتوفيــر
جــو مثالــي ومريــح لكبــار عمالئهــا،
وكانــت أحجــام تــداول الشــركة
جيــدة نظــرا ً للتحســن الطفيــف فــي
أســعار األســهم وأحجــام التــداول
فــي ســوق عمــان املالــي بشــكل عــام
خــال عــام ،2014حيــث ارتفــع الرقــم
القياســي ألســعار األســهم املرجــح
باألســهم احلــرة إلــى  2165.5نقطــة
بنهايــة العــام  2014مقارنــة مــع
 2065.8نقطــة بنهايــة العــام املاضــي
أي بارتفــاع نســبته  .%4.82ويذكــر أن
حجــم التــداول اإلجمالــي فــي بورصــة
عمــان خــال عــام  2014بلــغ  2.2مليــار
دينــار مقارنــة مــع  2.4مليــار للعــام
الســابق ،كمــا انخفــض عــدد األســهم
املتداولــة خــال العــام  2014حيــث
بلــغ عــدد األســهم املتداولــة  2.3مليــار
ســهم نفــذت مــن خــال  956ألــف
عقــد مقارنــة مــع  2.5مليــار ســهم مت
تداولهــا خــال عــام  2013نفــذت مــن
خــال  1.074مليــون وأربعــة وســبعون
ألــف عقــد ،كذلــك ارتفــع معــدل دوران
األســهم ليصــل إلــى  %32.8مقارنــة
مــع  %37.8للعــام .2013
 -17بنــك االســتمثار العــريب األردين
قطــر (ذ.م.م)
حقــق القطــاع غيــر النفطــي فــي
قطــر منــوا كبيــرا فــي الســنوات
األخيــرة بدعــم مــن احلكومــة مــن
خــال تنفيذهــا لبرنامجهــا فــي
االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة
والتعليــم والصحــة.

حيــث منــا النــاجت احمللــي االجمالــي فــي
دولــة قطــر خــال عــام  2014علــى
أســاس ســنوي بنســبة  %6تقريبــا
نتيجــة للنمــو القــوي فــي القطــاع
غيــر النفطــي.
ومــع الهبــوط احلــاد الســعار النفــط
خــال عــام  2014تشــير التقاريــر الــى
اســتبعاد ان يتأثــر اقتصــاد قطر ســلبيا
حيــث أن دولــة قطــر ال تعتمــد بدرجــة
كبيــرة علــى النفــط فــي متويــل
ميزانيتهــا الســنوية ،إذ أن االقتصــاد
القطــري يعتمــد بشــكل كبيــر علــى
واردات الغــاز الطبيعــي املســال والــذي
يرتبــط بعقــود طويلــة األمــد وبأســعار
شــبه ثابتــة ،وأن االقتصــاد القطــري
سيســتمر بالنمــو خصوصــا مــع
سياســة تنويــع مصــادر الدخــل التــي
تنتهجهــا الدولــة.
ان االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة
لدولــة قطــر مــن أجــل دعــم التنــوع
املتزايــد فــي اقتصادهــا أدى الــى خلــق
ظــروف ســوق ايجابيــة خلدمــات البنــك،
حيــث اســتمر الزخــم الــذي شــهده
البنــك فــي ســنته التاســعة وحقــق
نتائــج ماليــة ممتــازه ومنــوا الفتــا فــي
امليزانيــة العامــة نتــج مــن عمليــات
متويــل الشــركات واالفــراد ذو املالئــة
املاليــة العاليــة وارتفــاع ودائــع العمــاء
لــدى البنــك .وقــد واصــل البنــك فــي
توســيع حجــم أعمالــه و اســتقطاب
العديــد مــن العمــاء املميزيــن ومنــح
التســهيالت االئتمانيــة للعديــد مــن
القطاعــات االقتصاديــة داخــل وخــارج
دولــة قطــر .كمــا واصلــت دائــرة اخلزينة
فــي ادارة الســيولة ومخاطــر الســوق
واحملفظــة االســتثمارية اململوكــة
للبنــك بكفــاءة عاليــة وفاعليــة كمــا
عــززت مــن عالقاتهــا مــع البنــوك
احملليــة واالقليميــة والدوليــة.
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وفــي ســعي البنــك للتواصــل وخدمــة
االردنيــن املقيميــن فــي قطــر فقــد
اســتضاف البنــك عــام  2014وفــد
مؤسســة الضمــان االجتماعــي
االردنيــة ونظــم لقــاء تعريفــي بقانــون
الضمــان االجتماعــي االردنــي اجلديــد
واالشــتراك االختيــاري حيــث حضــر
اللقــاء عــدد كبيــر مــن افــراد اجلاليــة
االردنيــة املتواجــدة فــي دولــة قطــر.
ومــن اجلديــر ذكــره أن البنــك يعمــل
حاليــا علــى االنضمــام الــى مركــز
قطــر للمعلومــات االئتمانيــة لتوفيــر
معلومــات ائتمانيــة دقيقــة وســليمة
وبالتالــي تقليــل مخاطــر االئتمــان
وزيــادة كفاءتــه.

بلــغ العــدد فــي خدمــة البحــوث
اإلســتراتيجية خلدمــات اإلعــام 17
شــركة مــع نهايــة  .2014كمــا قامــت
الشــركة فــي عــام  2014بتنفيــذ
مجموعــة مــن املشــاريع االستشــارية
الرئيســية فــي كل مــن األردن والبحريــن
والكويــت وعمــان وقطــر والســعودية
واإلمــارات ومصــر واملغــرب واليمــن
ولبنــان وإيــران وبعــض الــدول اإلفريقية،
باإلضافــة إلــى العديــد مــن املشــاريع
االستشــارية املنفــذة لصالــح العديــد
مــن شــركات االتصــاالت واإلعــام
العربــي .ويجــدر ذكــره أن الشــركة
أصــدرت خــال عــام  2014مــا مجموعه
 ٤٦٣تقريــرا ً وكمــا يلــي:

 -18مجموعة املرشدون العرب

 331عــن قطــاع االتصــاالت 130 ،عــن
قطــاع اإلعــام ،تقريريــن عــن القطــاع
املصرفــي ،وقــد تضمنــت تلــك التقاريــر
التــي أصدرتهــا مــا مجموعــه 34
تقريــرا ً عــن الشــركات القطريــة
فــي قطاعــات االتصــاالت واإلعــام
والقطــاع املصرفــي.

مجموعــة املرشــدون العــرب ،هــي
شــركة مســاهمة خاصــة محــدودة،
تابعــة جملموعــة بنــك االســتثمار
العربــي األردنــي ،ومــن أهــم غاياتهــا
القيــام بدراســات وأبحــاث فــي
قطاعــات االتصــاالت واإلعــام
والتكنولوجيــا واالستشــارات املاليــة
مبــا فيهــا دراســات اجلــدوى االقتصاديــة
والتحليــل املالــي لألفــراد واملؤسســات
واالســتثمار فــي األوراق املاليــة ،حيــث
توفــر الشــركة خدمــات فــي مجــال
الدراســات ألســواق مختلفــة فــي 19
دولــة عربيــة.
بلــغ عــدد املشــتركني فــي خدمــة
البحــوث اإلســتراتيجية خلدمــات
االتصــاالت  48شــركة فــي حــن
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هــذا وقــد عقــدت الشــركة مؤمترهــا
الســنوي احلــادي عشــر الندمــاج
وســائل االعــام واالتصــاالت ،حيــث
شــهد املؤمتــر جناحــا ً كبيــراً ،وزاد عــدد
احلضــور عــن  500شــخصا ً مــن كافــة
انحــاء العالــم ،شــاركت فيــه كبــرى
شــركات االتصــاالت واالعــام فــي
العالــم ،وســوف تقــوم الشــركة بعقــد
مؤمترهــا الثانــي عشــر فــي شــهر
حزيــران .2015

 -19بنــك األردن الــدويل  )JIB( /لنــدن
 اململكــة املتحــدةيعــد بنــك األردن الدولــي فــي لنــدن
 اململكــة املتحــدة شــركة حليفــةلبنــك االســتثمار العربــي األردنــي
حيــث تبلــغ نســبة البنــك فــي
رأســماله  .٪25وقــد اســتمر البنــك
بالتطــور علــى جميــع املســتويات منــذ
ان اســتحوذ عليــه فــي العــام .2010
اســتمرت إدارة البنــك فــي التوســع
املــدروس ملنــح القــروض للمطوريــن
العقاريــن فــي وســط مدينــة لنــدن
وضواحيهــا الراقيــة والتــي أظهــرت
مخاطــر متدنيــة لهــذا القطــاع ،
كمــا اســتمر البنــك بتقــدمي خدمــات
التمويــل التجــاري املتنوعــة ،واخلدمــات
املصرفيــة اخلاصــة ،باإلضافــة خلدمــات
اخلزينــة لشــريحة واســعة مــن العمالء
املنتقــن مــن الشــركات واألفــراد ،وقــد
بلغــت أربــاح البنــك التشــغيلية قبــل
الضريبــة للعــام  2014حوالــي 6.2
مليــون جنيــه إســترليني مقارنــة مــع
 4.2مليــون جنيــه إســترليني للعــام
 2013محققـا ً منــوا ً عــن العــام الســابق
بنســبة .٪48

إن التوســع فــي إقــراض األصــول
ملطوريــن عقاريــن فــي لنــدن كان
الدافــع وراء منــو اإليــرادات ،حيــث
أزدادت بنســبة  %65مقارنــة بالعــام
الســابق .ويــرى بنــك  JIBأن هنــاك
زيــادة كبيــرة فــي الطلــب علــى هــذه
اخلدمــة .وخــال العــام  2014أطلــق
البنــك خدمــة ايــداع جديــدة للعمــاء
املقيمــن فــي اململكــة املتحــدة وقــد
اثبتــت هــذه اخلدمــة جناحهــا ممــا ادى
الــى زيــادة ودائــع االفــراد بنســبة %140
مقارنــة بالعــام املاضــي.
كمــا منــت ميزانيــة البنــك مــن 260
مليــون جنيــه اســترليني فــي نهايــة
عــام  2013الــى  342مليــون جنيــه
اســترليني فــي نهايــة عــام  2014كمــا
مت زيــادة رأس املــال مــن  45مليــون إلــى
 55مليــون جنيــه اســترليني فــي نهاية
العــام ،ممــا يــدل علــى الدعــم القــوي
الــذي يتلقــاه البنــك مــن مســاهميه،
حيــث ســتتيح زيــادة رأس املــال الــى
توســيع نشــاطاته التمويليــة وبالتالــي
أرباحــه.
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أهداف خطة العمل لعام 2015
تعزيــز قــدرات البنــك التنافســية
فــي الســوق احمللــي مــن حيــث إعــادة
هيكلــة اخلدمــات املقدمــة عبــر
أجهــزة الصراف اآللــي ،وذلــك بإضافة
خدمــات جديــدة تلبــي رغبــات أكبــر
عــدد ممكــن مــن شــرائح املتعاملــن
مــع البنــك ،وتركيــب املزيــد مــن
أجهــزة الصــراف اآللــي لتغطــي
مناطــق أشــمل وأوســع مــن اململكة،
وزيــادة عددهــا علــى املعابــر احلدوديــة
لتقــدمي خدمــة الســحب النقــدي
لألفــواج الســياحية ورجــال األعمــال
ولكافــة القادمــن واملغادريــن.
اإلســتمرار بالتركيــز علــى قطــاع
التجزئــه مــن خــال طــرح منتجــات
وخدمــات مصرفيــة مبتكــره تشــمل
البرامــج االدخاريــة باالضافــة الــى
البرامــج التمويليــة الشــاملة التــي
تلبــي احتياجــات قطــاع األفــراد
وتفوقهــا فــي معظــم االحيــان ،مــع
اإللتــزام بتحقيــق أعلــي معاييــر
اجلــودة فــي آداء اخلدمــة .
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احملافظــة علــى دور البنــك املتقــدم
فــي اســتخدام تكنولوجيــا
املعلومــات فــي مجــاالت اإلدارة
واخلدمــات املصرفيــة مــن خــال
الهواتــف الذكيــة واإلنترنــت ملــا فــي
ذلــك مــن أثــر فعــال وهــام فــي تلبيــة
حاجــات العمــاء دون اضطرارهــم
ملغــادرة أماكــن ســكنهم أوعملهــم
لتنفيــذ أعمالهــم املصرفيــة.
مواصلــة تعزيــز شــبكة فــروع
ومكاتــب البنــك ،وذلــك بافتتــاح
املزيــد منهــا لتكــون تلــك الفــروع
واملكاتــب مبثابــة الداعــم الرئيــس
ألنشــطة البنــك اخملتلفــة ،وعلــى
كافــة األصعــدة.

تطويــر وحتديــث نظــم إدارة املــوارد
البشــرية ،وتعزيــز عنصــر تكنولوجيــا
املعلومــات ملــا لتلــك العناصــر مــن
دور حيــوي وأثــر ملمــوس فــي حتســن
اخلدمــات املقدمــة للعمــاء ســواء
كان علــى صعيــد الســرعة أو الدقــة.
العمــل علــى اســتكمال مبنــى
البنــك اجلديــد واســتالمه واالنتقــال
إليــه ضمــن خطــة متكاملــة لتكــون
عمليــة اإلنتقــال سلســة ومريحــة
لــكل مــن العمــاء واملوظفــن علــى
حــد ســواء.
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 ١٠صباحا ً  -الفور سيزون

 ١٢ظهرا ً  -فرع البيادر
32

 ٨صباحا ً  -فرع الزرقاء

 ٦مسا ًء  -فرع مكة مول

 ١١مسا ًء  -عمان
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ملخص تطور ابرز املؤرشات املالية الرئيسة
لـمجموعة بنك االستمثار العريب االردين
البيان  /السنة
اجمالي املوجودات
احملفظة االئتمانية (بالصافي)
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ودائع العمالء والتأمينات النقدية
اجمالي حقوق امللكية
اجمالي الدخل
صافي الربح قبل الضريبة
صافي الربح بعد الضريبة

2010
871.2
323.8
22.6
548.5
129.3
31.5
15.8
11.8

2011
927.3
332.2
333.2
570.8
129.8
37.0
16.4
11.9

2012
1032.9
391.9
331.1
598.3
155.1
40.9
20.3
15.0

2013
1198.7
377.3
438.9
617.9
159.5
42.3
22.2
16.7

مليون دينار

2014
1750.2
698.1
578.5
1050.1
218.5
61.0
33.6
24.4

حتليل نتاجئ االمعال
حقــق البنــك فــي نهايــة عــام 2014
صافــي اربــاح قبــل الضريبــة مببلــغ
 33٫6مليــون دينــار أردنــي ومبعــدل منــو
 %51.4عــن االربــاح املتحققــة فــي
عــام  2013والبالغــة  22٫2مليــون دينــار
أردنــي ،فــي حــن بلــغ صافــي االربــاح
بعــد الضريبــة  24٫4مليــون دينــار
أردنــي وبنســبة منــو  %46٫2عــن اربــاح
عــام  2013البالغــة 16٫7مليــون دينــار
أردنــي ،وهــذا يعــزز قــدرة البنــك علــى
اســتغالل مصــادر االمــوال املتاحــة
فــي التوظيــف االمثــل ذو اخملاطــر
املدروســة واملقبولــة .هــذا وقــد حتقــق
النمــو بدعــم مــن نشــاطات التشــغيل
الرئيســة التــي يزاولهــا البنــك خاصــة
بعــد االســتحواذ علــى أعمــال بنــك
 HSBCفــي األردن فــي منتصــف العــام
والتــي اهمهــا:

34

ارتفــع اجمالــي الدخــل مــن 42٫3
مليــون دينــار أردنــي كمــا فــي نهايــة
عــام  2013ليصــل الــى  61٫0مليــون
دينــار أردنــي فــي عــام  2014ومبعــدل
منــو  %44٫2و يعــزى ذلــك اإلرتفــاع
الــى زيــادة الفوائــد الدائنــة مببلــغ
15٫3مليــون دينــار أردنــي وزيــادة فــي
صافــي ايــرادات العمــوالت مببلــغ 2٫9
مليــون دينــار أردنــي.
حقــق البنــك دخــا مــن غيــر
الفوائــد (صافــي ايــرادات العمــوالت،
اربــاح العمــات االجنبيــة ،ايــرادات
موجــودات ماليــة ،ايــرادات البطاقــات
االئتمانيــة ،حصــة البنــك مــن
أربــاح شــركة حليفــة ،أخــرى) مبلــغ
1٥٫3مليــون دينــار أردنــي بزيــادة
مقدارهــا  2مليــون دينــار أردنــي و
بنســبة  %١٥عــن مبلغهــا املتحقــق
فــي ســنة  2013و البالــغ  ١٣٫٣مليــون
دينــار أردنــي.

شــكل الدخــل مــن غيــر الفوائــد مــا
نســبته  %25٫١مــن اجمالــي الدخــل
فــي نهايــة عــام  2014وهــذا مــا يعــزز
قــدرة البنــك فــي تنويــع مصــادر
الدخــل وعــدم االعتمــاد بشــكل
رئيــس علــى دخــل الفوائــد خاصــة
وان هــذا الدخــل بــدون كلفــة.
بلــغ مؤشــر الكفــاءة التشــغيلية
(قــدرة املصاريــف التشــغيلية علــى
توليــد االيــرادات)  %41وهــو يعتبــر من
بــن االفضــل فــي القطــاع املصرفــي
االردنــي والــذي بلــغ فــي املتوســط
 %45بــن البنــوك االردنيــة.
بلغــت نفقــة مخصــص تدنــي
التســهيالت التــي تواجــه عــدم
اإلنتظــام فــي اإللتــزام بجــداول
اقســاطها مبلــغ  1٫67مليــون دينــار
أردنــي كمــا فــي نهايــة عــام 2014
مقارنــة مــع  1٫35مليــون دينــار أردنــي
خــال عــام .2013

منو مسمتر يف امجايل الدخل
املبالغ مليون دينار

٦١.٠

٢٠١٤

٤٢.٣

٤٠.٩

٢٠١٣

٢٠١٢

٣٧.٠

٢٠١١

٣١.٥

٢٠١٠

%18.91

منو مضطرد يف صايف االرباح بعد الرضيبة
املبالغ مليون دينار

٢٤.٤
١٦.٧

٢٠١٤

٢٠١٣

١٥

٢٠١٢

١١.٩

١١.٨

٢٠١١

٢٠١٠

%21.08

* متثل هذه النسبة معدل النمو خالل الفترة من  2010الى 2014
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امجايل املصاريف التشغيلية
إنطالق ـا ً مــن رســالة البنــك “أن يكــون
مصرفــا ًرائــدا ًفــي تقــدمي اخلدمــات
املصرفيــة فــي األردن واملنطقــة ،مــن
خــال مواكبــة التطــور واإلبتــكار فــي
تقــدمي اخلدمــات التقنيــة ،واإلهتمــام
بالعمــاء وخدمتهــم بفريــق وظيفــي
ذي خبــرة وكفــاءة مهنيــة عاليــة” ،فقــد
قمنــا باإلســتثمار فــي رأس املــال
البشــري والتكنولوجيــا باالضافــة الــى
توســيع شــبكة فروعنــا لتحقيــق
درجــة عاليــة مــن رضــى العمــاء
وتلبيــة متطلبــات شــركاؤنا فــي
العمــل.

وبهــذا جنــد ان هنــاك ارتفــاع مــدروس
للنفقــات التشــغيلية الــازم لضمــان
اســتمرارية تدفــق االربــاح املســتقبلية
ومبعــدالت متناميــة باالضافــة الــى
النفقــات التشــغيلية اخلاصــه
مبوظفــي وعمليــات فــروع بنــك
 HSBCفــي األردن التــي مت االســتحواذ
عليهــا فــي منتصــف عــام ،2014
ومــن جهــة اخــرى مت وضــع الضوابــط
الالزمــة لضبــط النفقــات التــي ميكــن
الســيطرة عليهــا.

املبالغ مليون دينار

%16.3

25
18.4

٢٠١٤

٢٠١٣

16.4

٢٠١٢

15.1

٢٠١١

* متثل هذه النسبة معدل النمو خالل الفترة من  2010الى 2014
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13.9

٢٠١٠

مؤرش الكفاءة التشغيلية
(مصاريف التشغيل  /امجايل الدخل)
يقيــس هــذا املؤشــر قــدرة املصاريــف
التشــغيلية علــى توليــد االيــرادات
وبحيــث تكــون معــدالت منــو االيــرادات
التشــغيلية اكبــر مــن معــدالت منــو
املصاريــف التشــغيلية .انخفــاض
هــذا املؤشــر يــدل علــى ادارة فعالــة
للمصاريــف التشــغيلية .ويتضــح
مــن الرســم البيانــي بــان البنــك يديــر
املصاريــف التشــغيلية بكفــاءة عاليــة
تضمــن حتقيــق مســتويات مرتفعــة
مــن االيــرادات .وجديــر بالذكــر بــان
متوســط الكفــاءة التشــغيلية فــي
القطــاع املصرفــي االردنــي يصــل الــى
معــدل .%45

مؤشرالكفاءة التشغيلية

%44

%43
%41

%40

%41

خمصص تدين التهسيالت االئمتانية
للســنة الثانيــة علــى التوالــي
ونتيجــة لــادارة احلصيفــة حملفظــة
التســهيالت االئتمانيــة وتنويــع
مخاطرهــا ،فقــد جنــح البنــك خــال
االزمــة االقتصاديــة واملاليــة العامليــة
ومــا تبعهــا مــن اثــار ســلبية علــى
االقتصــاد االردنــي فــي تخفيــض
املبالــغ املقتطعــة مــن االربــاح علــى
شــكل مخصــص ملواجهــة التعثــرات
احملتملــة للمحفظــة االئتمانيــة وذلــك
مــن خــال فريــق متخصــص ملتابعــة
تلــك الديــون ،حيــث حافــظ مخصــص
التدنــي علــى مســتواه ,حيــث بلغــت
قيمــة اخملصــص املقتطــع مــن األربــاح
 1.67مليــون دينــار أردنــي كمــا فــي
نهايــة عــام  2014مقارنــة  1.35مليــون
دينــار أردنــي خــال عــام  2013وهــذا
يــدل علــى حــرص البنــك علــى ادارة
فعالــة حملفظــة التســهيالت غيــر
العاملــة ومبــا ال يخــل مببــدأ احملافظــة
علــى جــودة احملفظــة االئتمانيــة
لتصنــف ضمــن افضــل املمارســات
املصرفيــة املتعــارف عليهــا.

والشكل التالي يبني حركة مخصص تدني
التسهيالت املقتطع من االرباح بالنسبة الجمالي
احملفظة االئتمانية:

%1.50
%0.90
%0.2

%0.40
%0.30
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حتليل املركز املايل
شــهدت املوجــودات منــوا ً قويــا ً بلــغ
نســبته  %46فــي عــام  2014لتصــل
إلــى 1.75مليــار دينــار أردنــي بعــد أن
كانــت 1.20مليــار دينــار أردنــي فــي
عــام  2013وذلــك بعــد جنــاح عمليــة
االســتحواذ علــى اعمــال بنــك HSBC
فــي األردن ,وبذلــك حقــق البنــك نســبة
منــو جتــاوزت متوســط النمــو فــي
القطــاع املصرفــي االردنــي والبالغــة
 %٤٫٨خــال عــام .201٤

املبالغ مليون دينار

%20.0

وجــاء هــذا النمــو مــن خــال تنويــع
مصــادر وتوظيفــات االمــوال وبالشــكل
الــذي يحقــق العائــد اجملــزي لشــركاؤنا
فــي العمــل مــن مســاهمني وعمــاء
وموظفــن وضمــن درجــات اخملاطــر
املدروســة واملقبولــة مصرفيــا.

1750.2

1198.7

٢٠١٤

٢٠١٣

1032.9

927.3

871.2

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠
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تركيبة متوازنة
لتوظيفات االموال
تعكس قوة ومتانة
املركز املايل

املوجودات إستمثارات يف
األخرى  ٪٥رشكة حليفة ٪١
حمفظة اإلستمثار
يف السندات
واألذونات
٪٣٣

النقد واألرصدة
لدى البنوك ٪٢٠
حمفظة اإلستمثار
يف حقوق امللكية
٪١
التهسيالت االئمتانية
(بالصايف) ٪٤٠

2014
املوجودات إستمثارات يف
األخرى  ٪٥رشكة حليفة ٪١

النقد واألرصدة
لدى البنوك ٪٢٤

حمفظة اإلستمثار
يف السندات
واألذونات
٪٣٧

حمفظة اإلستمثار
يف حقوق امللكية
٪١
التهسيالت االئمتانية
(بالصايف) ٪٣٢

2013
39

كفاية رأس املال
تعتبــر ســنة  2014نقطــة حتــول
جوهريــة فــي مســيرة بنــك
االســتثمار العربــي األردنــي ،حيــث
شــهدت هــذه الســنة جنــاح البنــك
فــي زيــادة رأســماله املكتتــب بــه
مــن  100مليــون دينــار أردنــي الــى
 150مليــون دينــار أردنــي عــن طريــق
اكتتــاب خــاص للمســاهمني و ذلــك
الســتيعاب املوجــودات ذات اخملاطــر
املســتحوذ عليهــا مــن فــروع بنــك
 HSBCفــي األردن ســابقا.

تخطــى مؤشــر كفايــة رأس املــال
للبنــك وبهامــش كبيــر احلــد االدنــى
الــذي تتطلبــه معاييــر جلنــة بــازل
والبالــغ  ،%8وكذلــك احلــد االدنــى
ملتطلبــات البنــك املركــزي االردنــي
والبالــغ  %12ليصــل الــى مســتوى
 %15.5فــي عــام .2014

مؤشر كفاية رأس املال

%15.5
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%21.6

%17.8
%17.5

%17.9

امجايل حمفظة التهسيالت االئمتانية
عمــد البنــك خــال عــام  2014علــى
تركيــز اجلهــود لتحســن جــودة
احملفظــة االئتمانيــة مــن خــال اتبــاع
محوريــن اســتراتيجيني همــا تطبيــق
سياســة ائتمانيــة حصيفــة وانتقائيــة
فــي منــح التســهيالت باالضافــة الــى
تكثيــف اجلهــود فــي معاجلــة وحتصيــل
الديــون غيــر العاملــة خاصــة فيمــا
يتعلــق باحملفظــة االئتمانيــة التــي مت
االســتحواذ عليهــا مــن فــروع بنــك
 HSBCفــي األردن.

%2.8

ونتيجــة لهــذه اجلهــود فقــد وصــل
رصيــد اجمالــي محفظــة التســهيالت
 714مليــون دينــار أردنــي مقارنــة
مــع  384مليــون دينــار أردنــي كمــا
فــي نهايــة عــام  .2013كمــا وصلــت
نســبة الديــون غيــر العاملــة الــى %2.8
مــن رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــة
املباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة،
والتــي تعــد مــن افضــل النســب فــي
القطــاع املصرفــي االردنــي والتــي
متوســطها .%7
٢٠١4

714
%2.4
%5.9

٢٠١3

384

٢٠١2
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%6.7
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%٤.٥
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إجمالي التسهيالت اإلئتمانية
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تطور ارصدة ودائع العمالء
ارتفــاع مســتمر ومبعــدالت متناميــة
فــي ارصــدة ودائــع العمــاء مــا يــدل
علــى ثقــة املودعــن فــي البنــك
املبالغ مليون دينار

986.3

580.6

571.8

545.3

517.1

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

%20.43
ارصدة ودائع العمالء

٢٠١٤

* متثل هذه النسبة معدل النمو خالل الفترة من  2010الى 2014

تشــير تركيبــة ودائــع العمــاء حســب نــوع الوديعــة الــى تــوازن مــدروس بــن
الودائــع ذات التكلفــة املنخفضــة والودائــع التــي تتقاضــى اســعار فوائــد ضمــن
معــدالت الســوق
احلسابات اجلارية
وحتت الطلب ٪٢٦

احلسابات اجلارية
وحتت الطلب ٪٢٨
الودائع األجلة
٪٥٠

حسابات
التوفري ٪٧

حسابات
التوفري ٪٢٢

2014
42

الودائع األجلة
٪٦٧

2013

امجايل حقوق امللكية
متكــن البنــك مــن تنميــة قاعدتــه
الرأســمالية وبالشــكل الــذي يضعــه
فــي مصــاف البنــوك متينــة رأس املــال
وقويــة املركــز املالــي .فقــد ارتفعــت
قاعــدة اجمالــي حقــوق امللكيــة مــن
 159.5مليــون دينــار أردنــي كمــا فــي
نهايــة عــام  2013لتصــل الــى 218.5
مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام
 2014وبنســبة منــو  %37و ذلــك نتيجــة

لزيــادة رأس املــال املدفــوع مــن 100
مليــون دينــار أردنــي الــى  150مليــون
دينــار أردنــي و ذلــك الســتيعاب عمليــة
االســتحواذ علــى أعمــال فــروع بنــك
 HSBCفــي األردن .كمــا ســاهم البنــك
فــي تنميــة حقــوق غيــر املســيطرين
بنســبة  %1.6كمــا فــي نهايــة عــام
 2014لتصــل الــى  21.31مليــون دينــار
أردنــي.

املبالغ مليون دينار

218.5
159.5

155.1

٢٠١٣

٢٠١٢

129.8

129.3

٢٠١١

٢٠١٠

%14.9
اجمالي حقوق امللكية

٢٠١٤

* متثل هذه النسبة معدل النمو خالل الفترة من  2010الى 2014

أمه املؤرشات املالية
معدل العائد على متوسط املوجودات ( )ROaAبعد الضريبة
معدل العائد على متوسط حقوق امللكية ( )ROaEبعد الضريبة
الديون غير العاملة  /محفظة التسهيالت االئتمانية
صافي التسهيالت االئتمانية  /ودائع العمالء
صافي التسهيالت االئتمانية  /اجمالي املوجودات
النقد في الصندوق ولدى البنوك  /اجمالي املوجودات
اجمالي حقوق امللكية  /اجمالي املوجودات

2014
%1.7
%12.9
%2.8
%70.8
%39.9
%20.3
%12.5

2013
%1.5
%10.6
%2.4
%65
%31.5
%24.4
%13.3
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بنك اإلستمثار العريب األردين
(رشكة مسامهة عامة حمدودة)
معان  -األردن
القوامئ املالية املوحدة
للسنة املنهتية يف
 31اكنون األول 2014
مع تقرير مدقق احلسابات املستقل
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ع م 32772 /

تقرير مدقق احلسابات املستقل

إلى السادة مساهمي بنك اإلستثمار العربي األردني
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة لبنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي (شــركة مســاهمة عامــة محــدودة)،
والتــي تتكــون مــن قائمــة املركــز املالــي املوحــد كمــا فــي  31كانــون األول  201٤وكل مــن قوائــم الدخــل والدخــل الشــامل
والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة والتدفقــات النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وملخــص للسياســات
احملاســبية الهامــة ومعلومــات إيضاحيــة أخــرى .
مسؤولية االدارة عن القوائم املالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن اعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفق ـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة.
وتشــمل هــذه املســؤولية االحتفــاظ بالرقابــة الداخليــة التــي جتدهــا االدارة مناســبة لتمكنهــا مــن اعــداد القوائــم املاليــة
املوحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة  ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ .
مسؤولية مدقق احلسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة اســتنادا ً إلــى تدقيقنــا ،قمنــا بتدقيقنــا وفقـا ً للمعاييــر
الدوليــة للتدقيــق ،وتتطلــب تلــك املعاييــر أن نتقيــد مبتطلبــات قواعــد الســلوك املهنــي وأن نقــوم بتخطيــط واجــراء التدقيق
للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة .
بينــات تدقيــق ثبوتيــة للمبالــغ واالفصاحــات فــي القوائــم املاليــة
يتضمــن التدقيــق القيــام باجــراءات للحصــول علــى ّ
املوحــدة ،تســتند االجــراءات اخملتــارة إلــى تقديــر مدقــق احلســابات ،مبــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر االخطــاء اجلوهريــة فــي
القوائــم املاليــة املوحــدة ،ســوا ًء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ  .وعنــد القيــام بتقييــم تلــك اخملاطــر يأخــذ مدقــق
احلســابات فــي االعتبــار إجــراءات الرقابــة الداخليــة للبنــك واملتعلقــة باالعــداد والعــرض العــادل للقوائــم املاليــة املوحــدة
 ،وذلــك لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق املناســبة حســب الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة
الداخليــة لــدى البنــك  .يتضمــن التدقيــق كذلــك تقييــم مالءمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ،ومعقوليــة التقديــرات
احملاســبية املعــدة مــن قبــل االدارة وكذلــك تقييــم العــرض االجمالــي للقوائــم املاليــة املوحــدة .
بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
نعتقد أن ّ
الرأي
فــي رأينــا  ،ان القوائــم املاليــة املوحــدة تظهــر بصــورة عادلــة  ،مــن جميــع النواحــي اجلوهريــة  ،الوضــع املالــي املوحــد لبنــك
اإلســتثمار العربــي األردنــي كمــا فــي  31كانــون األول  201٤وادائــه املالــي املوحــد  ،وتدفقاتــه النقديــة املوحــدة للســنة
املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة .
تقرير حول املتطلبات القانونية
يحتفــظ البنــك بقيــود وســجالت حســابية منظمــة بصــورة أصوليــة ،وهــي متفقــة مــع القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة
ومــع القوائــم املاليــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة ،ونوصــي الهيئــة العامــة للمســاهمني املصادقــة عليهــا.
عمان – اململكة األردنية الهاشمية
 ٢٩كانون الثاني 201٥
ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن
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بنك اإلستمثار العريب األردين (رشكة مسامهة عامة حمدودة) معان  -األردن
قامئـة املركز املايل املوحد
املوجودات

ايضاح

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
4
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
5
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
6
موجودات ماليـة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
7
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 8
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
9
موجودات ماليـة بالتكلفـة املطفأة
10
إسـتـثمارات في شركة حليفة
11
ممتلكـات ومعـدات بالصافـي
12
موجودات غير ملموسة بالصافي
13
موجودات ضريبية مؤجلة
 / 20ب
مـوجـودات أخرى
14
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
15
ودائع عمالء
16
أمــوال مـقـترضــه مـن البنك املركزي االردني
17
تأمينات نقدية
18
مخصصات متنوعة
19
مخصص ضريبة الدخل
 / 20أ
مطلوبات أخرى
21
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية:
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به (املدفـوع)
22
عـــالوة إصدار أسهم
23
اإلحتياطي القانوني
24
احتياطي اخملاطر املصرفية العامة
24
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
25
إحتياطي القيمة العادلة  -صافي بعد الضريبة
26
أرباح مدورة
27
مجموع حقوق امللكية  -مساهمي البنك
حقـوق غيـر املسيطرين
29
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

قامئـــــــــــــــة (أ)

 31كانـــــــــــــــــــون األول
2013
2014
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
138,162,869
197,817,298
19,925,164
43,198
14,879,717
698,084,208
578,491,241
16,811,282
49,252,367
1,621,868
794,147
34,340,340
1,750,223,699

96,470,746
183,332,104
12,611,089
108,876
15,024,519
377,314,851
438,947,345
13,719,485
36,238,624
1,502,996
655,793
22,787,810
1,198,714,238

417,890,724
986,300,056
37,500,000
63,830,095
1,575,889
10,094,765
14,485,909
1,531,677,438

306,257,389
580,606,665
96,200,000
37,319,374
1,303,884
6,929,223
10,582,921
1,039,199,456

150,000,000
1,418,000
20,973,655
5,753,170
48,727
()1,321,657
20,366,480
197,238,375
21,307,886
218,546,261
1,750,223,699

100,000,000
1,418,000
17,919,994
2,689,548
712,920
()1,035,174
16,840,711
138,545,999
20,968,783
159,514,782
1,198,714,238

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها .
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بنك اإلستمثار العريب األردين (رشكة مسامهة عامة حمدودة) معان  -األردن
قامئـة الدخل املوحد
ايضاح
الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة
صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت
32
صافي إيرادات الفوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبية
33
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
34
توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 35
الدخل الشامل
ايرادات اخرى
36
إجمالي الدخل
نفقات املوظفني
37
استهالكات وإطفاءات
 12و 13
مصاريف أخرى
38
مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
9
مخصصات متنوعة
19
إجمالي املصروفات
حصة البنك من أربـاح شركة حليفة
11
الربح للسنـة قبـل الضرائب  -قائمة (هـ)
ضريبة الدخل
20
الربح للسنه قائمة (ج) و(د)
ويعود إلى :
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين
30
31

حصة السهم من الربح للسنة (مساهمـي البـنـك)
األسـاسـي واملـخـفــض
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للسنـة املنتهيـة في  31كانون األول
2013
2014
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
74,453,514
()28,769,046
45,684,468
7,634,599
53,319,067
4,818,103
30,786
397,581

59,100,951
()30,070,529
29,030,422
4,712,416
33,742,838
5,596,220
54,485
381,615

1,408,599
59,974,136
12,848,355
1,710,091
10,455,188
1,675,100
627,410
27,316,144
982,204
33,640,196
()9,276,824
24,363,372

861,987
40,637,145
8,847,701
1,558,049
7,950,940
1,357,108
438,327
20,152,125
1,683,891
22,168,911
()5,506,794
16,662,117

22,871,285
1,492,087
24,363,372

15,159,504
1,502,613
16,662,117

فلس  /دينار
0.172

فلس  /دينار
0.152

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها.
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قامئـــــــــــــــة (ب)

بنك اإلستمثار العريب األردين (رشكة مسامهة عامة حمدودة) معان  -األردن
قامئـة الدخل الشامل املوحدة

قامئـــــــــــــــة (ج)

 31كانـــــــــــــــــــون األول
2013
2014
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
الربح للسنة  -قائمة (ب)
بنود الدخل الشامل:
التغيـر فـي احتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبة
فـروقات ترجمه عـمالت أجـنبـيه  -شركة حليفه
أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل للسنة  -قائمة (د)
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

24,363,372

16,662,117

()72,151
()664,193
12,272
23,639,300
21,992,561

739,800
181,513
11,114
17,594,544
16,088,520

1,646,739
23,639,300

1,506,024
17,594,544

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ًمن هذه القوائم املالية وتقـرأ معها .

49

بنك اإلستمثار العريب األردين (رشكة مسامهة عامة حمدودة) معان  -األردن
قامئـة التغيريات يف حقوق امللكية املوحدة
عــالوة
رأس املـال
املكتتب به (املدفوع) إصدار أسهم

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2014
دينار
الرصيد في بداية السنة
100,000,000
فروقات ترجمه عمالت أجنبيه  -شركة حليفه
الربح للسنة  -قائمة (ب)
أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل -
التغير في إحتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبة -
إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)
الزيادة في راس املال *****
50,000,000
ارباح موزعة على املساهمني ****
اطفاء مصاريف زيادة في راس املال
احملول إلى اإلحتياطي القانوني
إحتياطي مخاطـر مصرفية عامة
التغير في حقوق غير املسيطرين
الرصيد في نهاية السنة
150,000,000

دينار
1,418,000
1,418,000

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2013
الرصيد في بداية السنة
فروقات ترجمه عمالت أجنبيه  -شركة حليفه
أرباح مدورة محولة
الربح للسنة  -قائمة (ب)
أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
التغير في إحتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبة
إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)
عالوة اصدار اسهم
ارباح موزعه على املساهمني
احملول إلى اإلحتياطي القانوني
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
التغير في حقوق غير املسيطرين
الرصيد في نهاية السنة

1,418,000
1,418,000

100,000,000
100,000,000

اإلحتياطات
إحتياطـي
قانوني

احتياطي مخاطر
مصرفية عامة *

دينار
17,919,994
3,053,661
20,973,655

دينار
2,689,548
3,063,622
5,753,170

16,009,877
1,910,117
17,919,994

3,193,021
()1,000,000
()1,000,000
496,527
2,689,548

مبوجب تعليمات السلطات الرقابية
* يحظر التصرف باحتياطي اخملاطر املصرفية العامة إال مبوافقة مسبقه من البنك املركزي األردني 				 .
** يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  794.147دينار ال ميكن التصرف به كما في  31كانون األول  2014لقاء منافع ضريبية مؤجلة
مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع إال مبقدار ما يتحقق منه فعال ً استنادا لتعليمات البنك املركزي األردني 		.
*** يحظر التصرف بإحتياطي القيمة العادلة السالبة البالغة  1.321.657دينار مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء اخلسائر
أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال مبقدار ما يتحقق منه فعال ً من خالل عمليات البيع استنادا ً لتعليمات البنك املركزي
األردني 															.
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قامئـــــــــــــــة (د)

فروقات ترجمـة
عمالت أجنبية

إحتياطي القيمة
العادلـة
بالصافي بعــد
الضريـبة ***

أرباح
مدورة **

دينار
712,920
()664,193
()664,193
48,727

دينار
()1,035,174
()65,705
()220,778
()286,483
()1,321,657

دينار
16,840,711
22,871,285
71,952
22,943,237
()13,000,000
()300,185
()3,053,661
()3,063,622
20,366,480

دينار
دينار
20,968,783 138,545,999
()664,193
1,492,087 22,871,285
6,247
6,025
()220,778
148,627
1,646,739 21,992,561
- 50,000,000
(- )13,000,000
()300,185
()1,307,636
21,307,886 197,238,375

531,407
181,513
181,513
712,920

()1,666,157
()80,281
711,264
630,983
()1,035,174

14,971,331
1,000,000
15,159,504
116,520
16,276,024
()12,000,000
()1,910,117
()496,527
16,840,711

20,659,972 134,457,479
181,513
1,502,613 15,159,504
36,239
()25,125
711,264
28,536
1,506,024 16,088,520
(- )12,000,000
()1,197,213
20,968,783 138,545,999

حقوق
غير املسيطرين

إجمالــــــي
حقـــــوق
امللكيـــة

إجمالي حقـوق
مساهمـــي
البنـــــك

دينار
159,514,782
()664,193
24,363,372
12,272
()72,151
23,639,300
50,000,000
()13,000,000
()300,185
()1,307,636
218,546,261
155,117,451
181,513
16,662,117
11,114
739,800
17,594,544
()12,000,000
()1,197,213
159,514,782

**** مبوجب اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ  26آذار  ،2014تقرر توزيع أرباح ما مقداره  ٪ 13من رأسمال البنك نقدا ً على
املساهمني أي ما يعادل  13مليون دينار 											 .
***** قررت الهيئة العامة للبنك في إجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  26شباط  2014زيادة راس مال البنك املكتتب به
واملدفوع من  100مليون دينار/سهم ليصبح  150مليون دينار/سهم وذلك عن طريق طرح  50مليون سهم لإلكتتاب 		
		
العام ملساهمي البنك بسعر دينار واحد لكل سهم  ،علما بانه قد مت إستكمال إجراءات الزيادة بتاريخ  5آيار .2014
				
تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها .
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قامئـــــــــــــــة (هـ)

بنك اإلستمثار العريب األردين (رشكة مسامهة عامة حمدودة) معان  -األردن
قامئـة التدفقات النقدية املوحدة
ايضاح
األنشطة التشغيلية
الربح للسنه قبل الضرائب  -قائمة (ب)
تعديالت لبنود غير نقدية :
استهالكات وإطفاءات
مخصص تدني التسهيالت االئتمانية املباشرة
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل
قائمة الدخل غير املتحققة
مخصص تعـويض نهاية اخلدمة
مخصصات متنوعة اخرى
تأثير تغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
حصة البنك في (أرباح) شركة حليفة
الربح قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات
التغير في املوجودات واملطلوبات :
النقص في اإليداعات لدى البنك املركزي
(التى تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
(الزيادة) في االيداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) النقص في تسهيالت ائتمانية مباشرة
(الزيادة) في املوجودات األخرى
الزيادة في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
(التي تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
الزيادة في ودائع العمالء
الزياده في تأمينات نقدية
الزيادة في املطلوبات األخرى
صافي التغير في املوجودات واملطلوبات
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
قبل الضرائب واخملصصات املدفوعة
مخصصات مدفوعه
الضرائب املدفوعة
صافي التدفق النقدي مـن عمليات التشغيل
التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار:
إستثمارات في شركات حليفة
(شراء) استحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة ،بالصافي
(شراء) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل
شراء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات
(شراء) موجودات غير ملموسة
صافي (اإلستخدام النقدي في) عمليات اإلستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل
الزياده فى رأس املال
(النقص) الزيادة في أموال مقترضه من البنك املركزي االردني
مصاريف زيادة رأس املال
التغير في حقوق غير املسيطرين
أرباح موزعة على املساهميـن
صافي (اإلستخدام النقدي في) التدفق النقدي
من عمليات التمويل
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنه
النقد وما في حكمه في نهاية السنه

33,640,196
		
1,710,091
1,675,100
502

1,558,049
1,357,108
3,393

299,658
327,752
()535,360
()982,204
36,135,735

238,326
200,001
()546,253
()1,683,891
23,295,644

36,600,000

-

()7,314,075

()9,511,665

65,176

128,598

()322,444,457
()11,552,530
10,635,000

13,261,768
()2,948,256
-

405,693,391
26,510,721
5,034,410
143,227,636
179,363,371

8,763,086
10,865,042
1,291,628
21,850,201
45,145,845

19
20

()355,405
()6,249,636
172,758,330

()781,830
()4,390,883
39,973,132

١١

()2,773,786
()139,543,896
()69,729

()3,728,660
()107,849,825
896,537

()15,916,681
1,689,061
()615,086
()157,230,117

()6,914,213
22,596
()326,494
()117,900,059

50,000,000
()58,700,000
()300,185
()1,152,984
()14,131,422
()24,284,591

96,200,000
()1,193,802
()13,096,340
81,909,858

()8,756,378
535,360
()84,154,539
()92,375,557

3,982,931
546,253
()88,683,723
()84,154,539

 12و 13
9
34
19
19
33
11

33
40
40

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها .
52

 31كانـــــــــــــــــــون األول
2013
2014
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
22,168,911

53

بنك اإلستمثار العريب األردين
(رشكة مسامهة عامة حمدودة)
معان  -األردن
اإليضاحات حول القوامئ املالية املوحدة

 -1عــــــــــام
ان البنــك شــركة مســاهمة عامــة
أردنيــة مركزهــا الرئيســي فــي عمــان
– اململكــة األردنيــة الهاشــمية
تأســس بتاريــخ أول كانــون الثانــي
 1978مبوجــب قانــون الشــركات
وتعديالتــه الالحقــة التــى كان آخرهــا
رقــم ( )22لســنة  .1997حيــث متــت
زيــادة رأس مــال البنــك املصــرح بــه
واملكتتــب واملدفــوع عــدة مــرات
ليصــل مقــداره  150مليــون دينــار
خــال العــام  ، 2014بقيمــة إســمية
دينــار للســهم الواحــد.
يقــوم البنــك بتقــدمي جميــع األعمــال
املصرفيــة واملاليــة مــن خــال مركــزه
وفروعــه ومكاتبــه داخــل اململكــة
وعددهــا ( )34وخارجهــا فــي قبــرص
وعددهــا ( )1والشــركات التابعــة لــه
فــي قطــر واألردن (بنــك اإلســثثمار
العربــي األردنــي – قطــر والشــركة
العربيــة املتحــدة لإلســتثمار
والوســاطة املاليــة).
قــام البنــك بتاريــخ  20كانــون
الثانــي  2014بتوقيــع اتفاقيــة مــع
HSBC Bank Middle East Limited
تتضمــن االســتحواذ علــى األعمــال
املصرفيــة لبنــك  HSBCفــي األردن
بعــد حصولــه علــى موافقــة البنــك
املركــزي األردنــي.
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تضمنــت عمليــة اإلســتحواذ شــراء
األربعــة فــروع لبنــك  – HSBCاألردن،
حيــث بلــغ مجمــوع موجوداتهــا
حوالــي  526مليــون دينــار أردنــي كمــا
فــي  19حزيــران  ، 2014وقــد تضمنــت
اإلتفاقيــة أيضــا نقــل معظــم
التزامــات بنــك  HSBCفــي األردن إلــى
بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي.
ولغايــات إمتــام عمليــة اإلســتحواذ،
قــام البنــك بعقــد اجتمــاع هيئــة
عامــة غيــر عــادي بتاريــخ  26شــباط
 2014والــذي تقــرر فيــه زيادة رأســمال
البنــك مببلــغ  50مليــون دينــار /
ســهم ليصبــح  150مليــون دينــار /
ســهم عــن طريــق طــرح  50مليــون
ســهم لإلكتتــاب العــام ملســاهمي
البنــك وبقيمــة إســمية مقدارهــا
دينــار واحــد للســهم الواحــد  ،هــذا
وقــد مت اســتكمال إجــراءات الزيــادة
بتاريــخ  5أيــار .2014
إن أســهم البنــك مدرجــة ويتــم
التــداول بهــا فــي ســوق عمــان املالي.
مت إقــرار القوائــم املاليــة املوحــدة
مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك
فــي جلســته رقــم ( )245بتاريــخ
 29كانــون الثانــي  2015وهــي
خاضعــة ملوافقــة الهيئــة العامــة
للمســا همني .

 -2أهم السياسات احملاسبية
أسس إعداد القوائم املالية
مت اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة
للبنــك وشــركاته التابعــة وفقــا ً
للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس
معاييــر احملاســبة الدوليــة
والتفســيرات الصــادرة عــن جلنــة
تفســيرات التقاريــر املاليــة الدوليــة
املنبثقــة عــن مجلــس معاييــر
احملاســبة الدوليــة ووفقــا ً للقوانــن
احملليــة النافــذة وتعليمــات البنــك
املركــزي االردنــي.
مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة
وفقــا ً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة،
باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمة
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،
واملوجــودات املاليــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل
الشــامل  ،واملشــتقات املاليــة  ،التــى
تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ
القوائــم املاليــة املوحــدة  ،كمــا
تظهــر بالقيمــة العادلــة املوجــودات
واملطلوبــات املاليــة التــى مت التحــوط
خملاطــر التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة.
ان الدينــار األردنــي هــو عملــة اظهــار
القوائــم املاليــة املوحــدة والــذي ميثــل
العملــة الرئيســية للبنــك.

إن السياســات احملاســبية املتبعــة في
القوائــم املاليــة املوحــدة متماثلــة
مــع السياســات احملاســبية التــي مت
اتباعهــا للســنة املنتهيــة فــي 31
كانــون االول  ، 2013باســتثناء أثــر
تطبيــق املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة
كمــا فــي إيضــاح ( - 50أ) أدنــاه وأثــر
التطبيــق مــا يلــي :

أ  -موجودات مالية وفق الكلفة املطفأة

ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات
ماليــة مــن /إلــى هــذا البنــد إال
فــي احلــاالت احملــددة فــي معاييــر
التقاريــر املاليــة الدوليــة (وفــي حــال
بيــع أي مــن هــذه املوجــودات قبــل
تاريــخ اســتحقاقها يتــم تســجيل
نتيجــة البيــع ضمــن قائمــة الدخــل
املوحــد فــي بنــد مســتقل واإلفصــاح
عــن ذلــك وفقــا ً ملتطلبــات معاييــر
التقاريــر املاليــة الدولــي باخلصــوص) .

هــي املوجــودات املاليــة التــي تهــدف ب -موجودات مالية بالقيمة
إدارة البنــك وفقــا ً لنمــوذج أعمالهــا العادلة من خالل قائمة الدخل

االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات
النقديــة التعاقديــة والتــي تتمثــل
بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة
علــى رصيــد الديــن القائــم .
يتــم إثبــات املوجــودات املاليــة عنــد
الشــراء بالكلفــة مضافــا ً إليهــا
مصاريــف االقتنــاء  ،وتطفــأ العــاوة /
اخلصــم بإســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعالــة  ،قيــدا ً علــى أو حلســاب
الفائــدة  ،وينــزل أيــة مخصصــات
ناجتــة عــن التدنــي فــي قيمتهــا يؤدي
إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد األصــل
أو جــزء منــه  ،ويتــم قيــد أي تدنــي
فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل
املوحــد وتظهــر الحقــا ً بالكلفــة
املطفــأة بعــد تخفيضهــا بخســائر
التدنــي .
ميثــل مبلــغ التدنــي فــي قيمــة
املوجــودات املاليــة وفــق الكلفــة
املطفــأة الفــرق بــن القيمــة املثبتــة
فــي الســجالت والقيمــة احلاليــة
للتدفقــات النقديــة املتوقعــة
اخملصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي
األصلــي.

هــي املوجــودات املاليــة التــي قــام
البنــك بشــرائها لغــرض بيعهــا فــي
املســتقبل القريــب وحتقيــق األربــاح
مــن تقلبــات األســعار الســوقية
قصيــرة األجــل أو هامــش أربــاح
املتاجــرة.
يتــم إثبــات هــذه املوجــودات بالقيمــة
العادلــة عنــد الشــراء (تقيــد
مصاريــف االقتنــاء علــى قائمــة
الدخــل املوحــد عنــد الشــراء) ويعــاد
تقييمهــا الحقــا ً بالقيمــة العادلــة،
ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة
فــي قائمــة الدخــل املوحــد مبــا فيهــا
التغيــر فــي القيمــة العادلــة النــاجت
عــن فروقــات حتويــل بنــود املوجــودات
غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة،
وفــي حــال بيــع هــذه املوجــودات
أو جــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح
أو اخلســائر الناجتــة عــن ذلــك فــي
قائمــة الدخــل املوحــد.
يتــم أخــذ األربــاح املوزعــة أو الفوائــد
املتحققــة فــي قائمــة الدخــل
املوحــد.

ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات
ماليــة مــن  /إلــى هــذا البنــد إال فــي
احلــاالت احملــددة فــي املعاييــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة .

ج -موجودات مالية وفق القيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل
متثــل هــذه املوجــودات املاليــة
االســتثمارات فــي أدوات امللكيــة
بغــرض االحتفــاظ بهــا علــى املــدى
الطويــل .
يتــم اثبــات هــذه املوجــودات بالقيمــة
العادلــة مضافــا ً اليهــا مصاريــف
االقتنــاء عنــد الشــراء ويعــاد
تقييمهــا الحق ـا ً بالقيمــة العادلــة ،
ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة
فــي قائمــة الدخــل الشــامل املوحــد
وضمــن حقــوق امللكيــة مبــا فيهــا
التغيــر فــي القيمــة العادلــة النــاجت
عــن فروقــات حتويــل بنــود املوجــودات
غيــر النقديــة بالعمــات االجنبيــة ،
وفــي حــال بيــع هــذه املوجــودات
أو جــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح
أو اخلســائر الناجتــة عــن ذلــك فــي
قائمــة الدخــل الشــامل املوحــد
وضمــن حقــوق امللكيــة املوحــدة
ويتــم حتويــل رصيــد احتياطــي تقييم
املوجــودات املاليــة املباعــة مباشــرة
الــى االربــاح واخلســائر املــدورة وليــس
مــن خــال قائمــة الدخــل املوحــد.
ال تخضــع هــذه املوجــودات الختبــار
خســائر التدنــي.
يتــم أخــذ االربــاح املوزعــة فــي قائمة
الدخــل املوحد.
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أسس توحيد القوائم املالية
تضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة
القوائــم املاليــة للبنــك والشــركات
التابعــة لــه واخلاضعــة لســيطرته
وتتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون
للبنــك القــدرة علــى التحكــم فــي
السياســات املاليــة والتشــغيلية
للشــركات التابعــة وذلــك للحصــول
علــى منافــع مــن انشــطتها ،ويتــم
اســتبعاد املعامــات واألرصــدة
وااليــرادات واملصروفــات فيمــا بــن
البنــك والشــركات التابعــة .
يتــم اعــداد البيانــات املاليــة
للشــركات التابعــة لنفــس الســنة
املاليــة للبنــك وبإســتخدام نفــس
السياســات احملاســبية املتبعــة فــي
البنــك  ،اذا كانــت الشــركات التابعــة
تتبــع سياســات محاســبية تختلــف
عــن تلــك املتبعــة فــي البنــك فيتــم
اجــراء التعديــات الالزمــة علــى
القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة
لتتطابــق مــع السياســات احملاســبية
املتبعــة فــي البنــك.
ميتلــك البنــك كمــا فــي  31كانــون
األول  2014الشــركات التابعــة
التاليــة:
 -1الشــركة العربيــة األردنيــة
املتحــدة لإلســتثمار والوســاطه
املاليــة  ،والتــي تأسســت كشــركة
محــدودة املســؤولية بتاريــخ 5
شــباط  2003وهــي مملوكــة بالكامــل
لبنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي
برأســمال مقــداره  2.500.000دينــار
وتقــوم بأعمــال الوســاطة املاليــة
فــي بورصــة عمــان  ،وذلـــك لصاحلهــا
ولصالــح عمــاء الشــركة كمــا فــي
 31كانــون األول .2014
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علمــا ً بــأن الشــركة العربيــة
االردنيــة املتحــدة لإلســتثمار
والوســاطة املاليــة متتلــك شــركة
تابعــة (شــركة املرشــدون العــرب
وبنســبة تبلــغ  .)٪55هــذا ويبلــغ
مجمــوع موجوداتهــا  3٫٣٢٠٫٠١١دينــار،
ومجمــوع مطلوباتهــا  ٤٩٢٫٣٢١دينــار
كمــا فــي  31كانــون األول  2014ويبلغ
مجمــوع ايراداتهــا  ٩٤٩٫٤٨٩دينــار
ومجمــوع مصروفاتهــا ١٫٠٢١٫٨١١
دينــار للســنة املنتهيــة فــي
 31كانون األول .2014

نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة
التــي مت التخلــص منهــا فــي قائمــة
الدخــل املوحــد حتــى تاريــخ التخلص
وهــو التاريــخ الــذي يفقــد البنــك
فيــه الســيطرة علــى الشـــركات
التابـعـة .
حقــوق غيــر املســيطرين متثــل
ذلــك اجلـــزء غيـــر اململــوك مــن قبــل
البنــك مــن حقــوق املســاهمني فــي
الشــركات التابعــة.

 -2بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي /معلومات القطاعات

قطــر ،وهــو بنــك مملــوك بنســبة
 ٪50وســهمني لبنــك اإلسـتـــثمار
العربــي االردنــي  ،والــذي تأســس
فــي  5كـانـــون األول  2005بــرأس
مــال مقــداره  10.000.000دوالر
أمريكــي فــي دولــة قطــر  ،وبتاريــخ
15نيســان  2008مت زيــادة رأســماله
ليصبــح  25.000.000دوالر أمريكــي
 ،وبتاريــخ  6نيســان  2012مت زيــادة
رأســماله ليصبــح  50.000.000دوالر
أمريكــي  ،وميــارس أعـــمال البنـــوك
املرخصــة املتمثلــة بنشــاطاته
املصرفيــة التجاريــة واخلصوصيــة
واإلســتثمارية  ،هــذا ويبلــغ مجمــوع
موجوداتــه  250.715.134دينــار
ومجمــوع مطلوباتــه 208.303.784
دينــار كمــــــا فـــــــي  31كانــون
األول  ،2014ويبلــغ مجمــوع
إيراداتــه  7.410.310دينــار ومجمــوع
مصروفاتــه  4.574.310دينــار للســنة
املنتهيــة فــي  31كانــون األول .2014
يتــم توحيــد نتائــج عمليــات
الشــركات التابعــة فــي قائمــة
الدخــل املوحــد مــن تاريــخ متلكهــا
وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه
فعليـا ً انتقــال ســيطرة البنــك علــى
الشــركات التابعــة ،ويتــم توحيــد

قطــاع األعمــال ميثــل مجموعــة مــن
املوجــودات والعمليــات التــي تشــترك
معـا ً فــي تقــدمي منتجــات أو خدمــات
خاضعــة خملاطــر وعوائــد تختلــف عن
تلــك املتعلقــة بقطاعــات أعمــال
أخــرى  ،والتــى مت قياســها وفقــا ً
للتقاريــر التــى يتــم اســتعمالها مــن
قبــل املديــر العــام وصانــع القــرار
الرئيســي لــدى البنــك.
القطــاع اجلغرافــي يرتبــط فــي تقــدمي
منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة
اقتصاديــة محــددة خاضعــة خملاطــر
وعوائــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة
بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات
اقتصاديــة أخــرى.

تسهيالت ائتمانية مباشرة
يتــم تكويــن مخصــص تدنــي
للتســهيالت اإلئتمانيــة املباشــرة اذا
تبــن عــدم إمكانيــة حتصيــل املبالــغ
املســتحقة للبنــك وعندمــا يتوفــر
دليــل موضوعــي علــى ان حدثــا
مــا قــد أثــر ســلبا ً علــى التدفقــات
النقديــة املســتقبلية للتســهيالت
اإلئتمانيــة املباشــرة وعندمــا ميكــن
تقديــر هــذا التدنــي ،وتســجل قيمــة
التدنــي فــي قائمــة الدخــل.

يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت
علــى التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر
العاملــة املمنوحــة للعمــاء وفقــا
لتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي
ووفقــا ً لتعليمــات الســلطات
الرقابيــة فــي الــدول التــي يتواجــد
للبنــك فيهــا فــروع او شــركات تابعة
أيهمــا أشــد.
يتــم شــطب التســهيالت اإلئتمانيــة
املعــد لهــا مخصصــات فــي حــال
عــدم جــدوى اإلجــراءات املتخــذة
لتحصيلهــا بتنزيلهــا مــن اخملصــص
ويتــم حتويــل أي فائــض فــي اخملصــص
اإلجمالــي  -إن وجد-الــى قائمــة
الدخــل ،ويضــاف احملصــل مــن الديــون
الســابق شــطبها إلــى اإليــرادات.

القيمة العادلة

يتــم تقييــم املوجــودات واملطلوبــات التدني في قيمة املوجودات املالية

املاليــة طويلــة االمــد والتــي ال
يســتحق عليهــا فوائــد مبوجــب
خصــم التدفقــات النقديــة ومبوجــب
ســعر الفائــدة الفعالــة ،ويتــم إطفاء
اخلصــم /العــاوة ضمــن ايــرادات
الفوائــد املقبوضــة /املدفوعــة فــي
قائمــة الدخــل املوحــد .
تهــدف طــرق التقييــم الــى احلصــول
علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات
الســوق وتأخــذ باإلعتبــار العوامــل
الســوقية وأيــة مخاطــر أو منافــع
متوقعــه عنــد تقديــر قيمــة األدوات
املاليــة ،وفــي حــال وجــود ادوات ماليــة
يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلة بشــكل
يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالكلفــة
بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.

ان أســعار اإلغــاق (شــراء موجــودات  /إستثمارات في شركات حليفة

بيــع مطلوبــات) بتاريــخ البيانــات
املاليــة فــي اســواق نشــطة متثــل
القيمــة العادلــة لــادوات واملشــتقات
املاليــة التــي لهــا اســعار ســوقية.
فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة
او عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض
األدوات واملشــتقات املاليــة او عــدم
نشــاط الســوق يتــم تقديــر قيمتهــا
العادلــة بعــدة طــرق منهــا:
مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية
ألداة مالية مشابهة لها إلى حد
كبير.
حتليل التدفقات النقدية املستقبلية
وخصم التدفقات النقدية املتوقعة
بنسبة مستخدمة في أداة مالية
مشابهة لها.

الشــركات احلليفــة هــي تلــك
الشــركات التــى ميــارس البنــك فيهــا
تأثيــرا ً فعــاال ً علــى القــرارات املتعلقــة
بالسياســات املاليــة والتشــغيلية ،
والتــى ميلــك البنــك نســبة تتــراوح بــن
( )٪20إلــى ( )٪50مــن حقــوق التصويــت
 ،وتظهــر اإلســتثمارات فــي الشــركات
احلليفــة مبوجــب طريقــة حقــوق
امللكيــة.
يتــم اســتبعاد اإليــرادات واملصروفــات
الناجتـــة عــن املعامــات فيمــا بــن
البنــك والشــركات احلليفــة وحســب
نســبة مســاهمة البنــك فــي هــذه
الشــركات.

يقــوم البنــك مبراجعــة القيــم املثبتــة
فــي الســجالت للموجــودات املاليــة في
تاريــخ املركــز املالــي املوحــد لتحديــد
فيمــا اذا كانــت هنالــك مؤشــرات تــدل
علــى تدنــي فــي قيمتهــا افراديــا ً او
علــى شــكل مجموعــة  ،وفــي حالــة
وجــود مثــل هــذه املؤشــرات فانــه يتــم
تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن
اجــل حتديــد خســارة التدنــي.
يتم حتديد مبلغ التدني كما يلي:
تدنــي قيمــة املوجــودات املاليــة
التــي تظهــر بالتكلفــة املطفــأة:
ميثــل الفــرق بــن القيمــة املثبتــة
فــي الســجالت والقيمــة احلاليــة
للتدفقــات النقديــة املتوقعــة
مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي
االصلــي.
تدنــي قيمــة املوجــودات املاليــة
التــي تظهــر بالتكلفــة :ميثــل الفــرق
بــن القيمــة املثبتــة فــي الســجالت
والقيمــة احلاليــة للتدفقــات النقدية
املتوقعــة مخصومــة بسعرالســوق
الســائد للعائــد علــى موجــودات
ماليــة مشــابهة.
يتــم تســجيل التدنــي فــي القيمــة
فــي قائمــة الدخــل كمــا يتــم
تســجيل اي وفــر فــي الفتــرة
الالحقــة نتيجــة التدنــي الســابق
فــي املوجــودات املاليــة فــي قائمــة
الدخــل.

مناذج تسعير اخليارات.
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املمتلكات واملعـدات
تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك املتراكــم ،وأي
تدنــي فــي قيمتهــا ،ويتــم اســتهالك املمتلــكات واملعــدات (باســتثناء األراضــي)
عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر
اإلنتاجــي املتوقــع لهــا الســتخدام النســب املئويــة التاليــة:
مباني
معدات وأجهزة وأثاث
وسائط نقل
أجهزة احلاسب اآللي
أخــرى

٪
2
15 - 9
20
15 - 12
12 -2

عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســترداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن
صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة املمكــن
اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل املوحــد.
يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي للممتلــكات واملعــدات فــي نهايــة كل عــام ،
فــاذا كانــت توقعــات العمــر االنتاجــي تختلــف عــن التقديــرات املعــدة ســابقا ً
يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغيــر فــي
التقديــرات.
يتــم اســتبعاد املمتلــكات واملعــدات عنــد التخلــص منهــا او عندمــا ال يعــود أي
منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها او مــن التخلــص منهــا.

اخملصصات
يتــم االعتــراف باخملصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ
القوائــم املاليــه املوحــده ناشــئة عــن احــداث ســابقة وان تســديد االلتزامــات
محتمــل وميكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني
يتــم تســجيل التعويضــات الســنوية املدفوعــة للموظفــن الذيــن يتركــون
اخلدمــة علــى حســاب مخصــص تــرك اخلدمــة عنــد دفعهــا  ،وتؤخــذ الزيــادة فــي
التعويضــات املدفوعــة عــن اخملصــص املســتدرك فــي قائمــة الدخــل املوحــد عنــد
دفعهــا  .ويتــم أخــذ مخصــص االلتزامــات املترتبــة علــى البنــك مــن تعويــض
نهايــة اخلدمــة للموظفــن فــي قائمــة الدخــل املوحــد.

ضريبة الدخل
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتســب مصاريــف الضرائــب املســتحقة على أســاس االربــاح اخلاضعــة للضريبة،
وتختلــف االربــاح اخلاضعــة للضريبــة عــن االربــاح املعلنــة فــي القوائــم املاليــة
املوحــدة الن االربــاح املعلنــة تشــمل ايــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة او مصاريــف
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املاليــة وامنــا فــي ســنوات الحقــة او
اخلســائر املتراكمــة املقبولــة ضريبيــا
أو بنــود ليســت خاضعــة او مقبولــة
التنزيــل الغــراض ضريبيــة .
حتســب الضرائــب مبوجــب
النســب الضرائبيــة املقــررة
مبوجــــب القـوانـيـــن واالنـظـمـــة
والتعليـمـــات فــي البلــدان التــي
يعمــل فيهــا البنــك.

متثــل احلســابات التــي يديرهــا البنــك
نيابــة عــن العمــاء وال تعتبــر مــن
موجــودات البنــك .يتــم إظهــار رســوم
وعمــوالت إدارة تلــك احلســابات فــي
قائمــة الدخــل املوحــد  .يتــم إعــداد
مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة
احملافــظ مضمونــة رأس املــال املــدارة
لصالــح العمــاء عــن رأس مالهــا.

إن الضرائــب املؤجلــة هــي الضرائــب الـتــقـــــاص

املتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة
الفروقــات الزمنيــة املؤقتــة بــن
قيمـــة املـوجــــودات او املطلوبات في
القوائــم املاليــة املوحــدة والقيمــة
التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبي
علــى اساســها .يتــم احتســاب
الضرائــب املؤجلــة باســتخدام
طريقــة االلتــزام بامليزانيــة وحتتســب
الضرائــب املؤجلــة وفقــا ً للنســب
الضريبية التي يتوقــــع تطـبـيـــقها
عـنـــد تسـويـــة االلتــزام الضريبــي
او حتقيــق املوجــودات الضريبيــة
املؤجلــة.

يتــم مراجعــة رصيــد املوجــودات
واملطلوبــات الضريبيــة املؤجلــة فــي
تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــده ويتم
تخفيضهــا فــي حالة تـوقـــع عـــدم
امـكـانـيــــة االســتفادة مــن تلــك
املوجــودات الضريبيــة او تســديد
او انتفــاء احلاجــة للمطلوبــات
الضريبيــة املؤجلــة جزئيــا او كليــا.

رأس املـال
تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك
يتــم قيــد أي تكاليــف ناجتــة عــن
اصــدار أو شــراء أســهم البنــك علــى
األربــاح املــدورة (بالصافــي بعــد األثــر
الضريبــي لهــذه التكاليــف إن وجــد).
اذا لــم تســتكمل عمليــة اإلصــدار أو
الشــراء فيتــم قيــد هــذه التكاليــف
كمصاريــف علــى قائمــة الدخــل
املوحــد.

يتــم اجــراء تقــاص بــن املوجــودات
املاليــة واملطلوبــات املاليــة واظهــار
املبلــغ الصافــي فــي القوائــم املاليــه
املوحـــدة فقــط عندمــا تتوفــر احلقــوق
القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا
يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص
او يكــون حتقــق املوجــودات وتســوية
املطلوبــات فــي نفــس الوقــت .

حتقق االيرادات واالعتراف باملصاريف
يتــم حتقــق إيــرادات الفوائــد
بإســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعليــة باســتثناء فوائــد وعمــوالت
التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر
العاملــة التــي ال يتــم االعتــراف
بهــا كإيــرادات ويتــم تســجيلها
فــي حســاب الفوائــد والعمــوالت
ا ملعلقــة .
يتــم اإلعتــراف باملصاريــف علــى
أســاس مبــدأ اإلســتحقاق .
يتــم تســجيل العمــوالت كإيــرادات
عنــد تقــدمي اخلدمــات املتعلقــة
بهــا ،ويتــم االعتــراف باربــاح اســهم
الشــركات عنــد حتققهــا (اقرارهــا
مــن الهيئــة العامــة للمســاهمني).
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تاريخ اإلعتراف باملوجودات املالية
يتــم االعتــراف بشــراء وبيــع املوجــودات
املاليــة فــي تاريــخ املتاجــرة (تاريــخ
التــزام البنــك ببيــع أو شــراء املوجــودات
املاليــة).

املشتقات املالية ومحاسبة
التحوط
مشتقات مالية للتحوط:

الغــراض محاســبة التحــوط تظهــر
املشــتقات املاليــة بالقيمــة العادلــة.

 التحوط للقيمة العادلة:هــو التحــوط خملاطــر التغيــر فــي
القيمــة العادلــة ملوجــودات ومطلوبــات
البنــك.
فــي حــال انطباق شــروط حتــوط القيمة
العادلــة الفعــال ،يتــم تســجيل االرباح
واخلســائر الناجتــة عــن تقييــم اداة
التحــوط بالقيمــة العادلة وعــن التغير
فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو
املطلوبــات املتحــوط لهــا فــي قائمــة
الدخــل املوحـــد .
فــي حــال انطبــاق شــروط حتــوط
احملفظــة الفعــال يتــم تســجيل ايــة
اربــاح او خســائر ناجتــة عــن اعــادة
تقييــم اداة التحــوط بالقيمــة العادلــة
وكذلــك التغيــر فــي القيمــة العادلــة
حملفظــة املوجــودات او املطلوبــات فــي
قائمــة الدخــل املوحــد فــي نفــس
ا لسنـة .

عقود إعادة الشراء أو البيع
يســتمر االعتــراف فــي القوائــم املاليــة
املوحــده باملوجــودات املباعــة والتــي مت
التعهــد املتزامــن بإعــادة شــرائها فــي
تاريــخ مســتقبلي  ،وذلــك الســتمرار
ســيطرة البنــك علــى تلــك املوجــودات
وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنك
حــال حدوثهــا ،ويســتمر تقييمهــا
وفق ـا ً للسياســات احملاســبية املتبعــة.
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(هــذا وفــي حــال وجــود حــق للمشــتري
بالتصــرف بهــذه املوجــودات (بيــع أو
إعــادة رهــن) فيجــب إعــادة تصنيفهــا
ضمــن املوجــودات املاليــة املرهونــة) .
تــدرج املبالــغ املقابلــة للمبالــغ
املســتلمة لهــذه العقــود ضمــن
املطلوبــات فــي بنــد األمــوال املقترضــة،
ويتــم االعتــراف بالفــرق بــن ســعر
البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصروف
فوائــد يســتحق علــى مــدى فتــرة
العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعليــة.
أمــا املوجــودات املشــتراه مــع التعهــد
املتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ
مســتقبلي محــدد فــا يتــم االعتــراف
بهــا فــي القوائــم املاليــة املوحــده ،
وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة علــى
تلــك املوجــودات وألن أيــة مخاطــر أو
منافــع ال تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا.
وتــدرج املبالــغ املدفوعــة املتعلقــة
بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى
البنــوك واملؤسســات املصرفيــة األخــرى
أو ضمــن التســهيالت اإلئتمانيــة
حســب احلــال ،ويتــم معاجلــة الفــرق
بــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع
كإيــرادات فوائــد تســتحق علــى مــدى
فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة
الفائــدة الفعليــة.

املوجودات التي آلت ملكيتها
للبنك وفا ًء لديون مستحقة

تظهــر املوجــودات التــي آلــت ملكيتهــا
للبنــك فــي القوائــم املاليــه املوحــدة
ضمــن بنــد «موجــودات أخــرى» وذلــك
بالقيمــة التــي آلــت بهــا للبنــك أو
القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد
تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم املاليــة
املوحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل
إفــرادي ،ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي
قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل
املوحــد وال يتــم تســجيل الزيــادة
كإيــراد  .يتــم تســجيل الزيــادة الالحقة
فــي قائمــة الدخــل املوحــد إلــى احلــد
الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي مت
تســجيله ســابقا.

املوجودات غير امللموسة
أ -الشهـرة
يتــم تســجيل الشــهرة بالتكلفــة
التــي متثــل الزيــادة فــي تكلفــة
امتــاك او شــراء االســتثمار فــي
الشــركة التابعــة عــن حصــة
البنــك فــي القيمــة العادلــة
لصافــي موجــودات تلــك الشــركة
بتاريــخ االمتــاك  .يتــم تســجيل
الشــهرة الناجتــة عــن االستثـــمار في
شــركات تابعــة فــي بنــد منفصــل
كموجــودات غيــر ملموســة  ،ويتــم
الحقــا ً تخفيــض تكلفــة الشــهرة
بــأي تدنــي فــي قيمــة االســتثمار .
يتــم توزيــع الشــهرة علــى وحــدة/
وحــدات توليــد النقــد ألغــراض
اختبــار التدنــي فــي القيمــة .
يتــم إجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة
فــي تاريــخ القوائــم املاليـــة املوحــدة
ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا
كانــت هنــاك داللــة علــى أن قيمــة
الشــهرة قــد تدنــت وذلــك فــي حــال
كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد
املقــدرة لوحدة/لوحــدات توليــد
النقــد التــي تعــود لهــا الشــهرة
أقــل مــن القيمــة املســجلة فــي
الدفاتــر لوحدة/وحــدات توليــد النقــد
ويتــم تســجيل قيمــة التدنــي فــي
قائمــة الدخــل املوحــد .

ب -املوجودات غير امللموسة األخرى
املوجــودات غيــر امللموســة التــي يتــم
احلصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج
تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ
احلصــول عليهــا أمــا املوجــودات
غيــر امللموســة التــي يتــم احلصــول
عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى
غيــر االندمــاج فيتــم تســجيلها
بالتكلفــة.
يتــم تصنيــف املوجــودات غيــر
امللموســة علــى اســاس تقديــر
عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو
لفتــرة غيــر محــــددة  .ويتــم اطفــاء
املوجــودات غيــر امللموســة التــي
لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا
العمــر

ويتــم قيــد االطفــاء فــي قائمــة
الدخــل املوحــد .أمــا املوجــودات غيــر
امللموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر
محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي
قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم املاليــة
املوحــدة ويتــم تســجيل أي تدنــي في
قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل املوحــد.
ال يتــم رســملة املوجــودات غيــر
امللموســة الناجتــة عــن أعمــال البنك
ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل
املوحــد فــي نفــس الســنة.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى
تدنــي قيمــة املوجــودات غيــر
امللموســة فــي تاريــخ القوائــم
املاليــة املوحــدة .كذلــك يتــم
مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي
لتلــك املوجــودات ويتــم اجــراء أيــة
تعديــات علــى الفتــرات الالحقــة .
فيمــا يلــي السياســة احملاســبية
إلطفــاء املوجــودات غيــر امللموســة
لــدى البنــك ( تظهــر املوجــودات غيــر
امللموســة بالتكلفــة بعــد تنزيــل
اإلطفــاءات الســنوية ،ومت إطفــاء
هــذه املوجــودات بطريقـــة القســط
الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي
باســتخدام نسبـــة  ٪25ســنويا).

العمالت االجنبية
يتــم إثبــات املعامــات التــي تتــم
بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة
بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ
إجــراء املعامـــــات  .يتــم حتويــل
أرصــدة املوجــودات املاليــة واملطلوبات
املاليــة باســعار العمــات االجنبيــة
الوســطية الســائدة فــي تاريــخ
القوائــم املاليــه املوحــده واملعلنــة
مــن البنــك املركــزي األردنــي.
يتــم حتويــل املوجــودات غيــر املاليــة
واملطلوبــات غيــر املاليــة بالعمــات
االجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة
العادلــة فــي تاريــخ حتديــد قيمتهــا
العادلــة.
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يتــم إثبــات االربــاح واخلســائر الناجتــة
عــن حتويــل العمــات األجنبيــة فــي
قائمــة الدخــل املوحــد.
يتــم قيــد فروقــات التحويــل لبنــود
املوجــودات واملطلوبــات بالعمــات
األجنبيــة غيــر النقديــة (مثــل
األســهم) كجــزء مــن التغيــر فــي
القيمــة العادلــة.
عنــد توحيــد القوائــم املاليــة
املوحــده يتــم ترجمــة موجــودات
ومطلوبــات الفــروع والشــركات
التابعــة فــي اخلــارج مــن العملــة
الرئيســــية (االساســية) الــى عملــة
التقريــر وفقــا ً لالســعار الوســطية
للعمــات فــي تـاريـــخ القوائــم
املاليــه املوحــدة واملـعـلـنـــة مـــن
الـبـنـــك الـمـركــــزي األردنــي .أمــا
بنــود االيــرادات واملصروفــات فيتــم
ترجمتهــا علــى اســاس معــدل
الســعر خــال الســنة وتظهــر
فروقــات العملــة الناجمــة فــي
بنــد مســتقل فــي قائمــة الدخــل
الشــامل اآلخر املوحد  .وفـــي حـالـــة
بـيـــع احـــدى هـــذه الشــركات او
الفــروع فيتــم قيــد مبلــغ فروقــات
تـرجـمـــة العمـــات االجنـبـيـــة
املـتـعـلـــق بهـــا ضـمـن االيـــرادات/
املصاريــف فــي قائمــة الدخــل
املوحـــد.

النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي
تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر،
وتتضمــن:
النقــد واألرصــدة لــدى البنــك املركــزي
األردنــي واألرصــدة لــدى البنــوك
واملؤسســات املصرفيــة  ،وتنــزل ودائــع
البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي
تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر
واألرصــدة املقيــدة الســحب.
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 -٣التقديرات احملاسبية
تقــوم االدارة مــن خــال تطبيــق
السياســات احملاســبية باتبــاع
اجتهــادات وفرضيــات لهــا اثــر جوهــري
فــي االعتــراف باألرصــدة املســجلة
فــي القوائــم املاليــة املوحــده التــي
تعتقــد انهــا كافيــة ضمــن القوائــم
املاليــة املوحــدة ومفصلــة علــى النحــو
التالــي:
يتــم تكويــن مخصــص لقــاء
التســهيالت االئتمانيــة اعتمــادا
علــى اســس وفرضيــات معتمــدة مــن
قبــل ادارة البنــك لتقديــر اخملصــص
الواجــب تكوينــه مبوجــب متطلبــات
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
ويتــم مقارنــة نتائــج هــذه االســس
والفرضيــات مــع اخملصصــات الواجــب
تكوينهــا مبوجــب تعليمــات البنــوك
املركزيــة التــي تعمــل مــن خاللهــا
فــروع البنــك ويتــم اعتمــاد النتائــج
االكثـــر تشـــددا مبـــا يتوافــق مــع
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر االعمــار
االنتاجيــة لالصــول امللموســة وغيــر
امللموســة بشــكل دوري لغايــات
احتســاب االســتهالكات واالطفــاءات
الســنوية اعتمــادا علــى احلالــة
العامــة لتلــك االصــول وتقديــرات
االعمــار االنتاجيــة املتوقعــة فــي
املســتقبل  ،ويتــم اخــذ خســارة
التدنــي (ان وجــدت) فــي قائمــة
الدخــل املوحــد.
تقــوم االدارة مبراجعــة دوريــة
للموجــودات املاليــة والتــي تظهــر
بالكلفــة لتقديــر اي تدنــي فــي
قيمتهــا ويتــم اخــذ هــذا التدنــي (ان
وجــد) فــي قائمــة الدخــل املوحــد
للســنة.

يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا املقامــة ضــد البنــك (اذا وجــدت احلاجــة
لذلــك) اعتمــادا علــى دراســة قانونيـــــة معــدة مــن قبــل مستشــاري البنــك
والتــي مبوجبهــا يتــم حتديــد اخملاطــر احملتمـــل حدوثهــا فــي املســتقبل  ،ويعــاد
النظــر فــي تلــك الدراســات بشكـــل دوري.
يتــم تكويــن مخصــص لضريبــة الدخــل عــن اربــاح الســنة احلاليــة  ،والتقديــرات
الضريبيــة املســتحقة واملتوقعــة عــن الســنة الســابقة (اذا وجــدت فروقــات) عــن
اخملصــص املقتطــع فــي حالــة الوصــول الــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة
الدخــل عــن الســنة الســابقة .
مســتويات القيمــة العادلــة :يتوجــب حتديــد واإلفصــاح عــن املســتوى فــي
تسلســل القيمــة العادلــة الــذي تصنــف فيــه مقاييــس القيمــة العادلــة
كاملــة وفصــل قياســات القيمــة العادلــة وفقــا ً للمســتويات احملــددة فــي
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة .الفــرق بــن املســتوى  2واملســتوى  3ملقاييــس
القيمــة العادلــة يعنــي تقييــم مــا إذا كانــت املعلومــات أو املدخــات ميكــن
مالحظتهــا ومــدى أهميــة املعلومــات التــي ال ميكــن مالحظتهــا ممــا يتطلــب
وضــع أحــكام وحتليــل دقيــق للمدخــات املســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة
مبــا فــي ذلــك األخــذ باالعتبــار كافــة العوامــل التــي تخــص األصــل أو االلتــزام.
وبرأي اإلدارة أن التقديرات املتبعة ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة.

 -٤نقد وأرصة لدى البنك املركزي األردني
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــون األول
2013
2014
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
نقد في اخلزينة
15.340.573
ارصدة لدى البنك املركزي االردني 56.222.296
متطلبات االحتياطي النقدي
شهادات إيداع *
66.600.000
اجملموع
138.162.869

7.938.658
30.832.088
57.700.000
96.470.746

 عدا األحتياطي النقدي ليس هنالك اية مبالغ مقيدة السحب لدى البنكاملركزي األردني كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١4و .٢٠١3
* يشمل هذا البند شهـادات إيداع تستحق خالل فـترة تزيد عن ثـالثـة أشهر
مببلغ  21.100.000دينـار كما فـي  31كانـون األول  57.700.000( 2014دينـار كما
في  31كانون األول .)2013
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 -٥أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الــبــيــان

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة محليــــة
 31كانــــــــــــون األول

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة خارجيــــة
 31كانــــــــــــون األول

اجملموع

2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

193.770

حسابات جارية
وحتت الطلب
ودائع تستحق خالل 72.260.269
فترة  3أشهر أو أقل
اجملموع
72.454.039

35.999.734

197.381

33.368.078

35.802.353

33.561.848

40.446.108

91.995.181

106.886.262

147.332.370 164.255.450

40.643.489

142.688.615 125.363.259

183.332.104 197.817.298

بلغــت األرصـــدة لــدى البنــوك واملؤســـسات املصرفيــة التــي ال تتقاضــى فـــوائد  33.186.670ديـنـــار كمــا فــي  31كانــون
األول  25.211.026( 2014دينــار كمــا فــي  31كانــون األول . )2013
ليــس هنالــك أيــة مبالــغ مقيـــدة الســحب لـــدى البنــوك واملؤسســات املصرفـــية كمــا فــي  31كانــون األول  2014و2013
علــى التوالــي.

 -٦إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الــبــيــان

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة محليــــة
 31كانــــــــــــون األول

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة خارجيــــة
 31كانــــــــــــون األول

اجملموع

2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

10.635.000

إيداعات تستحق
خالل  6شهور
إيداعات تستحق
من  9-6شهور
إيداعات تستحق من
 9أشهر إلى سنه
اجملموع
10.635.000

-

4.376.518

996.833

15.011.518

996.833

-

2.180.808

8.898.721

2.180.808

8.898.721

-

2.732.838

2.715.535

2.732.838

2.715.535

-

9.290.164

12.611.089

19.925.164

12.611.089

ليــس هنالــك أيــة مبالــغ مقيـــدة الســحب لـــدى البنــوك واملؤسســات املصرفـــية كمــا فــي  31كانــون األول  2014و2013
علــى التوالــي.
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 -٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــون األول
2014
دينــــــــــار

2013
دينــــــــــار

أسهم مدرجة في أسواق نشطة

43.198

108.876

اجملموع

43.198

108.876

 -٨موجودات ماليه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــون األول
2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار
أسهم مدرجة في أسواق نشطة
أسهم غير مدرجة في أسواق نشطة *
اجملموع

12.972.424
1.907.293
14.879.717

13.367.226
1.657.293
15.024.519

* مت اإلعتمــاد علــى القوائــم املاليــة غيــر املدققــة الصــادرة عــن بعــض الشــركات املســتثمر بهــا للســنة املنتهيــة فــي 31
كانــون األول  2012و ، 2013وبــرأي اإلدارة أنــه ال يوجــد أي تدنــي فــي قيمــة هــذه اإلســتثمارات .
بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة علــى اإلســتثمارات أعــاه  397.581دينــار للســنه املنتهيــة فــي  31كانــون األول 2014
( 381.615دينــار للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون االول .)2013
لــم يكــن هنالــك أي حتويــل ألربــاح أو خســائر متراكمــه فــي حقــوق امللكيــة تتعلــق مبوجــودات ماليــة مــن خــال قائمــة
الدخــل الشــامل .
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 -٩تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــون األول
2014
دينــــــــــار
األفراد (التجزئة) :
قروض
بطاقات االئتمان
القروض العقارية
الشركات الكبرى:
قروض
جاري مدين
منشـآت صغيرة ومتوسطة:
قروض
جاري مدين
احلكومة والقطاع العام
اجملموع
ينزل :مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
ينزل :فوائد معلقة
صافي التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

2013
دينــــــــــار

75.127.918
12.176.385
127.989.880

57.939.462
2.795.597
65.483.008

101.327.308
21.556.535

74.286.456
26.973.544

150.450.364
61.353.214
163.704.207
713.685.811
()13.018.059
()2.583.544
698.084.208

18.020.537
16.184.126
121.990.025
383.672.755
()5.522.939
()834.965
377.314.851

بلغــت التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر العاملــة  22.037.287دينــار أي مــا نســبته  ٪3.09مــن رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــة
املباشــرة للســنة ( 10.000.050دينــار أي مــا نســبته  ٪2.61مــن الرصيــد املمنــوح فــي نهايــة الســنة الســابقة).
بلغــت التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة  20.167.897دينــار أي مــــا نســبته  ٪2.83مــن
رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــة املباشــرة بعــد تـــنزيل الـــفوائد املعلقــة ( 9.165.085دينــار أي مــا نســبته  ٪2.39فــي نهاية
الســنة الســابقة).
بلغــت التســهيالت اإلئتمانيــة املمنوحــة للحكومــة األردنيــة وبكفالتهــا  136.420.749دينــار أي مــا نســبته  ٪19.1مــن
إجمالــي التسهـــيالت اإلئتمانيــة املباشــرة ( 95.990.235دينــار أي مــا نســبته  ٪25فــي نهايــة الســنة الســابقة) .
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مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:
فيما يلي احلركة على مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:
 1كانون األول 2014

األفراد
دينـار

الرصيد في بداية السنة
1,247,507
املقتطع خالل السنة من االيرادات 611,100
املستخدم من اخملصص خالل السنة ()388
الديـون املشطـوبــة
احملول إلى حسابات نظامية *
()2,104,159
احملولة من حسـابات نظامية
يضـاف :حتويالت ***
5,663,623
الرصيد في نهاية السنة
5,417,683
مخصص ديون متعثرة على أساس 5,245,111
العميل الواحد
مخصص ديون مصنفة على أساس 172,572
احملفظة للديون حتت الرقابة
5,417,683
 31كانون األول 2013

األفراد
دينـار

الرصيد في بداية السنة
املقتطع خالل السنة من االيرادات
احملول من مخصصات اخرى
املستخدم من اخملصص خالل
السنة الديـون املشطوبة
احملول إلى حسـابات نظامية
الرصيد في نهاية السنة
مخصص ديون متعثرة على
أساس العميل الواحد
مخصص ديون مصنفة على أساس
احملفظة للديون حتت الرقابة

9,713,133
1,077,002
-

القروض العقارية الشركات الكبرى املنشآت الصغيرة اإلجمالي
واملتوسطة
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
1,679,457
-

1,064,000
-

2,595,975
()258,385

5,522,939
1,675,100
()258,773

()1,582,705
1,296,146
1,392,898
1,307,748

1,064,000
1,064,000

()39,721,526
304,268
42,223,146
5,143,478
4,486,132

()43,408,390
304,268
49,182,915
13,018,059
12,102,991

85,150

-

657,346

915,068
13,018,059

5,143,478
1,064,000
1,392,898
املنشآت الصغيرة
اإلجمالي
القروض العقارية الشركات الكبرى واملتوسطة
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
3,729,539
-

2,822,262
116,738
628,000
()56,606

18,087,743
1,357,108
628,000
()56,606

1,822,809
163,368
-

()3,729,539
-

()914,419
2,595,975
1,961,223

()14,493,306
5,522,939
4,799,804

80,672

7,711

-

634,752

723,135

1,247,507

1,679,457

-

2,595,975

5,522,939

()306,720( )9,542,628
1,679,457 1,247,507
1,671,746 1,166,835

* هنــاك تســهيالت ائتمانيــة مباشــرة رصيدهــا  69.335.559دينــار وفوائدهــا املعلقــة  ١٠٫٢٩٣٫٤٦١دينــار واخملصــص املرصــود
لهــا  57.594.298دينــار وتأميناتهــا النقديــة  ١٫٤٤٧٫٨٠٠كمــا فــي  31كانــون األول  2014مت إدراجهــا ضمــن حســابات نظاميــة
خــارج قائمــة املركــز املالــي املوحــد مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة وذلــك اعتبــارا أن هــذه التســهيالت مغطــاه بالكامــل كمــا
بتاريخ القوائم املالية املوحده									 .
** هنالــك فوائــد معلقــة بقيمــة  13.881.326دينــار مت إدراجهــا ضمــن حســابات نظاميــة خــارج قائمــة املركــز املالــي املوحــد
مقابــل تســهيالت ائتمانيــة محولــة مــن بنــك  HSBCالشــرق األوســط األردن ســابقا ويقابلهــا قضايــا.
*** ميثــل مبلــغ التحويــات أعــاه املبالــغ احملولــة مــن بنــك  HSBCالشــرق األوســط  -األردن ســابقا  ،نتيجــة عمليــة
اإلستحواذ									 .
بلغــت قيمــة اخملصصــات التــي إنتفــت احلاجــة إليهــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون وحولــت إزاء ديــون أخــرى مببلــغ
 1.001.132دينار كما في  31كانون األول  734.108 ( 2014دينار  ،كما في  31كانون األول 			.)2013
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الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
للسنة املنتهية في
 31كانون األول 2014

األفراد
دينـار

الرصيد في بداية السنة
320,395
يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة 775,395
ينـــزل :الفوائد احملولة لاليرادات
()203,955
ينـــزل :الفوائد املعلقة احملولة
()413,485
الى حسابات نظامية
ينـــزل :فوائد معلقه مشطوبه
احملولة من حسابات نظامية إلى
الفوائد املعلقة
يضاف :حتويالت *
1,113,967
الرصيد في نهاية السنة
1,592,317

القروض العقارية الشركات الكبرى املنشآت الصغيرة اإلجمالي
واملتوسطة
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
185,445
534,246
()138,341
()192,269

-

329,125
1,052,068
()53,749
()14,842,906

834,965
2,361,709
()396,045
()15,448,660

-

-

()118,666
13,447

()118,666
13,447

420,347
809,428

-

13,802,480
181,799

15,336,794
2,583,544

القروض العقارية الشركات الكبرى املنشآت الصغيرة اإلجمالي
األفراد
للسنة املنتهية في
واملتوسطة
 31كانون األول 201٣
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
الرصيد في بداية السنة
8,017,634
2,145,710
1,298,845
800,955 3,772,124
1,773,761
806,273
398,126
يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة 569,362
ينـــزل :الفوائد احملولة لاليرادات
()172,848
()10,764
()87,031
()75,053
ينـــزل :الفوائد املعلقة احملولة
()8,739,709
()2,568,221
()1,298,845
()926,605( )3,946,038
الى حسابات نظامية
ينـــزل :الفوائد املعلقة
()43,873
()43,873
التي مت شطبها
الرصيد في نهاية السنة
834,965
329,125
185,445
320,395
* ميثل مبلغ التحويالت أعاله املبالغ احملولة من بنك  HSBCالشرق األوسط  -األردن سابقا نتيجة عملية اإلستحواذ.
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 -١٠موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانــــــــــــون األول
2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقيه:
أذونات خزينه
سنـدات مالية حكوميه وبكفالتها *
سنـدات وإسناد قـرض شركات
مجموع املوجودات املالية املتوفر لها أسعار سوقيه
حتليل السندات

46.233.798
354.480.164 535.230.406
38.233.383 43.260.835
438.947.345 578.491.241
 31كانــــــــــــون األول
2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار

موجودات مالية ذات معدل عائد ثابت
موجودات مالية ذات معدل عائد متغير

438.225.900 578.181.053
721.445
310.188
438.947.345 578.491.241

* مت نقــل ملكيــة ســندات خزينــة بقيمــة  37.500.000دينــار مــن محفظــة بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي لصالــح محفظة
البنــك املركــزي االردنــي مــع تعهــد بنــك االســتثمار العربــي االردنــي بإعــادة شــراء هــذه الســندات موضــع اإلتفاقيــة فــي
يــوم إســتحقاق اإلتفاقيــة علمــا بــأن هــذه الســندات تســتحق خــال فتــرة شــهرا ً او اقــل وتســدد نقــدا وبســعر فائــدة .٪3
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 -١١إستثمارات في شركة حليفة
فيما يلي ملخص احلركة التى متت على قيمة اإلستثمار في الشركة احلليفة:
 31كانــــــــــــون األول
2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار
رصيد بداية السنة
اإلضافات
حصة البنك من أرباح الشركة احلليفة
فروقات ترجمة عملة أجنبية

13.719.485
2.773.786
982.204
()664.193
16.811.282

8.125.421
3.728.660
1.683.891
181.513
13.719.485

بتاريــخ  22أيلــول  2010مت االتفــاق مــع البنــك املركــزي االردنــي علــى قيــام البنــك بشــراء جــزء مــن أســهم البنــوك االردنيــة
املســتثمرة فــي بنــك االردنــي الدولــي  /لنــدن  ،حيــث قــام البنــك بشــراء حصــص إضافيــة خــال العــام  2010لتصــل
حصتــه إلــى  ، ٪ 22.86هــذا وقــام البنــك خــال شــهر نيســان  2013بزيــادة حصتــه لتصــل الــى . ٪ 25
خــال شــهر كانــون األول  2014قــام البنــك األردنــي الدولــي  /لنــدن بزيــادة رأســماله بقيمــة  10.000.000جنيــه إســترليني
حيــث بلغــت حصــة البنــك  2.500.000جينــه إســترليني .
إن حق البنك في التصويت على قرارات الهيئة العامة لهذا اإلستثمار هو حسب نسبة التملك في اإلستثمار.
إن حصة البنك من موجودات ومطلوبات وإيرادات الشركة احلليفة هي كما يلي:
 31كانــــــــــــون األول
2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار
مجموع املوجودات
مجموع املطلوبات
صافي املـوجودات
حصة البنك من صافي املوجودات

304.307.742 379.523.723
249.429.799 312.278.595
54.877.943 67.245.128
13.719.485 16.811.282

مت احتســاب حصــة البنــك والبالغــــة  ٪25مــن موجــودات ومطلوبــات البنــك األردنــي الدولــي  /لنــدن لعــام  2014والظاهــرة
أعــاه وفــق آخــر قوائـــم ماليــــة غيــر مدققــه متوفــرة بتاريــخ  29كانــون أول . 2014
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 -١٢ممتلكات ومعدات  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانــون األول 2014

اراضي
دينار

الكلفـــة:
الرصيد في بداية السنة 5.948.126
اضافات
استبعادات
5.192.225
حتويــالت * HSBC
الرصيد في نهاية السنة 11.140.351
االستهالك املتراكم :
اإلستهالك متراكم -
في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
حتــويــالت HSBC
االستهالك املتراكم -
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية 11.140.351
للممتلكات واملعدات
دفعات على حساب -
شراء ممتلكات ومعدات
صافي املمتلكات
11.140.351
واملعدات في
نهاية السنة

مباني
دينار

أجهزة
معـدات
واجهزة واثاث وسائط نقل احلاسب اآللي أخرى
دينار
دينار
دينار
دينار

3.973.739 3.708.398
517.242
()355.170( )1.373.458
5.236.879 2.807.775
9.372.690 5.142.715

942.045
()1
184.635
1.126.679

2.056.015
388.592
()513.167
677.545
2.608.985

3.614.489
314.038
()375.461
1.401.472
4.954.538

اجملموع
دينار
20.242.812
1.219.872
()2.617.257
15.500.531
34.345.958

()303.124

()481.704( )1.457.213

()4.999.337( )1.513.608( )1.243.688

()108.964
38.729
()612.746
()986.105

()172.103( )377.589
223.275
()173.160( )4.630.800
()826.967( )6.242.327

()223.058
()1.213.877( )332.163
513.167
928.196
153.025
()637.253
()7.160.441( )1.106.482
()12.445.459( )2.799.228( )1.590.832

4.156.610

3.130.363

299.712

1.018.153

2.155.310

21.900.499

31.137 26.327.838

-

992.893

-

27.351.868

3.161.500 30.484.448

299.712

2.011.046

2.155.310

49.252.367

تشــمل هــذه التحويــات بشــكل رئيســي بنايــة وأرض فــرع الــدوار اخلامــس لبنــك  HSBCالســابق والــذي مت إعــادة تقييمــه
بتاريــخ  20آب  2014حيــث بلــغ أثــر التقييــم  4.341.746دينــار أخــذت لاليــرادات األخــرى.
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 31كانــون األول 2013
الكلفـــة :
الرصيد في بداية السنة
اضافات
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم:
اإلستهالك متراكم
في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
االستهالك املتراكم
في نهاية السنة

اراضي
دينار

مباني
دينار

أجهزة
معـدات
واجهزة واثاث وسائط نقل احلاسب اآللي أخرى
دينار
دينار
دينار
دينار

5.948.126
5.948.126

3.033.075
675.323
3.708.398

3.733.434
375.909
()135.604
3.973.739

اجملموع
دينار

2.027.232
117.561
()88.778
2.056.015

3.614.489

-

()204.149

()512.631( )1.305.727

()1.078.213

()4.334.393( )1.233.673

-

()98.975
()303.124

()176.547( )287.090
135.604
207.474
()481.704( )1.457.213

()254.253
88.778
()1.243.688

()1.115.078( )298.213
450.134
18.278
()4.999.337( )1.513.608

3.405.274

2.516.526

صافي القيمة الدفترية 5.948.126
للممتلكات واملعدات
دفعات على حساب -
شراء ممتلكات ومعدات
5.948.126
صافي املمتلكات
واملعدات في
نهاية السنة

959.992
212.123
()230.070
942.045

2.977.285
655.482
()18.278

18.679.144
2.036.398
()472.730
20.242.812

460.341

812.327

2.100.881

15.243.475

- 20.446.235

-

446.970

101.944

20.995.149

2.516.526 23.851.509

460.341

1.259.297

2.202.825

36.238.624

تتضمــن املمتلــكات واملعــدات مـــوجودات مت اســتهالكها بالكامــل بقيمــة  5.944.950دينــار كما فــي  31كانـــون األول 2014
( 5.068.701دينــار كمــا فــي  31كانــون األول . )2013
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 -13موجودات غير ملموسة بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــون األول 2014
البيان
رصيد بداية السنة
اضافات
حتويالت HSBC
االطفاء للسنة
رصيد نهاية السنة

اجملموع

الشهـــرة أنظمة
حاسوب وبرامج
دينار
دينار
دينار
608.666
608.666

894.330
611.059
4.027
()496.214
1.013.202

1.502.996
611.059
4.027
()496.214
1.621.868

 31كانـــــــــــــــــــــــون األول 2013
اجملموع

الشهـــرة أنظمة
حاسوب وبرامج
دينار
دينار
دينار
608.666
608.666

1.010.807
326.494
()442.971
894.330

1.619.473
326.494
()442.971
1.502.996

رصيـــد الشهـــرة املبيـــن أعـــاه ميثــل قيمــة الفرق بــن املبلغ املدفــوع من قبــل الشــركة العربية األردنيــة املتحدة لإلســتثمار
والوســاطة املاليــة (شــركة تابعــة) لشــراء  ٪55مــن أســهم شــركة املرشــدون العــرب املســاهمة اخلاصــة وصافــي القيمــة
العادلــة للموجــودات املشــتراه فــي تاريــخ الشــراء  ،هــذا وال يوجــد تدنــي فــي قيمتهــا .

 -14موجودات اخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــون األول

فوائد وإيرادات برسم القبض
مصروفات مدفوعة مقدما ً
موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة *
مخزون القرطاسية واملطبوعات
التأمينات املستردة
ذمم مدينة (شركات تابعة)
أخـــرى
اجملموع

2014
دينــــــــــار

2013
دينــــــــــار

19.374.067
1.598.458
10.963.666
279.770
478.792
103.173
1.542.414
34.340.340

14.109.556
1.507.280
5.394.374
174.936
377.347
107.738
1.116.579
22.787.810
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*فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
عقــــــــارات مستملكــــــة
2013
2014
دينــــــــــار دينــــــــــار
رصيد بداية السنة
حتـويـــالت **
إضافات
استبعادات
رصيد نهاية السنة

5.094.536
627.370
()327.532
5.394.374

5.394.374
4.899.295
984.128
()314.131
10.963.666

**ميثــل مبلــغ التحويــات أعــاه قيمــة العقــارات املســتملكة احملولــة مــن بنــك  HSBCالشــرق األوســط – األردن ســابقا ً
والتــي مت حتويلهــا نتيجــة عمليــة اإلســتحواذ .
***تتطلــب تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي التخلــص مــن العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك لديــون مســتحقة علــى
العمــاء خــال فتــرة أقصاهــا ســنتني مــن تاريــخ اإلحالــة  ،وميكــن متديدهــا لســنتني إضافيتــن .

مصرفية
ومؤسساتمصرفية
بنوكومؤسسات
ودائعبنوك
-15ودائع
-15
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــون األول

داخل اململكة
دينار
حسابات جارية
وحتت الطلب
ودائع ألجل تستحق
خالل  3أشهر
ودائع الجل تستحق
من 6 -3أشهر
اجملموع
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2014
خارج اململكة اجملموع
دينار
دينار

22.546

4.166.466

200.573.259

403.066.712 202.493.453

-

10.635.000

200.595.805

417.890.724 217.294.919

4.189.012

10.635.000

2013
خارج اململكة اجملموع
دينار
دينار

داخل اململكة
دينار
8.262

9.405.617

118.689.665

296.843.510 178.153.845

-

-

118.697.927

306.257.389 187.559.462

9.413.879

-

 -16ودائع عمالء
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2014
حسابات جارية
وحتت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل
وخاضعة الشعار
اجملموع

 31كانون األول 2013
حسابات جارية
وحتت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل
وخاضعة الشعار
اجملموع

أفراد

شركات كبرى

دينار

دينار

منشـآت صغيرة
ومتوسطة
دينار

احلكومة والقطاع
العام
دينار

اجملموع
دينار

95.510.304

11٧٫٢٨٤٫٦٦٢

21.044.643

4٠٫٧٧٣٫٣٠٦

274.612.915

88.383.983
278.904.863

123.777.899
183.206.390

2.333.647
10.622.848

100.849
24.356.662

214.596.378
497.090.763

462.799.150

42٤٫٢٦٨٫٩٥١

34.001.138

65٫٢٣٠٫٨١٧

986.300.056

أفراد

شركات كبرى

دينار

دينار

منشـآت صغيرة
ومتوسطة
دينار

احلكومة والقطاع
العام
دينار

اجملموع
دينار

85.897.567

51.128.786

12.311.518

3.871.767

153.209.638

36.937.636
249.625.867

3.780.138
101.669.918

738.357
2.845.849

31.799.262

41.456.131
385.940.896

372.461.070

156.578.842

15.895.724

35.671.029

580.606.665

بلغــت ودائــع احلكومــة األردنيــة والقطــاع العــام األردنــي داخــل اململكــة  65٫٢٣٠٫٨١٧دينــار أي مــا نســبته  ٪ 6.6١مــن
إجمالــي الودائــع ( 35.671.029دينــار أي مــا نســبته  ٪ 6.14فــي الســنة الســابقة).
بلغــت الودائــع التــي ال حتمــل فوائـــد  236.800.117دينــار أي مــا نســبته  ٪ 24مــن إجمالــي الودائــع ( 82.334.314دينــار أي ما
نســبته  ٪ 14.2فــي الســنة الســابقة) .
بلغــت الودائــع احملجــوزة (مقيــدة الســحب)  16.979.658دينار أي مــا نســبته  ٪ 1.72من إجــــمالي الودائع  ،منهــا 6.371.047
دينــار لــدى فـــرع قبـــرص و 10.608.611دينــار لــدى فـــروع األردن ( 8.706.468دينار أي ما نســبته  ٪ 1.5في الســنة الـسابـــقة
منهــا  7.880.041ديـــنار لــدى فرع قـــبرص و 826.427دينار لدى فـــروع األردن) .
بلغت الودائع اجلامدة  6.299.291دينار كما في  31كانون األول  7.982.836( ، 2014دينار في السنة السابقة).
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املركزي
مصرفية
البنك
ومؤسسات
مقترضة من
أموالبنوك
-17ودائع
-15
ميثــل هــذا البنــد إتفاقيــة إعــادة شــراء بــن البنــك املركــزي األردنــي وبنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي ،مت مــن خاللهــا نقــل
ملكيــة ســندات خزينــة مــن محفظــة بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي لصالــح محفظــة البنــك املركــزي االردنــي مــع تعهد
بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي بإعــادة شــراء هــذه الســندات موضــع اإلتفاقيــة فــي يــوم إســتحقاق اإلتفاقيــة علمــا بــأن
هــذه الســندات تســتحق خــال فتــرة شــهر أو أقــل وتســدد نقــدا ً وبســعر فائـــدة  ٪ 3وتفاصيلهــا كمــا يلــي:
 31كانــــــــــــون األول ٢٠١٤

املبلغ

الضمانات

تاريخ اإلستحقاق

دينــــــــــار
١٢٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠

 31كانــــــــــــون األول ٢٠١٣

املبلغ

 ٤كانون الثاني ٢٠١٥
 ٥كانون الثاني ٢٠١٥
 ٧كانون الثاني ٢٠١٥

سندات وأذونات خزينة
سندات وأذونات خزينة
سندات وأذونات خزينة

الضمانات

تاريخ اإلستحقاق

دينــــــــــار
٥٢٫٤٠٠٫٠٠٠
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٨٫٨٠٠٫٠٠٠
٩٦٫٢٠٠٫٠٠٠

 ٥كانون الثاني ٢٠١٤
 ١٥كانون الثاني ٢٠١٤
 ٧كانون الثاني ٢٠١٤

سندات وأذونات خزينة
سندات وأذونات خزينة
سندات وأذونات خزينة

 -18تأمينات نقدية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة
مقابل املتاجره بالهامش
اجملموع
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 31كانــــــــــــون األول
2014
دينــــــــــار

2013
دينــــــــــار

49.275.875
14.554.220
63.830.095

28.615.149
8.366.760
337.465
37.319.374

 -19مخصصات متنوعة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـون األول 2014

رصيد بداية
السنة
دينــــــــــار

املكون خالل
السنة
دينــــــــــار

املستخدم خالل
السنة
دينــــــــــار

رصيد نهاية
السنة
دينــــــــــار

مخصص تعويض نهاية اخلدمة
مخصصات أخرى
اجملمـــوع

1.103.214
200.670
1.303.884

299.658
327.752
627.410

()158.983
()196.422
()355.405

1.243.889
332.000
1.575.889

 31كانـون األول 201٣

رصيد بداية
السنة
دينــــــــــار

املكون خالل
السنة
دينــــــــــار

املستخدم خالل
السنة
دينــــــــــار

رصيد نهاية
السنة
دينــــــــــار

مخصص تعويض نهاية اخلدمة
مخصصات أخرى
اجملمـــوع

1.018.718
628.669
1.647.387

238.326
200.001
438.327

()153.830
()628.000
()781.830

1.103.214
200.670
1.303.884

الدخل
ضريبةالدخل
-20ضريبة
-20
أ -مخصص ضريبة الدخل

ان احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل املدفوعة
ضريبة الدخل املستحقة
رصيد نهاية السنة

2014
دينــــــــــار

2013
دينــــــــــار

6.929.223
()6.249.636
9.415.178
10.094.765

5.814.275
()4.390.883
5.505.831
6.929.223

* متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي :

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة
إطفاء موجودات ضريبة لتعديل نسبة الضريبة
اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
اجملموع

2014
دينــــــــــار

2013
دينــــــــــار

9.415.178
()113.449
()24.905
9.276.824

5.505.831
963
5.506.794
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كمــا بتاريــخ القوائــم املاليــة
املوحــدة  ،مت التوصــل الــى تســوية
نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل
واملبيعــات لكافــة الســنوات املاليــة
حتــى نهايــة عــام .2008
الســنوات املاليــة  :2012 – 2009الحقا
لتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة  ،مت
التوصــل إلــى تســوية نهائيــه مــع
دائــرة ضريبــة الدخــل عــن الســنوات
املذكــورة بتاريــخ  6كانــون الثانــي
.2015
الســنه املاليــة  :2013قــام البنــك
بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي فــي
موعــده القانونــي  ،ومت دفــع الضريبــة
املعلنــة فــي الكشــف ولــم تقــم
دائــرة ضريبــة الدخــل مبراجعــة
حســابات البنــك حتــى تاريخــه .
قــام البنــك بأخــذ مخصصــات
ملواجهــة كافــة األعبــاء الضريبيــه
املتوقعــه عــن الســنوات املعلنــة
والشــاملة الســنوات املذكــورة
أعــاه وبــرأي إدارة البنــك واملستشــار
الضريبــي أن اخملصصــات املســتدركة
فــي القوائــم املاليــة املوحــدة
كافيــة ملواجهــة أيــة أعبــاء ضريبيــه
مســتقبال ً .
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مت التوصــل الــى تســوية ضريبــة
الدخــل للشــركة التابعــة بنــك
االســتثمار العربــي االردنــي  /قطــر
وفــرع قبــرص حتــى نهايــة عــام
،2013كمــا وقامــت الشــركة
العربيــة االردنيــة املتحــدة لالســتثمار
والوســاطة املاليــة (الشــركة
التابعــة) باجــراء تســوية نهائيــة مــع
دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات فــي
االردن حتــى نهايــة العــام  2009كمــا
وقامــت بتقــدمي كشــف التقديــر
الذاتــي للعــام  ، 2010ومتــت مراجعته
مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل
واملبيعــات ولــم يتــم التوصــل الــى
تســوية نهائيــة بعــد  ،كمــا قامــت
بتقــدمي كشــوفات التقديــر الذاتــي
لالعــوام  2011و 2012و 2013ولــم
يتــم مراجعتهــا مــن قبــل دائــرة
ضريبــة الدخــل واملبيعــات بعــد.

ب -موجودات ضريبية مؤجلة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون أول 201٤
احلسابات املشمولة

مخصص تدني
التسهيالت
مخصص تعويض
نهاية اخلدمة *

املبالــغ
رصيد بداية املبالـغ
املضافة
احملـــررة
السنة
دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار

 31كانون أول 2013

الرصيد في الضريبة
نهاية السنة املؤجلـة
دينـــــــار دينـــــــار

الضريبة
املؤجلــة
دينـــــــار

1.202.335

-

-

1.202.335

420.817

360.701

983.640

()158.983

242.000

1.066.657

373.330

295.092

2.185.975

()158.983

242.000

2.268.992

794.147

655.793

* لــم يتــم إحتســاب موجــودات ضريبيــة مؤجلــة علــى كامــل رصيــد مخصــص تعويــض نهايــة اخلدمــة كــون جــزء منهــا
يعــود الــى بنــك االســتثمار العربــي االردنــي قطــر.
ان احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي :
 31كانــــــــــــون األول

رصيد بداية السنة
املضاف
املستبعد
املضاف نتيجة لتعديل الضريبة إلى ٪35
رصيد نهاية السنة

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

655.793
72.600
()47.695
113.449
794.147

656.756
57.600
()58.563
655.793
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ج -ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي :

الربح احملاسبي
ارباح غير خاضعة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الربح الضريبي
نسبة ضريبة الدخل الفعلية
ضريبة الدخل للسنة

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

33.640.196
()1.629.193
1.199.769
33.210.772
٪27.98
9.415.178

22.168.911
()2.749.681
1.670.483
21.089.713
٪24.83
5.505.831

تبلــغ نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة علــى البنــوك فــى األردن  ٪30حتــى نهايــة عــام  2014حيــث اصبحــت النســبة
 ٪ 35اعتبــارا ً مــن أول كانــون الثانــي  ،2015وتبلــغ نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة لفــرع البنــك فــي قبــرص والشــركة
التابعــة فــي قطــر  ، ٪10وتبلــغ نســبة ضريبــة الدخــل للشــركات التابعــة العاملــة فــى األردن  ٪24اعتبــارا ً مــن أول كانــون
الثانــي .2015
وفقــا لقانــون ضريبــة الدخــل اجلديــد النافــذ اعتبــارا مــن اول كانــون الثانــي  2015مت احتســاب قيمــة املوجــودات الضريبيــة
املؤجلــة بواقــع  ٪35كمــا فــي  31كانــون االول  ٪30( 2014كمــا فــي  31كانــون االول  )2013مــن أرصــدة مخصصــات الديــون
وتعويــض نهايــة اخلدمــة كمــا فــي نهايــة العــام ،وبرأينــا أن املوجــودات الضريبيــة ســتتحقق خــال الفتــرات املقبلــة
للبنــك.
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 -21مطلوبات أخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــون األول

فوائد برسم الدفع
إيرادات مقبوضة مقدما ً
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وغير مدفوعة
شيكات وحواالت برسم البيـع
شيكـات البنـك الصـادرة بالدينـار
تأمينات الصناديق احلديدية
أرباح غير موزعة
أمانات ضريبة الدخل
تأمينات محتجـزه
أخرى *
اجملموع

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

3.315.525
235.063
257.136
2.058.825
418.151
2.002.755
79.865
1.529.092
57.360
1.050.346
3.481.791
14.485.909

2.558.063
225.253
134.032
2.176.503
722.072
1.584.602
82.055
1.388.923
64.220
713.259
933.939
10.582.921

* يشــمل هــذا البنــد علــى حــواالت ومطالبــات غيــر مســتلمة مــن عمــاء  HSBCســابقا ً بقيمــة حوالــي  941ألــف دينــار مت
حتويلهــا للبنــك.

 -22رأس املال املكتتب به (املدفوع)
يبلــغ راس املــال املكتتــب بــه فــي نهايــة الســنة  150.000.000دينــار موزعــا علــى  150.000.000ســهم ،قيمــة الســهم
الواحــد االســمية دينــار واحــد ( 100.000.000ســهما ً قيمــة الســهم الواحــد االســمية دينـــار واحــد للســنة الســابقة).

 -23عالوة إصدار أسهم
مت خــال العــام  2012زيــادة رأس مــال بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي  -قطــر مــن  25مليــون دوالر أمريكــي إلــى  50مليــون
دوالر أمريكــي مــن خــال إصــدار أســهم بســعر إصــدار  1.16دوالر أمريكــي شــاملة عــاوة إصــدار مقدارهــا  0.16دوالر أمريكي
أي مــا مجموعــه  4مليــون دوالر أمريكــي حيــث كانــت حصــة بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي  2مليــون دوالر أمريكــي (أي
مــا يعــادل  1.418.000دينــار أردنــي)
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 -24االحتياطيات
االحتياطي القانوني:

متـثـــل املبـالــــغ املتجمـعـــة فــي هــذا احلســاب مــا مت حتويله مــن االرباح الســنوية قبل الضرائب بنســبة  ٪10خـــال الســنة
والســنوات الســابقة وفقـا ً لقانــون البنــوك وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى املســاهمني.

احتياطي اخملاطر املصرفية العامة:

ميثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني.
إن اإلحتياطات املقيد التصرف بها هي كما يلي:
طبيعـة التقييد

اسم االحتياطي

املبلـغ
دينـار

اإلحتياطي القانوني
إحتياطي مخاطر
مصرفية عامة

 20.973.655حسب قانوني البنوك والشركات
 5.753.170حسب تعليمات البنك املركزي األردني

 -25فروقات ترجمة عمالت أجنبية
هــي فروقــات ناجتــة عــن ترجمــة صافــي االســتثمار فــي الشــركات األجنبيــة واحلليفــه والفــروع اخلارجيــة عنــد توحيــد
القوائــم املاليــة للبنــك  ،وبيــان احلركــه عليهــا كمــا يلــي:

الرصيد في بداية السنة
احلركة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

712.920
()664.193
48.727

531.407
181.513
712.920

 -26إحتياطي القيمـة العادلة
إن تفاصيــل بنــد إحتياطــي القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخـــل الشــامل
حســب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9هــي كمــا يلــي:

الرصيد في بداية السنـة
(خسائر) أرباح غير متحققة
(خسائر) متحققة منقولة لقائمة الدخل الشامل املوحدة
الرصيد في نهاية السنة
82

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

()1.035.174
()220.778
()65.705
()1.321.657

()1.666.157
711.264
()80.281
()1.035.174

 -27أرباح مدورة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
أرباح مدورة محولة
الربح للسنة  -قائمة (ب)
أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل املوحدة
احملول إلى اإلحتياطيات
أرباح موزعه على املساهمني
إطفاء مصاريف زيادة رأس املال
الرصيد في نهاية السنة

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

16.840.711
22.871.285
71.952
()6.117.283
()13.000.000
()300.185
20.366.480

14.971.331
1.000.000
15.159.504
116.520
()2.406.644
()12.000.000
16.840.711

يشــمل رصيــد األربــاح املــدورة  794.147دينــار كمــا فــي  31كانـــون األول  655.793( 2014دينــار كما فــي  31كانــون األول ،)2013
مقيــد التصــرف فيــه مقابــل منافــع ضرائبيــة مؤجلة.

 -28أرباح مقترح توزيعها للهيئة العامة
أوصى مجلس اإلدارة للهيئة العامة توزيع ما نسبته  ٪12من رأس املال نقدا ً على املساهمني أي ما يعادل  18.000.000دينار ،
في حني مت في العام  2013توزيع أرباح نقدية على املساهمني بواقع  ٪13أي ما يعادل  13.000.000دينار .

 -29حقوق غير املسيطرين
ميثل هـذا البند حـصة املـساهـمـيـن اآلخرين بواقع  - ٪50سهمني من صافي حقوق املساهمني في شركة بنك اإلستثمار
العربي األردني في قطر  ،وبواقع  ٪45من صافي حقوق املساهمني فـي الشركة التابعة شركة املرشدون العرب شركة
مسـاهمة خـاصة.

83

 -30الفوائد الدائنة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2014
دينـــــــار
تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لالفراد (التجزئة):
قروض
بطاقات االئتمان
القروض العقارية
الشركات الكبرى
قروض
جاري مديـن
املنشأت الصغيرة واملتوسطة
قروض
جاري مدين
احلكومة والقطاع العام
أرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
اجملموع
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2013
دينـــــــار

3.813.218
1.437.124
4.134.750

2.189.006
496.547
2.343.457

7.536.957
4.799.787

6.348.181
3.214.705

5.724.503
3.711.374
7.018.227
3.326.505
1.544.999
31.406.070
74.453.514

2.399.233
1.125.207
8.665.195
3.151.159
1.920.429
27.247.832
59.100.951

 -31الفوائـد املدينة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء:
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
تأمينات نقدية
رسوم ضمان الودائع
اجملموع

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

9.326.854

12.612.584

1.075.132
535.405
15.662.140
1.005.734
1.163.781
28.769.046

1.113.332
296.034
14.654.759
624.781
769.039
30.070.529

 -32صافي إيرادات العموالت
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة
عموالت تسهيالت غير مباشرة
ينزل :عموالت مدينة
صافي ايرادات العموالت

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

1.404.539
7.027.463
()797.403
7.634.599

873.119
4.141.443
()302.146
4.712.416
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 -32صافي إيرادات العموالت
 -33أرباح عمالت اجنبية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ناجتة عن التداول
ناجتة عن التقييم
اجملموع

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

4.282.743
535.360
4.818.103

5.049.967
546.253
5.596.220

 -34أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ان تفاصيــل أربــاح موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل حســب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
رقــم ( )9هــي كمــا يلــي:

2014

أرباح
متحققة
دينـــــــار

(خسائر) غـير
متحققة
دينـــــــار

عوائد توزيعات
أسهم
دينـــــــار

دينـــــــار

اسهم شركات
اجملـموع

28.708
28.708

()502
()502

2.580
2.580

30.786
30.786

2013

أرباح
متحققة
دينـــــــار

(خسائر) غـير
متحققة
دينـــــــار

عوائد توزيعات
أسهم
دينـــــــار

مجـمـــوع
دينـــــــار

اسهم شركات
اجملـموع

57.375
57.375

()3.393
()3.393

503
503

54.485
54.485
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مجـمـــوع

 -٣5توزيعات نقديه من موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل الشامل
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عوائد توزيعات أسهم شركات محليــه
عوائد توزيعات أسهم شركات أجنبيه
اجملمـوع

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

287.338
110.243
397.581

299.186
82.429
381.615

 -36إيرادات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أرباح بيع ممتلكات ومعدات
أرباح بيع عقارات مستملكة
عوائد استثمار مبنى البنك
أخـرى *
اجملمـوع

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

54.515
13.580
7.037
1.333.467
1.408.599

47.346
6.200
808.441
861.987

* وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة – معيــار رقــم ( )3اندمــاج األعمــال مت اإلعتــراف باملمتلــكات واملعــدات املســتحوذ
عليهــا نتيجــة صفقــة بنــك  HSBCعلــى أســاس قيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ واإلعتــراف بالتكاليــف ذات
العالقــة باإلســتحواذ كنفقــات مرتبطــة بعمليــة اإلســتحواذ وتفاصيلهــا كمــا يلــي :
دينـــــــار
فرق تقييم األرض واملبنى بتاريخ اإلستحواذ

4.341.746

املصاريف املتعلقة اإلستحواذ:
أتعاب مهنية
قرطاسية وإعالنات أخرى
ضرائب ورسوم
مكافآت
اجملموع

2.441.552
830.426
518.738
500.000
51.030

باإلضافـــــة الــــى مــــا ذكــر أعــاه يشــمل هــذا البنــد علــى مخصصــات متنوعــة انتفــت احلاجــة لهــا بحوالــي  200ألــف
دينــار وحتصيــات ديــون معدومــة بحوالــي  453ألــف دينــار .
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 -37نفقات املوظفني
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
مساهمة البنك في الضمان االجتماعي
مساهمة البنك في صندوق االدخار
تأمني على حياة املـوظفني
نفقات طبية
تدريب املوظفني
مياومات سفر
أخرى
اجملموع
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2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

10.345.040
930.097
437.136
98.022
630.630
61.146
274.914
71.370
12.848.355

7.139.160
627.052
229.295
106.139
409.243
37.609
232.302
66.901
8.847.701

 -38مصاريف أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

اإليجارات
قرطاسية ومطبوعات
إعالنات وإشتراكات
أتعاب محاماة وتدقيق
هاتف  ،تلكس وبريد
مصاريف تامني
صيانة وتصليحات
خدمات عامة
خدمات سويفت
األمن واحلماية
التبرعات
مكافأة أعـضاء مجلس اإلدارة
نفقات اعضاء مجلس اإلدارة
رسوم تعامل البنك بالعمالت االجنبية
رسوم تسجيل ورخص حكومية
مصاريف الرهن والتأمني
استشارات
مصاريف املقاصة االلية
رسوم املسقفات
مصاريف تسويق
مصاريف حاسوب والصرافات االلية
مصاريف أخرى *
اجملمـوع

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

2.528.524
499.182
890.834
252.211
782.511
223.700
724.825
1.480.683
131.411
220.287
28.402
55.000
٢٦١٫٢٠٢
١١٢٫٦٣١
١٠١٫٨١٨
٢٦٤٫٢٧٣
١٦٧٫٣١٠
٢٥٫٨٣٤
٣٨٫٦٨٤
١٢٦٫٧٥٦
٩٣٫٧٦٨
١٫٤٤٥٫٣٤٢
10.455.188

2.093.925
383.003
737.294
337.865
683.532
173.728
695.334
1.059.211
99.921
124.265
38.052
55.000
١٦٥٫٠٦٥
١١٩٫٢٥٧
٧٦٫٣٦٦
١٩٣٫٠٢٧
٢١٧٫٣٩٦
١٥٫٠٢٣
٦٨٣٫٦٧٦
7.950.940

* يشــمل هــذا البنــد علــى مصاريــف ضيافــة ونفقــات اعضــاء مجلــس إدارة ورســوم التعامــل بالعمــات االجنبيــة ومصاريف
تســويق ورخــص منتجــات حاســب آلــي ورســوم مســقفات بحوالــي  640ألــف دينار.
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 -38مصاريف أخرى

 -٣9حصة السهم من ربح السنة (مساهمي البنك)
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الربح للسنة  -قائمة (ب)
املتوسط املرجح لعدد األسهم
احلصة األساسية واخملفضة للسهم
من ربح السنة (مساهمي البنك)

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

22.871.285
132.876.712
0.172

15.159.504
100.000.000
0.152

 -40النقد وما في حكمه
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــون األول

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر
ينزل :ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر
اجملمـوع

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

117.062.869
197.817.298
()407.255.724
()92.375.557

38.770.746
183.332.104
()306.257.389
()84.154.539

 -41معامالت مع اطراف ذات عالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالي:
رأسمـــــــال الشركـــــــــة
 31كانـــــــــــــــــــون األول
اسم الشركة

نسبة امللكية

2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

الشركة العربية األردنية املتحده
لإلستثمار والوساطة املالية
بنك اإلستثمار العربي األردني  /قطر

% 100

2.500.000

2.500.000

 + %50سهمني

35.450.000

35,450,000

قــام البنــك بالدخــول فــي معامــات مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ضمــن النشــاطات اإلعتياديــة للبنــك
وبإســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة.
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فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:
بنود داخل قائمة
املركز املالي:

اجلهــة ذات العــالقـــــة
الشـركات
اعضاء مجلس
الشركات
احلليفة
االدارة واإلدارة
التابعة
التنفيذية
دينـــــــار
دينـــــــار

إجمالي ودائع أطراف
ذات عالقه لدى البنك
إجمالي ودائع البنك
59,091,940
لدى أطراف ذات عالقه
قروض وتسهيالت ممنوحه -
ألطراف ذات عالقه
بنود خارج قائمة املركز املالي:
إعتمادات وكفاالت
		 176,600
		
عناصر قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة
		 141,889
فوائد وعموالت مدينة
1,841,687

68,420,592 133,796,951
-

18,670,335

اجملموع
 31كانــــــــــــــــون األول
أخـرى
دينـــــــار

2014
دينـــــــار

-

131,162,778 220,887,878

- 13,360,947

201,102

-

-

225,000

5,192
1,494,044

96,300
179,724

2,279,945

160,996
-

2013
دينـــــــار

72,452,887

50,490,184

2,481,047

329,640

401,600

227,100

404,377
3,515,455

293,627
3,567,283

 مت إستبعاد األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة له. بلغ معدل سعر الفائدة املقبـوضة على املبالغ املمنوحة كتسهيـالت ( )%4,25سنويا ً  ،في حني بلغ معدل سعرالفائدة املدفوعة ( )٪٦,٥سنوياً.
 إن جميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك
 31كانـــــــــــــــــــون األول
2013
2014
دينـــــــار
دينـــــــار
رواتب ومكافآت
نفقات السفر واإلقامة
مكافآت عضوية مجلس اإلدارة
اجملموع

938.035
55.722
15.000
1,008.757

877.555
99.560
15.000
992.115
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 -42ادارة اخملاطر
أوال ً :االفصاحات الوصفية
اخملاطــر هــي جــزء اساســي مــن اعمــال البنــوك واالطــار العــام الدارة اخملاطــر فــي البنــك يقــوم علــى حتديــد وفهــم وتقييــم
اخملاطــر التــي تواجــه عمــل البنــك والتأكــد مــن بقائهــا ضمــن املســتويات احملــدودة واملقبولــة واتخــاذ االجــراءات الالزمــة
لتقليــص اخملاطــر للوصــول إلــى التــوازن االمثــل بــن عاملــي اخملاطــرة والعائــد.
سياســات ادارة اخملاطــر بالبنــك يتــم حتديثهــا لتحديــد وحتليــل هــذه اخملاطــر ووضــع ســقوف وضوابــط اخملاطــر ومراقبــة
اخملاطــر مــن خــال نظــام معلومــات اخملاطــر .
يقــوم البنــك دوريــا مبراجعــة سياســات وانظمــة ادارة اخملاطــر لعكــس أي تطــورات فــي الســوق ومبــا يتفــق وافضــل املمارســات
فــي هــذا اجملــال .
دائــرة اخملاطــر فــي البنــك هــي اجلهــة املســؤولة عــن ادارة اخملاطــر فــي البنــك بنــاءا علــى اســتراتيجيات سياســات معتمــدة
مــن قبــل مجلــس االدارة اضافــة إلــى ذلــك فــان جلنــة اخملاطــر املنبثقــة عــن مجلــس االدارة تقــوم مبراجعــة أعمــال ادارة اخملاطــر
بالبنــك ورفــع تقاريــر دوريــة جمللــس االدارة تبــن مــدى توافــق اخملاطــر القائمــة مــع السياســات املعتمــدة ومســتويات اخملاطــر
املقبولــة .
وجلنــة ادارة املوجــودات واملطلوبــات وجلنــة االســتثمار همــا جــزء مــن عمليــة ادارة اخملاطــر فــي البنــك  ،عــاوة علــى ان كافــة
مراكــز العمــل مســؤولة عــن حتديــد اخملاطــر املرتبطــة مبجــال عملهــا ووضــع الضوابــط الرقابيــة املناســبة بهــا .واهــم انــواع
اخملاطــر هــي مخاطــر االئتمــان  ،مخاطــر الســيولة  ،ومخاطــر التشــغيل  ،ومخاطــر الســوق الـــتي تتضمــن مخاطــر اســعار
الفائــدة ومخاطــر العمــات .

مخاطر اإلئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر حــدوث خســائر نتيجــة تخلــف او عجــز الطــرف االخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه البنــك.
وهــي مــن اهــم اخملاطــر التــي تواجــه اعمــال البنــك لــذا تقــوم االدارة وبحــذر بــادارة التعــرض خملاطــر االئتمــان  ،والــذي ينجــم
بشــكل رئيســي فــي نشــاط القــروض ونشــاط االســتثمار فــي ادوات الديــن اضافــة إلــى مخاطــر االئتمــان املرتبطــة بــاالدوات
املاليــة خــارج امليزانيــة مثــل التزامــات القــروض غيــر املســتغلة واالعتمــادات والكفــاالت .

قياس مخاطر االئتمان:
 -1ادوات الدين:
يستخـــدم التصنيــف اخلـارجـــي الصادر عن مـؤســـسات الـتـــصينف الـــدولية مثــل ( )Standard & Poorو ( )MOODYSاو ما
يعادلهــا فــي ادارة مخاطــر التعــرض االئتمانــي الدوات الديــن.
وضمــن التصنيفــات املـحـــدده وحـســـب تعليمـــات اجلهـــات الرقابيـــه في الـــدول التـــى يتواجـــــد البنــــك فيها فــروع أو
شــركات تابعــه .
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 -2الرقابة على سقوف اخملاطر وسياسات مخفضات مخاطر االئتمان:
يعمــل البنــك علــى ادارة الســقوف والرقابــة علــى مخاطــر التركــزات االئتمانيــة علــى مســتوى العميل (فـــرد او مؤسســة)
وحجــم التعــرض االئتمانــي لــكل قطــاع او منطقــة جغرافيــة.
ويقـــوم البنــك بتـحـديـــد مستـويـــات مخـاطــــر االئتمــان املقبولــة مــن خــال وضــع ســقوف ملقــدار اخملاطــر املقبولــة
للعالقــة مــع املقتــرض الواحــد او مجموعــة املقترضــن ولــكل قطــاع او منطقــة جغرافيــة.
هـــذه املـخـاطـــر تراقـــب بشكـــل مستـمـــر وخاضعــة للمراجعــة الســنوية او الدوريــة وحجــم التعــرض الفعلــي مقابل
الســقوف يتــم مراقبتــه يوميــا.

اساليب تخفيض مخاطر االئتمان:

يعتمــد البنــك علــى عــدة اســاليب وممارســات لتخفيــف مخاطــر االئتمــان منهــا احلصــول علــى ضمانــات حيــث يتــم قبــول
الضمانــات وفقــا ملعاييــر واســس معتمــدة .

وابرز انواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي:
الرهـونــات العـقــاريــة
رهن االدوات املالية مثل االسهم
الكفاالت البنكية
الضمان النقدي
كفالة احلكومة

كذلك فان البنك يعتمد االساليب التالية لتحسني نوعية االئتمان وتخفيف اخملاطر:
اتباع نظام املوافقة الثالثية في منح االئتمان
صالحية املوافقة على االئتمان تتفاوت من مستوى اداري الخر وتعتمد على
حجم محفظة العميل ومستوى التعرض واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل
فصل تام بني ادارات تسويق االئتمان (االعمال) وادارات حتليل ورقابة االئتمان
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ثانياً :االفصاحات الكمية
(/42أ) مخاطر اإلئتمان

 -1التعرضات
خملاطر االئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات اخملاطر االخرى) :
 31كانـــــــــــــــــــون األول
2014
دينـــــــار
بنود داخل املركز املالي:
أرصدة لدى البنـك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية :
األفراد
القروض العقارية

2013
دينـــــــار

122.822.296
197.817.298
19.925.164

88.532.088
183.332.104
12.611.089

الشركات الكبرى
املنشـآت الصغيرة واملتوسطة
احلكومة والقطاع العام
سـنـدات وأسناد وأذونات :
ضمن موجودات مالية بالتكلفـة املطفأة
املوجودات األخرى
اجملموع

80.294.303
125.787.554
121.819.843
206.478.301
163.704.207

59.167.157
63.618.106
101.260.000
31.279.563
121.990.025

578.491.241
19.477.240
1.636.617.447

438.947.345
14.109.556
1.114.847.033

بنود خارج املركز املالي :
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
سقوف تسهيالت غير مستغلة
اجملموع
اإلجمالي

121.130.116
38.515.819
47.947.697
51.869.661
259.463.293
1.896.080.740

53.638.334
11.478.787
18.750.022
12.544.217
96.411.360
1.211.258.393

يقـــوم البنـــك بأخـــذ ضمانات نقـديـــة وعينية متمثـلـــة في ضمانات عقـاريـــة وأسهـم وذلك لتخفـــيض حجـم اخملاطر
اإلئتمانيــة التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك .
اجلــدول اعـــاه ميـثـــل احلــد االقصــى خملاطــر التعــرض االئتمانــي للبنــك كمــا فــي  31كانـــون االول  2014و 2013دون اخــذ
الضمانــات او مخفضــات مخاطــر االئتمــان االخــرى بعــن االعتبــار.
بالنســبة لبنــود املوجــــودات داخــل القوائــم املاليــة املوحدة  ،فان الـــتعرض الـــوارد اعـــاه قائـــم على اســـاس الرصيد كما
ظهر فـــي القوائــم املاليه املوحـــدة .
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 -2تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التالي
 31كانـون األول  2014األفراد
دينـار

متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
منها مستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملموع
يطرح :فوائد معلقة
مخصص التدني
الصافـي

4,920,372

القروض
العقارية
دينـار

الشركات
الكبرى
دينـار

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة
دينـار

1,542,852 12,784,574 10,248,041

البنوك
احلكومة
والؤسسات
والقطاع العام املصرفية األخرى اجملموع
دينـار
دينـار
دينـار
778,442,850

52,537,655 197,899,929 140,289,035 110,439,695 68,539,492

-

807,938,689

231,860,871

801,566,677
-

9,105

18,822

-

-

-

-

27,927

-

-

-

-

-

-

-

5,225,109

4,298,359

-

11,152,929

-

-

20,676,397

2,176,599

699,230

-

271,333

-

-

3,147,162

8,676,132

1,873,796

-

1,239,989

-

-

11,789,917

4,037,988

1,480,629

-

1,581,591

-

-

7,100,208

231,860,871

1,652,219,050

1,592,317

809,428

-

181,799

-

-

2,583,544

5,417,683

1,392,898

1,064,000

5,143,478

-

-

13,018,059

231,860,871

1,636,617,447

-

830,980,505 213,688,623 153,073,609 129,039,750 93,575,692

830,980,505 208,363,346 152,009,609 126,837,424 86,565,692

 31كانـون األول 201٣

متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
منها مستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملموع
يطرح :فوائد معلقة
مخصص التدني
الصافـي

5,545,328

633,892,091

195,943,193

848,319,622

-

-

247,542,297

10,220

13,881

-

-

-

-

3,908,213

905,584

-

10,529,171

-

-

1,447,692

420,139

-

1,559

-

-

1,869,390

968,646

441,764

-

-

-

-

1,410,410

3,695,602

2,896,471

-

128,177

-

-

6,720,250

633,892,091

195,943,193

1,121,204,937

4,593,307

2,698,686

5,647,017

54,455,856 88,844,478 58,120,364 46,121,599

24,101
15,342,968
-

70,660,091 94,491,495 65,483,008 60,735,059
320,395

185,445

-

329,125

1,247,507

1,679,457

-

2,595,975

67,734,991 94,491,495 63,618,106 59,167,157

834,965
-

-

5,522,939

633,892,091

195,943,193

1,114,847,033

* تشــمل التعرضــات اإلئتمانيــة التســهيالت واألرصــدة واإليداعــات لــدى البنــوك وســندات خزينــة وأي موجــودات لهــا
تعرضــات ائتمانيــة.
* يعتبــر كامــل رصيــد الديــن مســتحق فــي حــال اســتحقاق أحــد األقســاط أو الفوائــد ويعتبــر اجلــاري مديــن مســتحق إذا
جتاوز السقف									 .
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 -3فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت:
 31كانـون األول
2014

متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
حتت املراقبة
غير عاملة :
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملمــــوع
منها:
تأمينات نقدية
كفاالت حكومية  +قطاع عام
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة
دينـار

احلكومة
والقطاع العام
دينـار

اجملموع
دينـار

11,873,475

1,387,466

111,166,552

136,068,047

97,385,316

153,715,614

52,537,655

433,327,721

4,349,973

4,192,628

-

8,207,199

-

16,749,800

1,666,180

-

-

820,600

-

2,486,780

1,343,602

2,134,171

-

-

-

3,477,773

329,088

480,351

-

56,422

-

865,861

163,704,207

592,975,982

4,809,231

6,831,323

8,538,007

1,387,466

-

21,566,027

-

-

3,335,468

-

163,704,207

167,039,675

-

-

-

-

-

-

90,215,552

162,577,298

-

395,149,373

1,699,638

-

5,664,940

222,537

-

7,587,115

128,968

-

1,504,824

-

-

1,633,792

األفراد
دينـار

القروض
العقارية
دينـار

الشركات
الكبرى
دينـار

4,809,231

6,831,323

80,954,114 48,735,022

94,592,587 61,233,096

87,761,264 54,595,259

164,187,301 109,258,791

 31كانـون األول
2013

متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملمــــوع
منها:
تأمينات نقدية
كفاالت حكومية  +قطاع عام
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات
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6,534,251

8,190,487

121,990,025

140,474,363

45,514,956

18,183,000

-

138,870,415

2,598,244

1,850,532

-

7,315,317

-

11,764,093

378,465

99,989

-

-

-

478,454

311,401

320,329

-

-

-

631,730

359,275

2,384,753

-

149,434

-

2,893,462

52,049,207

33,838,238

121,990,025

295,112,517

917,077

612,004

1,286,833

1,274,041

-

4,089,955

-

-

-

-

121,990,025

121,990,025

-

-

-

-

-

-

21,895,730

10,767,852

-

81,738,843

498,787

9,197,536

66,570

-

-

9,762,893

212,494

-

3,160,722

488,951

-

3,862,167

1,060,914

2,698,686

43,015,171 32,157,288

-

50,369,460 36,865,587

13,753,546 35,321,715

الديون اجملدولة:
ُ
صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة
هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن ُ
غيــر العاملــة مبوجــب جدولــة أُصوليــة ومت تصنيفهــا كديــون حتــت املراقبــة  ،وقــد بلــغ اجماليهــا كـمـــا فــــي نهـايـــــة
الـســـنة الـحـالـــية  3,٤٠٠,٥٣٨دينــار ( 1.914.394دينــار كمــا فــي نهايــة الســنة الســابقة) .
ميثل رصيد الديون اجملدوله الديون التى مت جدولتها سواء ما زالت مصنفه حتت املراقبه أو حولت إلى عامله .
الديون املعاد هيكلتها:
يقصــد بأعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمر التســهيالت
االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض األقســاط أو متديــد فتــرة الســماح  ...الــخ  ،ومت تصنيفهــا كديــون حتــت املراقبــة  ،وقــد بلــغ
اجماليهــا كمــا فــي نهايــة الســنة احلاليــة  12,7٢٠,٧٩٥دينــار  7.339.623( ،دينــار كمــا فــي نهايــة الســنة الســابقة) .
 -4سندات وإسناد وأذونات:
يوضح اجلدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية:
درجة التصنيف

مؤسسة التصنيف

A
A2
( A2حكوميه)
A3
( A3حكوميه)
Aa2
( Aa2حكوميه)
Aa3
BBB( BBBحكوميه)( B1حكوميه)
B2
B3
Ba1
Ba2
( Ba2حكوميه)
Ba3
Baa1
Baa2
( Baa2حكوميه)
Baa3
( Baa3حكوميه)
Caa1
سندات حكومية او بكفالتها
سندات شركات بدون تصنيف
اجملمـوع

Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys
Moodys

ضمــن املوجودات
بالتكلفـة املطفــأة
721.257
1.433.671
1.399.155
2.220.357
865.054
721.071
1.479.761
2.956.013
1.441.657
680.431
7.736.903
721.411
717.180
2.843.726
855.252
5.825.951
1.433.657
3.565.342
5.101.189
721.474
3.618.947
711.323
1.474.132
515.810.354
13.435.973
578.491.241
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 -5التركز في التعرضات اإلئتمانيــة حسب التوزيــع اجلغرافــي وكمـا يلي:
البند  /املنطقة اجلغرافية
أرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
صافي التسهيالت اإلئتمانية:
لألفراد
القروض العقارية
الشركات الكبرى
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات :
موجودات مالية بالتكلفـة املطفأة
املوجودات األخرى
اإلجمالي  /للسنة احلالية
اإلجمالي  /أرقام املقارنة

داخل اململكة

دول الشرق
األوسط األخرى
دينار
92,288,344
-

دينار
19,806,198
9,290,164

77,173,450
105,333,824
70,985,089
198,993,947
163,704,207

1,279,096
20,453,730
47,845,168
-

1,841,757
2,989,586
7,484,354
-

541,778,508
18,590,624
1,382,470,984
842,350,403

4,320,472
641,168
166,827,978
45,776

15,939,248
245,448
57,596,755
87,092,949

دينار
122,822,296
72,454,039
10,635,000

أوروبا

* بإستثناء دول الشرق األوسط

 -6التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع اإلقتصادي وكما يلي:
البند  /القطاع اإلقتصادي

مالي
دينار

صناعة
دينار

جتارة
دينار

عقارات
دينار

أرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت اإلئتمانية
سندات وأسناد وأذونات :
موجودات ماليـة بالتكلفـة املطفأة
املوجودات األخرى
اإلجمالي  /للسنة احلالية
اإلجمالي  /أرقام املقارنة

122,822,296
197,817,298
19,925,164
6,181,554

137,496,033

178,338,475

125,746,588

13,805,530
19,477,240
380,029,082
322,277,197

10,073,922
147,569,955
53,717,915

18,350,124
196,688,599
85,985,255

1,031,259
126,777,847
63,785,919
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آسيا *

أفريقيا *

أمريكا

دول أخرى

اجملموع

دينار
38,448
-

دينار
533,286
-

دينار
12,633,913
-

دينار
63,070
-

دينار
122,822,296
197,817,298
19,925,164

-

-

-

-

80,294,303
125,787,554
121,819,843
206,478,301
163,704,207

8,378,167
8,416,615
157,652,347

680,432
1,213,718
1,044,410

7,394,414
20,028,327
26,555,199

63,070
105,949

578,491,241
19,477,240
1,636,617,447
1,114,847,033

زراعة
دينار

أسهم
دينار

أفراد
دينار

حكومة
وقطاع عام
دينار

اجملموع
دينار

1,078,427

5,244,621

80,294,303

163,704,207

122,822,296
197,817,298
19,925,164
698,084,208

1,078,427
965,293

5,244,621
7,220,302

80,294,303
58,191,165

535,230,406
698,934,613
522,703,987

578,491,241
19,477,240
1,636,617,447
1,114,847,033
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/42ب -مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تذبــذب
القيمــة العادلــة او التدفقــات النقديــة
لــادوات املاليــة نتيجــة للتغيــر فــي
اســعار الســوق مثــل اســعار الفائــدة
واســعار العمــات واســعار االســهم
وتنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة
وجــود مراكــز مفتوحــة فــي اســعار
الفائــدة والعمــات واالســتثمار فــي
االســهم ويتــم مراقبــة هــذه اخملاطــر
وفقــا لسياســات واجــراءات محــددة
ومــن خــال جلــان متخصصــة ومراكــز
العمــل املعنيــة.
اســلوب حتليــل احلساســية يقــوم
علــى اســاس تقديــر مخاطــر حتقيــق
خســارة فــي القيمــة العادلــة نتيجــة
التغيــرات فــي اســعار الفائــدة واســعار
صــرف العمــات االجنبيــة ويتــم
احتســاب القيمــة العادلــة بنــاءا ً علــى
القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة
املســتقبلية التــي ســتتأثر بالتغيــرات
فــي الســعر.
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 -1مخاطـر اسعار الفائدة:
تنجــم مخاطــر أسعـــار الفائــدة عــن
احتمــال تأثيـــر التغيـــرات فــي أســعار
الفائــدة علــى قيمــة األدوات املاليـــة ،
يتعــرض البنــك خملاطــر أســعار الفائــدة
نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة
فــي مبالـــغ املوجــودات واملطلوبــات
حســب اآلجــال الزمنيـــة أو إعــادة
مراجعــة أســعار الفوائــد فــي فتــرة
زمنيــة معينـــة ويقــوم البنــك بــإدارة
هــذه اخملاطــر عــن طريــق مراجعــة
أســعار الفوائــد علــى املوجــودات
واملطلوبــات مــن خــال اســتراتيجية
إدارة اخملاطــر .ســتقوم سياســة البنــك
علــى دراســة جميــع العوامــل املؤثــرة
علــى أســعار الفوائــد ســواء كانــت
هــذه محليــة أو إقليميــة أو عامليـــة
إلــى جانــب دراســة فجــوات اســعار
الفوائــد والتوقعــات املســتقبلية لهــا
ملعرفــة درجــة مخاطــر أســعار الفوائــد
ســواء فــى األجــل القصيــر أو األجــل
الطويــل ممــا ميكــن مــن رســم خطــة
مســتقبلية مناسبـــة واتخــاذ القرارات
السليمـــة كتغييــر آجــال اإلســتحقاق
وإعــادة تســعير الودائــع والقــروض
وشــراء وبيــع اإلســتثمارات املالـيـــة .

 -1مخـاطر أسعار الفائدة
 حتليل احلساسية لعام 2014العملـــــــــة

التغير (زيادة)
بسعر الفائدة ٪

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني
دينـــــــــــار

دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

1
1
1
1
1

826.024
()156.794
()165.438
4
235.332

-

العملـــــــــة

التغير (نقص)
بسعر الفائدة ٪

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني
دينـــــــــــار

دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

1
1
1
1
1

()826.024
156.794
165.438
()4
()235.332

-

 حتليل احلساسية لعام 2013العملـــــــــة

التغير (زيادة)
بسعر الفائدة ٪

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني
دينـــــــــــار

دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

1
1
1
1
1

488.624
()141.402
4.022
986
4.446

-

العملـــــــــة

التغير (نقص)
بسعر الفائدة ٪

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني
دينـــــــــــار

دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

٪1
٪1
٪1
٪1
٪1

()488.624
141.402
()4.022
()986
()4.446
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 -2مخاطر العمالت:
وهي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية والتي لها اثر محتمل على موجودات ومطلوبات البنك
بالعمالت االجنبية  ،يقوم البنك باعداد حتليل احلساسية ملراقبة اثر التغيرات في اسعار الصرف مبقدار ( )٪5 - / +على صافي
األرباح واخلسائر .

حتليل احلـساسية لعام 2014
العملـــــــــة

التغير في سعر
صرف العملة ()٪

األثر على االرباح واخلسائـر
دينـــــــــــار

حساسية حقوق املساهمني
دينـــــــــــار

يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

5
5
5
5

7.518
841.215
791
350.143

-

حتليل احلـساسية لعام 2013
العملـــــــــة

التغير في سعر
صرف العملة ()٪

األثر على االرباح واخلسائـر
دينـــــــــــار

حساسية حقوق املساهمني
دينـــــــــــار

يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

5
5
5
5

()874.573
653.071
2.585
73.651

-

في حال انخفاض سعر صرف العمالت مبقدار  ٪5فإنـه سيكون له نفس األثر املالي أعاله مع عكس اإلشارة .
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 -3مخاطر التغيرات في اسعار االسهم:
هي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار االسهم ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وموجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ،ويقوم البنك بادارة مخاطر اسعار االسهم من خالل حتليل القيمة
املعرضة للخسائر.

حتليل احلـساسية لعام 2014
املؤشــر

التغير في املؤشر
()٪

األثر على االرباح
واخلسائـر

دينـــــــــــار
األثر على حقوق املساهمني

سوق عمان املالي
سوق قطر املالي

5
5

2.160
-

579.004
69.618

حتليل احلـساسية لعام 201٣
املؤشــر
سوق عمان املالي
سوق قطر املالي
االسواق العاملية

التغير في املؤشر
()٪

األثر على االرباح
واخلسائـر

دينـــــــــــار
األثر على حقوق املساهمني

5
5

5.044
-

627.932
71.768

في حال إنخفاض مؤشر األسواق املالية املبينة أعاله بنفس نسبة التغير فإنـه سيكون له نفس األثر املالي مع عكس اإلشارة.
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 -4فجوة إعادة تسعير الفائدة
يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو اإلستحقاق إيهما أقرب
 31كانون األول 2014
املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالتكلفـة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل الدخل
تسهيالت إئتمانية مباشرة  -صافي
موجودات مالية بالقيمة العادله
من خالل قائمة الدخل الشامل
إستثمارات في شركات حليفة
ممتـلكـات ومـعـــدات  -صافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات أخرى
موجودات ضريبية مؤجلة
إجمالي املوجودات
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
اموال مقترضة
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة

أقل من شهر
دينـــار

من شهر إلى
 3شهـــــور
دينـــار

من  ٣شهور
إلى  6شهـــــور
دينـــار

375,178
9,348,000
151,355,019
-

45,500,000
164,255,450
1,424,241
51,282,322
-

21,100,000
15,011,518
31,873,501
61,993,317
-

724,783
161,802,980

724,783
263,186,796

129,978,336

4,189,012
37,500,000
381,907,921
29,408,898
453,005,831
()291,202,851

403,066,712
205,706,382
6,231,251
800,000
615,804,345
()352,617,549

10,635,000
69,761,380
3,897,702
8,476,824
92,770,906
37,207,430

 31كانون األول 201٣
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة
104

72,416,820
416,412,525
()343,995,705

198,883,765
478,525,176
()279,641,411

134,977,956
18,641,714
116,336,242

من سنة حتى
 3سنـوات
دينـــار

من  ٦شهور
حتى سنة واحدة
دينـــار

 3سنوات وأكثــر
دينـــار

عناصر بدون فائـدة
دينـــار

اجملمــوع
دينـــار

4,913,646
57,333,354
49,299,540
-

216,981,695
204,619,962
-

261,530,450
179,534,048
-

71,562,869
33,186,670
43,198
14,879,717

138,162,869
197,817,298
19,925,164
578,491,241
43,198
698,084,208
14,879,717

111,546,540

421,601,657

441,064,498

16,811,282
49,252,367
1,621,868
32,890,774
794,147
221,042,892

16,811,282
49,252,367
1,621,868
34,340,340
794,147
1,750,223,699

61,276,441
12,089,274
73,365,715
38,180,825

30,847,761
25,220
30,872,981
390,728,676

760
760
441,064,498

236,800,171
12,176,990
1,575,889
817,941
14,485,909
265,856,900
()44,814,008

417,890,724
37,500,000
986,300,056
63,830,095
1,575,889
10,094,765
14,485,909
1,531,677,438
218,546,261

142,344,750
13,164,714
129,180,036

298,775,816
14,802,665
283,973,151

212,428,651
212,428,651

138,886,480
97,652,662
41,233,818

1,198,714,238
1,039,199,456
159,514,782
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 -5التركز في مخاطر العمالت األجنبية
البند  /العملة
 31كانون األول 2014
دوالر أمريكي
دينـــار
املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك
املركزي األردني
أرصدة وإيداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
تسهيالت إئتمانية مباشرة
أوراق مالية بالتكلفة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادله
من خالل قائمة الدخل الشامل
إستـثمارات في شركات حليفة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات أخرى
إجمالي املوجودات

28,342,148

959,921

522,393

4,757

344,687

30,173,906

165,612,981

11,069,174

8,177,722

38,448

25,640,366

210,538,691

193,761,584
116,081,166
35,672

4,914,148
1,720,305
-

37,263
-

-

75,869,748
1,864,913

274,582,743
117,801,471
1,900,585

1,973,936
3٣٣,٧٦١
506,1٤١,٢٤٨

18,140,452
36,804,000

16,811,282
11,120,544
36,669,204

43,205

()2,269,398
101,450,316

16,811,282
1,973,936
27,٣٢٥,٣٥٩
681,١٠٧,٩٧٣

املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 153,332,360
ودائع عمالء
317,945,221
تأمينات نقدية
12,475,931
إحتياطي مخاطر مصرفية
460,150
مخصصات متنوعة
177,233
مخصص ضريبة الدخل
٣٠٤,٣٢١
مطلوبات أخرى
٢,٩٦٠,735
أرباح مدورة
٢١,554
إحتياطي تقييم موجودات مالية -
عالوة اصدار اسهم
1,418,000
حقوق غير املسيطرين
21,205,674
إجمالي املطلوبات
510,٣٠١,١٧٩
صافي التركز داخل
()4,159,93١
املركز املالي للسنة احلالية
التزامات محتمله خارج
٢٠٥,٩٤٠,١٨٩
املركز املالي للسنه احلاليه
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يورو
دينـــار

جنية إسترليني ين ياباني
دينـــار
دينـــار

أخــرى
دينـــار

اجملمـوع
دينـــار

8,622,609
27,358,707
639,122
33,193
36,653,631
150,369

190,934
19,495,834
142,025
16,115
19,844,908
16,824,296

27,311
75
27,386
15,819

17,534,469
66,891,082
9,534,143
194,689
293,074
94,447,457
7,002,859

179,680,372
431,718,155
22,791,221
460,150
177,233
٣٠٤,٣٢١
٣,٢٠٤,807
٢١,554
293,074
1,418,000
21,205,674
661,2٧٤,٥٦١
19,833,41٢

30,401,839

1,012,505

19,710,558 2,677,086

2٥9,٧٤٢,١٧٧

العملة  /البند
 31كانون األول 2013
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل املركز املالي
التزامات محتملة خارج
املركز املالي

دوالر أمريكي
دينـــار

يورو
دينـــار

331,405,649
311,754,673
19,650,976
80,540,554

19,555,299 22,900,024
6,493,874 40,391,474
(13,061,425 )17,491,450
303,507 23,366,035

( / 42ج) -مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم
قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل
الــازم لتأديــة التزاماتــه فــي تواريــخ
اســتحقاقها  .وعمليــة ادارة اخملاطــر
تتضمــن:
متطلبــات التمويــل اليوميــة تــدار
مــن خــال الرقابــة علــى التدفقــات
النقديــة املســتقبلية للتأكــد مــن
امكانيــة تلبيتهــا ويحتفــظ البنــك
بحضــور فــي الســوق النقــدي ميكنــه
مــن حتقيــق ذلــك .
االحتفــاظ مبوجــودات ذات قابليــة
عاليــة للتســويق ميكــن تســييلها
بســهولة كحمايــة ضــد أي حالــة
نقــص غيــر منظــورة فــي الســيولة.

جنية إسترليني ين ياباني
دينـــار
دينـــار
84,569
32,870
51,699
-

الرقابــة علــى مؤشــرات الســيولة
وفقــا للمتطلبــات الداخليــة
ومتطلبات السـلـطـــات الـرقـابيـة .
ادارة التركــزات وتواريــخ اســتحقاق
الديــون.
االحتفــاظ بجــزء مــن ودائــع العمــاء
لــدى البنــك املركــزي األردنــي
كاحتياطــي نقــدي ال ميكــن التصــرف
بــه اال بشــروط متشــيا ً مــع تعليمــات
البنــك املركــزي األردنــي .
يتــم قيــاس ورقابــة الســيولة علــى
أســاس الظــروف الطبيعيــة والطارئة
ويشــمل ذلــك حتليــل املطلوبــات
املاليــة علــى أســاس الفتــرة املتبقيــة
لالســتحقاق التقاعــدي واملوجــودات
املاليــة علــى أســاس التاريــخ املتوقــع
لتحصيلهــا.

أخــرى
دينـــار

اجملمـوع
دينـــار

55,266,517
53,793,493
1,473,024
11,039,602

429,212,058
412,466,384
16,745,674
115,249,698

وتقــوم دائــرة اخلزينـــة بالبنــك بالرقابــة
علــى هــذا اجلانــب مــع االخــذ بعــن
االعتبــار القــروض والتســهيالت غيــر
املســتغلة وااللتزامــات التــي قــد تطــرأ
واملرتبطــة باالعتمــادات والكفــاالت .

مصادر التمويل:

يعمــل البنــك علــى تنويــع مصــادر اموالــه
ويشــمل ذلــك املناطــق اجلغرافيــة والعمــات
والعمــاء واملنتجــات حتــى يحقــق املرونــة
املاليــة وخفــض تكاليــف التمويــل  ،كمــا
يســعى إلــى احلفــاظ علــى مصــادر متويــل
مســتقرة ميكــن االعتمــاد عليهــا  .لــدى
البنــك قاعــدة عمــاء كبيــرة تشــمل العمــاء
مــن االفــراد والعمــاء مــن املؤسســات
والشــركات.

107

 -1يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة املتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:
 31كانون األول 2014
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
أموال مقترضــه من البنك املركزي
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب إستحقاقاتها املتوقعة)

أقل من شهر
دينـــار
4,193,093
37,500,000
618,712,040
29,408,898
689,814,031
617,790,393

من شهر إلى
 3شهـــــور
دينـــار
403,143,517
206,147,791
6,257,368
800,000
616,348,676
263,186,796

من  ٣شهور
إلى  6شهـــــور
دينـــار
10,670,183
69,927,711
3,897,849
8,476,824
92,972,567
129,978,336

 31كانون األول 201٣
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
أموال مقترضــه من البنك املركزي
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب إستحقاقاتها املتوقعة)
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9,417,960
96,200,000
370,335,854
22,648,977
498,602,791
284,841,555

296,920,315
175,864,396
6,284,796
479,069,507
198,883,765

35,183
11,845,586
1,455,812
5,506,794
18,843,375
134,977,956

من  ٦شهور
حتى سنة واحدة
دينـــار

من سنة حتى
 3سنـوات
دينـــار

أكثر من  ٣سنوات
دينـــار

بدون إستحقاق
دينـــار

اجملمــوع
دينـــار

60,035
61,515,597
12,095,493
73,671,125
111,546,540

31,775,961
38,217
31,814,178
421,601,657

16,897
3,625
20,522
-

12,176,990
1,575,889
817,941
14,485,909
29,056,729
-

418,066,828
37,500,000
988,095,997
63,878,440
1,575,889
10,094,765
14,485,909
1,533,697,828
1,544,103,722

60,035
10,656,506
2,753,583
13,470,124
142,344,750

13,531,290
2,212,572
15,743,862
298,775,816

16,897
2,865
19,762
-

2,009,114
1,303,884
1,422,429
10,582,921
15,318,348
-

306,433,493
96,200,000
582,250,529
37,367,719
1,303,884
6,929,223
10,582,921
1,041,067,769
1,059,823,842
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 -2يلخص اجلدول أدناه عقود العمالت اآلجلة على أساس الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:
لغاية
 31كانون األول  2014شهر
دينـــار
عقود العمالت اآلجلة
التدفق اخلارج
التدفق الداخل

من شهر
من  3شهور
ولغاية  ٣شهور ولغاية  6أشهر
دينـــار
دينـــار

- 50,400,340
- 50,400,340

-

اجملموع
من  6أشهر
من سنة ولغاية أكثر من 3
ولغاية سنــة  3سنــــــوات سنــــــوات دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار
-

-

-

50,400,340
50,400,340

 31كانون األول ٢٠١٣
عقود العمالت اآلجلة
التدفق اخلارج
التدفق الداخل

84,838
84,838

-

-

-

-

-

84,838
84,838

بنود خارج املركز املالي:
٢٠١٤

لغاية سنة

اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة
السقوف غير املستغلة
الكفاالت
اجملموع

دينار
85.937.123
51.869.661
111.646.942
249.453.726

٢٠١٣

لغاية سنة

اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة
السقوف غير املستغلة
الكفاالت
اجملموع

دينار
30.228.809
12.544.217
17.036.865
59.809.891
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من سنة لغاية
(  ) 5سنوات
دينار
9.460.174
9.460.174

أكثر من
( )5سنوات
دينار
23.000
23.000

من سنة لغاية
(  ) 5سنوات
دينار
36.578.469
36.578.469

أكثر من
( )5سنوات
دينار
23.000
23.000

اجملموع
دينار
85.937.123
51.869.661
121.130.116
258.936.900
اجملموع
دينار
30.228.809
12.544.217
53.638.334
96.411.360

 -43التحليل القطاعي:
أ -معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
يتــم تنظيــم البنــك ألغــراض إداريــة بحيــث يتــم قيــاس القطاعــات وفقـا ً للتقاريــر التــى يتــم اســتعمالها مــن قبــل املديــر
التنفيــذي وصانــع القــرار الرئيســي لــدى البنــك وذلــك مــن خــال قطاعــات األعمــال الرئيســية التاليــة:
اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد :تتمثــل مبعامــات األفــراد وتشــمل ودائــع العمــاء وقــروض ســكنية وسحــــب علــى املكشــوف
وتســهيالت بطاقــات اإلئتمــان وتســهيالت احلــواالت املاليــة.
اخلدمــات املصرفيــة للشــركات :تتمثــل مبعامــات الشــركات واملؤسســات وتشــمل القــروض والتســهيالت اإلئتمانيـــــة
والودائـــع.
اخلزينـــــــة :تتمثــل بتوفيــر خدمــات ســوق املال واملتاجــرة واخلزينة وباإلضافــــة إلى ذلـــك تقوم بإدارة العمليـــات التمويليـــة
للبنـــك مــن خــال التعامــل فــي أذونـــات اخلزينــة و أوراق ماليــة حكوميــة وإيداعــات وخطابــات قبــول لــدى بنــوك أخــرى
وذلك من خــــال اخلزينـــــة واخلدمـــات البنكيـة.
 -1فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
اجملموع
األفراد
بآالف
الدنانيـر
12,581
إجمالي اإليرادات
مخصص تدنـي التسهيالت ()611
االئتمانية املمنوحة للعمالء
حصة البنك من ارباح
الشركة احلليفه
11,970
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة
على القطاعات
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
صافي ربح السنة
موجودات القطاع
87,304
إسـتـثـمارات في
شركات حليفه
موجودات غير موزعة
على القطاعات
مجموع املوجودات
87,304
مطلوبات القطاع
470,406
مطلوبات غير موزعة
على القطاعات
مجموع املطلوبات
470,406
مصاريف رأسمالية
اإلستهالكات

املؤسسات
بآالف
الدنانيـر

اخلزينة
بآالف
الدنانيـر

للسنة املنتهية في  ٣١كانون األول
٢٠١٣
2014

أخرى
بآالف
الدنانيـر

بآالف
الدنانيـر

بآالف
الدنانيـر

29,344
()1,064

40,088
-

6,730
-

88,743
()1,675

70,708
()1,357

-

982

-

982

1,684

28,280

41,070

6,730

88,050
54,410

71,035
48,866

610,780
-

949,319
16,811

-

33,640
9,277
24,363
1,647,403
16,811

22,169
5,507
16,662
1,123,810
13,719

-

-

86,010

86,010

61,185

610,780
579,724
-

966,130
455,391
-

86,010
26,156

1,750,224
1,505,521
26,156

1,198,714
1,020,383
18,816

579,724

455,391

26,156

1,531,677
١٤,٨٤٣
١,٧١٠

1,039,199
7,218
1,558
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ب -معلومات التوزيع اجلغرافي
ميثــل هــذا اإليضــاح التوزيــع اجلغرافــي ألعمــال البنــك ،ميــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي اململكــة التــي متثــل
األعمــال احملليــة وكذلــك ميــارس البنــك نشــاطات دوليــة مــن خــال فروعــه فــي الشــرق األوســط  ،والشــرق األدنــى التــي
متثــل األعمــال الدوليــة.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرافي:
داخل اململكة
2014
2013
دينـــــــار
دينـــــــار

خارج اململكة
2014
2013
دينـــــــار
دينـــــــار

إجمالي اإليرادات
63.893.143
81.629.442
8.095.944
مجموع املوجودات
118.196.286 1.059.880.796 1.632.027.413
6.099.637
املصروفات الرأسمالية 16.418.465
()1.575.759

اجملموع
2014
2013
دينـــــــار
دينـــــــار

72.391.565 89.725.386 8.498.422
1.198.714.238 1.750.223.699 138.833.442
7.218.111 14.842.706 1.118.474

 -44إدارة رأس املال:
يهدف البنك من ادارة رأس املال إلى حتقيق االهداف التالية:
التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة برأس املال .
احملافظة على قدرة البنك باالستمرارية .
االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال البنك .
يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل ادارة البنك وتزويد البنك املركزي باملعلومات املطـلوبة حول كفاية رأس املال ربعياً.
حســب تعليمــات البنــك املركــزي احلــد االدنــى ملعــدل كفايــة رأس املــال يســاوي  ٪12ويتــم تصنيــف البنــوك إلــى  5فـــئات
افضلهــا التــي معـــدلها يـــساوي ٪14فـأكثـــر .هذا وقـــد بـــلغ معـــدل كـــفاية رأس املــال للبنك كما فــي  31كـانـــون األول
 2014معــدل  ، ٪١٥.٤٦وفــي  31كانــون االول  2013معـــدل .٪21.58
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واجلــدول التالــي يبــن مكونــات رأس املــال وقيمتهــا ومجمــوع املوجــودات املرجحــة باخملاطــر ومعــدل كفايــة رأس املــال التــي
يتــم قياســها حســب تعليمــات البنــك املركــزي املســتندة إلــى تعليمــات جلنــة بــازل بهــذا اخلصــوص:
بنود رأس املال االساسي
حسب متطلبات األعمال

2014
بآالف الدنانير

2013
بآالف الدنانير

رأس املال املكتتب به (املدفوع)
االحتياطي القانوني
عــالوة اإلصــدار
األرباح املدورة
حـقــوق غـيـر الـمـسـيـطـريــن
الشــهـــــــــرة
يطرح :عــقـــارات مسـتـمـلـكــة مـضـى عليهـا
أكـثــر مــن  4سـنـــوات
يطرح :استثمارات في بنوك وشركات تأمني وشركات
ماليه تابعــه لم يتم دمج بياناتها املاليه
مجموع رأس املال االساسي
بنود رأس املال االضافي
فروقات ترجمة العمالت االجنبية
إحتياطي القيمة العادله -صافي بعد الضريبه
احتياطي اخملاطر املصرفية العامة
يطرح :استثمارات في بنوك وشركات تأمني وشركات
ماليه تابعــه لم يتم دمج بياناتها املاليه
مجموع رأس املال االضافي
يـطـــرح:
مجموع رأس املال التنظيمي
مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر
نسبة كفاية رأس املال ()٪
نسبة رأس املال االساسي ()٪

150.000
20.974
1.418
1.572
9.690
()1.622
()2.227

100.000
17.920
1.418
3.185
7.840
()1.503
()1.478

()12.331

()11.425

1٦٧.474

115.957

49
()1.322
5.753
()4.480

713
()1.035
2.690
()2.368

-

-

١٦٧,474
1.083.178
٪15.46
٪15.46

115.957
537.413
٪ 21.58
٪ 21.58

 -45حسابات محتفظ بها لصالح العمالء:
ميثــل هــذا البنــد احلســابات التــي يحتفــظ البنــك بهــا نيابــة عــن العمــاء وال تعتبــر مــن موجــودات البنــك حيــث بلــغ
رصيدهــا  11.608.613دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  . 2014يتــم اظهــار رســوم وعمــوالت إدارة تلــك احلســابات فــي قائمــة
الدخــل املوحــدة .
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 -46حتليل إستحقاقات املوجودات واملطلوبات:
يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا ً للفترة املتوقعة إلستردادها أو تسويتها:
 31كانـــــــــــون األول 2014
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل
تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي
إستثمارات في شركات حليفة
ممتلكات ومعـدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
أمـوال مــقـتــرضــه من البنك املركزي
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
الصافي
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لغاية سنة
دينار

أكثر من سنة
دينار

اجملموع
دينار

138,162,869
197,817,298
19,925,164
535,230,406
43,198
14,879,717

43,260,835
-

138,162,869
197,817,298
19,925,164
578,491,241
43,198
14,879,717

316,825,802
19,477,240
1,242,361,694

381,258,406
16,811,282
49,252,367
1,621,868
794,147
14,863,100
507,862,005

698,084,208
16,811,282
49,252,367
1,621,868
794,147
34,340,340
1,750,223,699

417,890,724
37,500,000
715,783,954
51,611,263
9,276,824
3,315,525
1,235,378,290
6,983,404

270,516,102
12,218,832
1,575,889
817,941
11,170,384
296,299,148
211,562,857

417,890,724
37,500,000
986,300,056
63,830,095
1,575,889
10,094,765
14,485,909
1,531,677,438
218,546,261

 31كانـــــــــــون األول 2013
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل
تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي
إستثمارات في شركات حليفة
ممتلكات ومعـدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
أمـوال مــقـتــرضــه من البنك املركزي
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
الصافي

لغاية سنة
دينار

أكثر من سنة
دينار

اجملموع
دينار

96,470,746
183,332,104
12,611,089
400,713,962
108,876
15,024,519

38,233,383
-

96,470,746
183,332,104
12,611,089
438,947,345
108,876
15,024,519

117,072,570
14,109,556
839,443,422

260,242,281
13,719,485
36,238,624
1,502,996
655,793
8,678,254
359,270,816

377,314,851
13,719,485
36,238,624
1,502,996
655,793
22,787,810
1,198,714,238

306,257,389
96,200,000
377,843,371
33,110,685
5,506,794
2,558,063
821,476,302
17,967,120

202,763,294
4,208,689
1,303,884
1,422,429
8,024,858
217,723,154
141,547,662

306,257,389
96,200,000
580,606,665
37,319,374
1,303,884
6,929,223
10,582,921
1,039,199,456
159,514,782
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43,198
-

املستوى االول

« االسعار املعلنة في االسواق املالية «

« االسعار املعلنة في االسواق املالية «
مقارنتها بالقيمة السوقية الداة مالية مشابهة

« االسعار املعلنة في االسواق املالية «

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

 13,367,226 12,972,424املستوى االول
 1,657,293 1,907,293املستوى الثاني
15,024,519 14,879,717
15,218,233 14,922,915
املستوى االول
-

43,198
108,876
84,838 50,400,340

108,876
-

املستوى االول
« االسعار املعلنة في االسواق املالية «
املستوى االول والثاني االسعار املعلنة في االسواق املالية
ومقارنتها بالقيمة السوقية الداة مالية مشابهة

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

لم تكن هنالك أي حتويالت بني املستوى االول واملستوى الثاني خالل العام .2014

اجملموع
عقود آجلة عمالت أجنبية
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
اسهم متوفر لها اسعار سوقية
اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
اجملموع
اجمالي املوجودات مالية بالقيمة العادلة
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
عقود آجلة عمالت أجنبية
مجموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
أسهم شركات
سندات شركات

املوجودات املالية  /املطلوبات املالية

القيمة العادلة
 31كانون األول
2013
2014
دينار
دينار

مدخالت هامة
غير ملموسة

العالقة بني املدخالت
الهامة غير امللموسة
والقيمة العادلة

مستوى القيمة
العادلة

طريقة التقييم
واملدخالت
املستخدمة

 - 47مستويات القيمة العادلة:
أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك احملددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية،
واجلدول التالي يوضح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية
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ب -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالي للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باســتثناء مــا يــرد فــي اجلــدول ادنــاه اننــا نعتقــد ان القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة الظاهــرة
فــي القوائــم املاليــة للبنــك تقــارب قيمتهــا العادلــة وذلــك ألن إدارة البنــك تعتقــد أن القيمــة الدفتريــة للبنــود املبينــة
ادنــاه تعــادل القيمــة العادلــة لهــا تقريبــا وذلــك يعــود امــا الســتحقاقها قصيــر االجــل او ان أســعار الفائــدة لهــا يعــاد
تســعيرها خــال العــام.

موجودات مالية غير محددة
القيمة العادلة
أرصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
قروض وكمبياالت وأخرى
موجودات مالية بالتكلفة املطفاة
مجموع موجودات مالية
غير محددة القيمة العادلة
مطلوبات مالية غير محددة
القيمة العادلة
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تامينات نقدية
أموال مقترضة
مجموع املطلوبات مالية
غير محددة القيمة العادلة

 31كانــــــــــــون االول
2014
القيمة
القيمة
العدلة
الدفترية
دينار
دينار

 31كانــــــــــــون االول
2013
القيمة
القيمة
العدلة
الدفترية
دينار
دينار

مستوى القيمة
العدلة
دينار

124,230,460 122,822,296
198,281,066 197,817,298
19,962,457 19,925,164
611,118,913 602,998,074
587,732,520 578,491,241
1,541,325,416 1,522,054,073

88,532,088
183,332,104
12,611,089
377,314,851
438,947,345
1,100,737,477

88,532,088
183,332,104
12,611,089
377,314,851
438,947,345
1,100,737,477

املستوى الثاني
املستوى الثاني
املستوى الثاني
املستوى الثاني
املستوى االول والثاني

418,508,880 417,890,724
988,920,404 986,300,056
63,943,400 63,830,095
37,500,000 37,500,000
1,508,872,684 1,505,520,875

306,257,389
580,606,665
37,319,374
96,200,000
1,020,383,428

306,257,389
580,606,665
37,319,374
96,200,000
1,020,383,428

املستوى الثاني
املستوى الثاني
املستوى الثاني
املستوى الثاني

للبنــود املبينــة اعــاه قــد مت حتديــد القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة للمســتوى الثانــي والثالــث وفقــا ً
لنمــاذج تســعير متفــق عليهــا و التــي تعكــس مخاطــر اإلئتمــان لــدى األطــراف التــي يتــم التعامــل معهــا .
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 -48ارتباطات والتزامات محتملة (خارج املركز املالي):
أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:
 31كانـــــون األول
2014
2013
دينـــــــار
دينـــــــار
إعتمادات مستندية
صادرة
واردة معززه
واردة غير معززه
قبوالت
صادرة  /اعتمادات
صادرة  /بوالــص
وارده  /غـيـر معـززه
كفاالت:
 دفع حسن تنفيذ أخرىعقود الشراء والبيع اآلجل
سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة
اجملمــوع

37.989.426
526.393
67.780.435

11.478.787
4.173.155
59.966.286

36.250.410
11.697.287
12.013.290

12.413.160
6.336.862
4.224.141

33.750.040
50.652.537
36.727.539
50.400.340
51.869.661
389.657.358

18.751.758
14.769.633
20.116.943
84.838
12.544.217
164.859.780

ب -بلغت اإللتزامات التعاقديه لشراء موجودات ثابته أو عقود إنشائيه ما يقارب ( )8مليون دينار.
ج -ال يوجد أية ضمانات مقدمة من البنـك مقابـل التزامات تعاقدية.
د -عقود إيجار تشغيليـة وراسمالية.
بلغ احلد األدنى ملدفوعات عـقـود التأجير الرأسـمالي:

خالل سنة واحدة
اجملموع
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2014
دينـــــــار

2013
دينـــــــار

744.616
744.616

650.000
650.000

 -49القضايا املقامة على البنك:
بلــغ مجمــوع القـــــضايا املقامــة عـــلى البنــك  9.013.320دينــار و 8.381.447دينــار  ،كمــا فــي  31كانــون األول  2014و2013
علــى التوالــي متثــل فــي معظمهــا قضايــا أقامهــا بعــض العمــاء ملقابلــة دعــاوي أقامهــا البنــك عليهــم  ،وإســتنادا ً لــرأي
محامــي البنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة التزامــات ماديــة لقــاء هــذه القضايــا  ،عــدا اخملصــص املرصــود والبالــغ
 ٩٢٫٠٠٠دينــار كمــا فــي كانــون األول  ،٢٠١٤علم ـا ً بــأن املبالــغ التــى قــد يدفعهــا البنــك لقــاء القضايــا التــى فصلــت او مت
تســويتها ودي ـا ً يتــم قيدهــا فــى قائمــة الدخــل عنــد دفعهــا.

 -50تطبيق معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة:
أ -معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية:
تــــم اتبـــاع معاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة اجلديــدة واملعدلــة التاليــة فــي اعــداد القوائــم املاليــة للبنــك ،والتــي لــم تؤثر
بشــكل جوهــري علــى املبالــغ واالفصاحــات الــواردة فــي القوائــم املاليـــــة ،علمـا ً بأنــه قــد يكــون لها تأثيــر على املعاجلــــة
احملاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات املستقبليـة:
التعديــات علــى معيــار احملاســبة
الدولــي رقــم ( :)32عــرض االدوات
املالية–التقــاص بــن املوجــودات املاليــة
واملطلوبــات املاليــة.

توضــح هــذه التعديــات املتطلبــات املتعلقــة بالتقــاص بــن املوجــودات
املاليــة واملطلوبــات املاليــة ،وحتديــدا معنــى احلقــوق القانونيــة امللزمــة
للتقــاص ،التحقــق و التســوية فــي نفــس الوقــت.

التعديــات علــى معيــار احملاســبة
الدولــي رقــم ( :)36التدنــي فــي
املوجــودات – االفصاحــات حــول املبلــغ
القابــل لالســترداد للموجــودات غيــر
املاليــة.

تلغــي هــذه التعديــات متطلبــات االفصــاح عــن املبلــغ القابــل لالســترداد
لوحــدة توليــد النقــد والتــي وزعــت الشــهرة او املوجــودات غيــر امللموســة
ذات العمــر الزمنــي غيــر احملــدد بنــاءا عليهــا فــي حالــة عــدم وجــود تدنــي
أو عــدم اســتعادة قيمــة التدنــي لوحــدة توليــد النقــد املتعلقــة بهــا .كمــا
قدمــت هــذه التعديــات متطلبــات إفصــاح إضافيــة والتــي تكــون مالئمــة
عندمــا يكــون املبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل او لوحــدة توليــد النقــد
يقــاس بالقيمــة العادلــة مطروحــا منــه تكاليــف االســتبعاد.

التعديــات علــى معيــار احملاســبة
الدولــي رقــم ( :)39األدوات املاليــة:
االعتــراف والقيــاس  -تبــادل املشــتقات
ومحاســبة التحــوط.

جــاءت هــذه التعديــات للتخفيــف مــن متطلبــات التوقــف عــن محاســبة
التحــوط عندمــا تكــون املشــتقة املاليــة واحملــددة كأداة حتــوط قــد مت
اســتبدالها ضمــن ظــروف معينــة ،كمــا وضحــت هــذه التعديــات أن أي
تغيــر فــي القيمــة العادلــة للمشــتقة املاليــة احملــددة كأداة حتــوط الناشــئ
عــن التبــادل يجــب ان يؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد تقييــم وقيــاس فعاليــة
التحــوط.

التعديــات علــى املعاييــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة أرقــام ( )10و (- )12
القوائــم املاليــة املوحــدة واإلفصــاح
عــن احلصــص فــي املنشــآت األخــرى
ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم (:)27
القوائــم املاليــة املنفصلــة واملتعلقــة
باملنشــآت االســتثمارية.

تتعلــق التعديــات احلاصلــة علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املالية رقــم ()10
بتعريــف املنشــآت االســتثمارية ،وتتطلــب تلــك التعديــات مــن املنشــآت
التــي ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــآت االســتثمارية عــدم توحيــد اعمــال
الشــركات التابعــة لهــا واالعتــراف بهــا وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح واخلســائر فــي قوائمهــا املاليــة املنفصلــة واملوحــدة .ونتيجــة لذلك
مت إضافــة بعــض التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ()12
واملعيــار احملاســبي الدولــي رقــم ( )27للتعريــف مبتطلبــات االفصــاح اجلديــدة
لتلــك املنشــآت االســتثمارية.
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ب -معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد:
لــم يقــم البنــك بتطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة اجلديــدة واملعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة واجلاهــزة للتطبيــق
املبكــر لكــن غيــر ســارية املفعــول بعــد:
سارية املفعول للسنوات املالية
التي تبدأ في أو بعد
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)15اإليرادات من العقود مع العمالء.

أول كانون الثاني .2017

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (:)11
محاسبة شراء احلصص في العمليات املشتركة.

أول كانون الثاني .2016

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقــم ( )16ومعيار احملاسبة
الدولي رقــم ( :)38توضيح للطرق احملاسبية املقبولة لالستهالك واإلطفاء.

أول كانون الثاني .2016

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقــم ( )16ومعيار احملاسبة
الدولي رقــم ( :)41الزراعة – النباتات املنتجة.

أول كانون الثاني .2016

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)9األدوات املالية ( :)2014صدرت
النسخة النهائية لهذا املعيار في شهر متوز  2014وطرحت ما يلي:

أول كانون الثاني .2018

 -1تصنيــف جديــد ألدوات الديــن احملتفــظ بهــا بغــرض حتصيــل التدفقــات النقديــة
املتعاقــد عليهــا مــع إمكانيــة البيــع ،حيــث يتــم تصنيفهــا ضمــن املوجــودات
املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر.
 -2تطبيــق منــوذج اخلســارة املتوقعــة الحتســاب خســارة تدنــي املوجــودات املاليــة
وذلــك مــن خــال ثالثــة مراحــل تبــدأ بتحديــد خســارة التدنــي املتوقعــة خــال
االثنــي عشــر شــهرا التاليــة لتاريــخ االعتــراف املبدئــي بالتســهيالت االئتمانيــة
ومــن ثــم حتديــد خســارة التدنــي فــي حــال زيــادة مخاطــر التســهيالت االئتمانيــة
بشــكل جوهــري وقبــل ان تصبــح هــذه التســهيالت غيــر عاملــة واملرحلــة األخيرة
عندمــا تصبــح التســهيالت االئتمانيــة غيــر عاملــة بشــكل فعلــي.
التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )10ومعيــار احملاســبة
الدولــي رقــــم ( :)28األربــاح او اخلســائر الناجمــة عــن بيــع األصــول او املســاهمة
بهــا بــن املســتثمر وشــركاته التابعــة او اســتثماراته املشــتركة.

أول كانون الثاني .2016

التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــــم ( :)27الســماح للمنشــآت
باحملاســبة عــن االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة ،املشــاريع املشــتركة
والشــركات الزميلــة امــا بالكلفــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم
( )9او باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة فــي القوائــم املاليــة املنفصلــة .

أول كانون الثاني .2016
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سارية املفعول للسنوات املالية
التي تبدأ في أو بعد
التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )10واملعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــــم ( )12ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــــم ( :)28اجلوانــب
اخلاصــة بتطبيــق االســتثناء مــن التوحيــد فــي الشــركات االســتثمارية.

أول كانون الثاني .2016

التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــــم ( :)1املعوقــات التــي تواجــه
معــدي القوائــم املاليــة الذيــن يســتخدمون تقديراتهــم فــي اظهــار القوائــم
املاليــة اخلاصــة بهــم.

أول كانون الثاني .2016

حتسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة في االعوام
.2014-2012

أول متوز . 2016

تتوقــع إدارة البنــك أن يتــم تطبيــق املعاييــر املبينــة أعــاه فــي إعــداد القوائــم املاليــة عنــد تاريــخ ســريان كل منهــا دون أن
حتــدث هــذه املعاييــر أي أثــر جوهــري علــى القوائــم املاليــة للبنــك باســتثناء تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم
( )15واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9حيــث تتوقــع االدارة ان يتــم تطبيقهمــا فــي القوائــم املاليــة للبنــك خــال
الفتــرات املاليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد االول مــن كانــون الثانــي  2017واالول مــن كانــون الثانــي  2018علــى التوالــي ،علمــا
بانــه قــد يكــون لهمــا اثــر جوهــري علــى املبالــغ واالفصاحــات الــواردة فــي القوائــم املاليــة واملتعلقــة بااليــرادات مــن العقــود
مــع العمــاء واملوجــودات واملطلوبــات املاليــة للبنــك ،اال انــه مــن غيــر العملــي ان يتــم تقديــر اثــر تطبيــق ذلــك فــي الوقــت
احلالــي بشــكل معقــول حلــن قيــام االدارة باســتكمال الدراســة التفصيليــة لتطبيــق هاذيــن املعياريــن علــى القوائــم املاليــة
للبنــك .
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بيـــانـــات اإلفـصـــاح املطـلـوبــة
مبـوجــب املــادة ( )4من تعليـمـات
إفـصـاح الرشاكت املصدرة واملعايري احملاسبية
ومعايري التدقيق الصـــادرة عــن هـيـئــة األوراق
املالية عن السنة املالية املنهتية يف ٢٠١٤/12/31

نبــذه تعريفيــة بأعضـاء جملس اإلدارة وأشـخاص اإلدارة التنفيـذيــة
أوال :أعضاء جملس اإلدارة
الشركة العربية لـإلسـتـثـمار وميثلهـا السـيد  /إبراهيم بـن حمود املـزيـد  /رئيس مجلس اإلدارة
*  -بكالوريوس اقتصاد من جامعة الرياض  /اململكة العربية السعودية .
*  -ماجستير إدارة أعمال من جامعة أوكالهوما . 1985-1980
*  -الصندوق السعودي للتنمية .1991 - 1980
ً
ً
*  -تقلد عدة مناصب في الشركةالعربية لالستثمارآخرها رئيسا تنفيذيا للشركة .
السيـد  /هـاين عبدالقادر القايض  /املدير العام  /الرئيس التنفيذي
*  -بكالوريوس هندسة  /جامعة أمبريال للعلوم والتكنولوجيا  -لندن .
*  -ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف ومتويل  /جامعة هارفرد  -بوسطن .
*  -ضابط ائتمان في دائرة اإلقراض الدولية في بنك  JP Morganنيويورك .1986-1984
*  -مسـاعد مديـر دائـرة خدمـات االستثمـارات البنكيـة  ،BANKERS TRUSTنيـويـورك .1991-1988
* -عضو مجلس االدارة املفوض في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية.
* -عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية .
السـيــد  /عـبــد القـــادر عبداهلل الـقـاضــي :الـرئيــس املـؤســـس
*  -بكالوريوس اقتصاد من جامعة همبلت  /كاليفورنيا .
*  -ماجستير اقتصاد من جامعة اوريجون  /أمريكا .
*  -املساعد الثاني للمدير العام للبنك األهلي األردني .1964-1961
*  -رئيس مكتب نائب أمير قطر .1970-1964
*  -مدير وزارة مالية دولة قطر .1988-1970
*  -ممثل دولة قطر في مجالس العديد من املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية . 1988-1970
*  -رئيس مجلس ادارة شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية.
*  -عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية .

122

الـسـيــد :حـســيـن هـاشــم الـدبـاس  /نــائــب الرئيــــس
*  -بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو  /كاليفورنيا عام . 1976
*  -ماجستير في اإلدارة والتسـويـق من معهد اإلدارة العاملي /أريزونا عام . 1978
*  -تقلد عدة مناصب رفيعة آخرها مديرعام ورئيس تنفيذي للملكية األردنية من عام  2009وحتـى اآلن .
* عضو مجلس في إدارة طيران التحالف العاملي .
* رئيس مجلس إدارة األجنحـة امللكيــة .
* عضـو في مجلس السياحـة األردنــي .
* عضو في مجلـس السياحــة الوطنـي .
املصـرف اللييب اخلارجـي وميثلــه السيد  /إدمحم دمحم فرج فرج
*  -دبــلــوم جتــاري محاسـبــــه .
*  -تقـلـد عـدة مناصـب فـى املصرف الليبي اخلـارجــي  ،آخـرها مساعد مدير إدارة فــى إدارة العمليـــات املصرفيـــه .
*  -مـــديـر مــكــتــب اإلســتـثـــمــار الـشــعـــبــــي اخلـــرطــــوم  /الســودان  ،مـن عام  2006وحتى عــام .2009
السيــد خلـيل حمــمــود خليــل أبوالــرب
* مواليـد  26كانون الثاني . 1976
* بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق – جامعة هيرون – لندن . 1995
* عضو مجلس إدارة .The Real Tstate Development, Conseil Et Gestion Immobiliere ( CGI ) – Lebanon
من 2010 / 12وحتى تاريخه .
* شغل عدة مناصب في  KBAS Contracting Trading S Ind. Co., WLLأخرهــا نائـب مديـر عـــام في  2002حتى اآلن .
رشكة بتـرا إلنشــاء وإدارة املطامع وميثلها معايل السـيـد  /دمحم رشيف عيل الزعبــي
* بكالوريوس حقــوق مـع مرتبــة الشــرف من جامعة بريستول  /اململكة املتحدة.
* ماجستير في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول  /اململكـة املتحــدة .
* عضــو مـجلـس األعيــان .
* وزيــر العــدل السـابــق .
* وزيــر الصناعــة والتجــارة السـابق .
* عضو سابق في مجلس إدارة البنك املركزي األردني .
* شريك في مكتب  /محامون ومستشارون قانونيون .
* عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية .
السـيد  /سـامـر عبدالقـادر القـاضــــي
* دبلوم عالي في اإلدارة واالقتصاد جامعة (  ) RICHMONDلنــدن .
* مدير قسم دائرة االستثمار في بنك قطر الوطني من . 1988 - 1987
* مساعد مدير عام بنك االستثمار العربي األردني من عام  1996حتى تاريخه .
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السـيــد  /محمــد محمــود محمد الـعـقـــر
* عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي من عام  - 2000وحتى اآلن .
* مستشار إقليمي لبنك ستاندرد تشارترد . 2003 -2001
* مدير عام إقليمي في الشرق األوسط لبنك . 2001 -1998 ANZ
* مدير تنفيذي إقليمي في الشرق األوسط لبنك . 1998 – 1993 ANZ
* مالك ومدير شركة الشراع العقارية  /الدوحة .
رشكة اليقني لإلستمثارات وميثلها الدكتور هرني توفيق عزام
* بكالوريوس اقتصاد – اجلامعة األمريكية – بيروت .
* ماجستير اقتصاد – اجلامعة األمريكية – بيروت .
* دكتوراه اقتصاد – جامعة سادشرن كاليفورنيا – لوس أجنلوس – الواليات املتحدة األمريكية.
* يشغل حاليا منصب محاضر (  ) Seniorملادة املالية – مدرسة عليان لدراسة األعمال  -اجلامعة األمريكية  /بيروت باإلضافة
لكونه عضو في مجلس إدارة بيبلوس بنك لبنــان ورسمال انفست – دبي .
* شغل عدة مناصب كرئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي لعدة شركات ومؤسسات ماليــة محلية
وخارجية .
* له عدة كتب منشورة في اململكة املتحدة وآخرها:
«»The Arab Economies Facing the Challenges of the New Millennium
معايل الدكتور «دمحم نارص» سامل دمحم أبومحور
* مواليد عام .1961
* بكالوريوس اقتصاد – جامعة اليرموك – األردن .1984
* ماجستير اقتصاد – اجلامعة األردنية – األردن .1990
* دكتوراه اقتصاد – جامعة سيري – اململكة املتحدة .1997
* تقلد عدة حقائب وزارية:
وزير املالـية :من  2005 – 2003ومن 2011 -2009
وزير الصناعة والتجارة :مــن .2003 / 10 / 22 - 2003 / 7 / 21
* شغل منصب رئيس مجلس إدارة لعدد من الشركات الكبرى في األردن  ،منها الشركة العربية للبوتاس  /هيئة التأمني،
باإلضافة لكونه حاليا عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات منها اإلتصاالت األردنية – كلية القدس – الصندوق األردني
الهاشمي للتنمية البشرية.
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ثـانيًا :اإلدارة التنفيذيـة:
السيـد  /هـاين عبدالقادر القايض  /املدير العام  /الرئيس التنفيذي
* بكالوريوس هندسة  /جامعة أمبريال للعلوم والتكنولوجيا  -لندن .
* ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف ومتويل  /جامعة هارفرد  -بوسطن .
* ضابط ائتمان في دائرة اإلقراض الدولية في بنك  JP Morganنيويورك .1986-1984
* مسـاعد مديـر دائـرة خدمـات االستثمـارات البنكيـة  ، BANKERS TRUSTنيـويـورك . 1991 - 1988
* عضو مجلس االدارة املفوض في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية.
* عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية.
السـيد  /سـامـر عبدالقـادر القـاضــــي
*  -دبلوم عالي في اإلدارة واالقتصاد جامعة (  ) RICHMONDلنــدن .
*  -مدير قسم دائرة االستثمار في بنك قطر الوطني من . 1988 - 1987
*  -مساعد مدير عام بنك االستثمار العربي األردني من عام  1996حتى تاريخه .
السـيد  /وائــل عبدالقـادر القـاضــــي
* بكالوريوس في علم الكمبيوتر من جامعة (  ) Bostonعام . 1991
* مسـاعـد مـديـر عام في بنـك اإلستثمار العربي األردني من عام  2000وحتـى اآلن .
السـيــد  /نـاصـر نـاجـي حسـيـن الطراونــه
*
*
*
*

بـكـالوريــوس فــي علــم الكمبيـوتــر  )Imperial College( /لندن عام . 1986
عمــل فـي رئاســة الــوزراء عــام .1997
مسـتشــار  IBEXعــــام .1995
مسـاعـد مـديـر عام في بنـك اإلستثمار العربي األردني مـن عام  2000وحتى اآلن.

السـيــد  /إبـراهـيـم إسـمـاعيـل محمـد بصبوص
* بـكـالوريــوس محـاسـبــة عــام . 1974
* عمــل فـي التدقيق اخلارجي لدى مؤسسات مهنيـة داخل ا ململكة وخارجـهــــــا ،
آخرها (  ) Arthur Andersonوشاعر وشركاه ومؤسسات أخرى لـمـدة  20عــام .
* مسـاعـد مـديـر عـام في بنـك اإلستثمار العربي األردني مـن عام  2005وحتى اآلن.
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السـيــد  /زكـريـا أمحــد سـالمــه غوامنـــه
* بكالوريوس في الرياضيـات من جامعــة املوصـل عام . 1981
* تقلـد عـدة مناصــب إداريــة في بنك اإلستثمار الفلسطيني  ،آخرها منصب مدير عام .
* مساعد مدير عام في بنك اإلستثمار العربي األردني من عـام  2010وحتى اآلن .
السـيــد  /معــاد علـي عبدالرزاق سـعيـــد
*
*
*
*
*
*
*

بكالوريوس في احملاسبة من اجلامعة األردنية عام . 1996
ماجستير في اإلدارة املالية واملصرفية من األكادميية العربية عام . 1997
حاصل على شهادات مهنية في اإلقراض املعتمد وفي إدارة اخملاطر .
عمل ملدة  4سنوات كرئيس إلدارة األعمال املصرفي والتسهيالت التجارية في سيتى بنك .
عمل ملدة  12سنة في إدارة تسهيالت الشركات في بنوك  ، HSBCاملال األردني والبنك العربي.
عمل في مجال التدريب املالي واملصرفي في األردن واخلارج .
مساعـــد مـديـــر عـــام  /رئيـــس مجمـوعـــة أعمال الشركات في بنك اإلستثمار العربي األردني
من شهر أيار عام  2014وحتى اآلن .

السـيــد  /ضــرار شـبــيل حـداديـــن
*
*
*
*
*

بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال  /اجلامعه األردنية . 1995
ماجستير محاسبة وإدارة مالية  /جامعة إسكس – بريطانيا . 2009
عمل ملدة (  ) 7سنوات كمحلل مالي رئيسي في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل .
عمل ملدة (  ) 9سنوات مديرا ً لدائرة التخطيط اإلستراتيجي والتحليل املالي في البنك التجاري األردني.
مساعد نائب املدير العام – بنك اإلستثمار العربي األردني .

السـيــد  /دمحم خلدون مشـوط
*
*
*
*
*

بكالوريوس علم احلاسبات اإللكترونية  /جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا .2004
ماجستير إدارة أعمال  /جامعة الشرق األوسط .2012
ضابط حسابات كبار العمالء  /بنك املال األردني .2007 - 2005
رئيس وحدة اخلزينه واإلستثمار  /بنك لبنان واملهجر .2012 - 2007
مدير دائرة اخلزينة  /بنك اإلستثمار العربي األردني  2012لغاية اآلن .

السـيــد  /قيـصــر رشــــدي رشيــد عـمـــر
*
*
*
*
*
*

دبلوم برمجة وحتليل نظم . 1985
تقلد عدة مناصب في بنوك داخل األردن وفلسطني واليمن منذ عام ، 1988
ومنها بنك البتراء وبنك األردن والبنك العقاري والبنك التجاري األردني .
عمل على تطوير األعمال وحتديث األنظمة اآللية .
بنك فلسطني الدولي – فلسطني مساعد مدير ( العمليات  /الفروع ) .
البنك التجاري اليمني – صنعاء ( مدير أنظمة املعلومات  /مدير العمليات املصرفية ) .
بنك اإلستثمار العربي األردني – عمان ( مدير العمليات والفروع ) .

126

السـيــد  /محمــد أمحــد زيــد الكيالنــي
*
*
*
*
*
*

بكالوريوس اقتصاد – جامعة اليرموك . 1986
حــاصل عـلى شهادات مـهنـية في التـدقيق الداخلي .Certified bank auditor – Internal quality auditor
عمل ملدة  16سنة مراقبا في دائرة التدقيق الداخلي – البنك اإلسالمي األردني .
عمل ملدة  3سنوات مديرا إلدارة املراجعة الداخلية – مصرف الوحدة  /ليبيا .
عمل ملدة  6سنوات مديرا في دائرة التدقيق الداخلي – البنك العربي .
مساعد نائب املدير العام للتدقيق الداخلي – بنك اإلستثمار العربي األردني .

السـيــد  /بـاســل محمــد األعـــرج
*
*
*
*
*
*

دبلوم متويل التجارة اخلارجية  - IFS University College /بريطانيا عام . 2009
ماجستير اإلدارة العامة  /جامعة هارفرد – أمريكا عام . 2011
ماجستير العلوم املالية واملصرفية  /األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية-األردن عام .1999
عمل ملدة سنة مديرا إلدارة العمليات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل .
عمـل ملـدة  6سنـــوات مديـرا إلدارة العمليـــات ومن ثـم مـديـــرا لتطوير األعمال املصرفية لدى بنك اإلحتاد .
م .نائب املدير العام  /بنك اإلستثمار العربي األردني منذ عام  2012وحتى تاريخه.
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مساهمات كبار الـمسـاهمني التي تزيد عن (  ) %5للعام  2014باملقارنة مع العام املالي 2013
إسم املساهم

اجلنسية

عبد القادر عبداهلل القاضي
املصرف الليبي اخلارجي
الشركة العربية لإلستثمار /الرياض
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

اردنـية
ليبية
سعودية
قطرية

2014 / 12 / 31
عدد األسهم النسبة إلى
رأس املال %
%17.63 26.441.323
%12.79 19.186.363
% 10.25 15.375.000
%9.09 13.636.363

2013 / 12 / 31
عدد األسهم النسبة إلى
رأس املال %
%17.63 17.627.549
%12.79 12.790.909
% 10.25 10.250.000
%9.09 9.090.909

عـــدد املساهميــــن األردنيني (  ) 671مساهــــــم ميتلكـــون (  ) 99.092.804سهمــا ً تشكـل نسبـــة ملكيتهم من راس
املــال ( . )%66.062
ً
عــدد املســاهمني العــرب واالجانــب (  ) 47مساهــــــــم ميتلكــون (  ) 50.907.196ســهما تشــكل نسبــــة ملكيتهــم مــن
راس املــال ( . ) %33.938

كشف األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية وأقاربهم كما في
 2014/12/31و 2013 / 12 / 31
إسم املساهم

2014 / 12 / 31
اجلنسية عدد االسهم عدد أسهم
اململوكة بصفة األقارب
شخصية

مجموع عدد
االسهم
اململوكة

201٣ / 12 / 31
مجموع عدد
االسهم
اململوكة

5.454.544
5.454.544
426.135
426.135
-

26.441.323
5.454.544
31.895.867
6.893.632
426.135
7.319.767
19.186.363
15.375.000
1.700.000
581.982

17.627.549
3.636.363
21.263.912
4.595.755
284.090
4.879.845
12.790.909
10.250.000
1.127.500
22.727

26.441.323
أردنية
عـبد الـقادر الـقاضي
أردنية
سهاد صالح النحوي
26.441.323
اجملموع
6.893.632
أردنية
هـاني عبـد القادر القاضي
أردنية
عمر هاني القاضي
6.893.632
اجملموع
19,186,363
ليبية
املصرف الليبي اخلارجي
الشركة العربية لالستثمار  /الرياض سعودية 15,375,000
1.700.000
أردنية
خليل محمود أبـوالرب
قطريه 581.982
محمد محمود محمد العقر
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تابع كشف األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية وأقاربهم كما في
 2014/12/31و 2013 / 12 / 31
2014 / 12 / 31
إسم املساهم
شركة اليقيـن لالستثمار

2013 / 12 / 31

اجلنسية عدد االسهم عدد أسهم
اململوكة بصفة األقارب
شخصية
أردنية 68.181

سامر الـقاضي
ليندا قشطه
بانا سامر القاضي
اجملموع
شركة بـتـرا إلنشاء وإدارة املطاعــــم أردنية
الدكتور محمد أبوحمـور
أردنية
السيد حسني هاشم الدباس
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

6.323.536

6.323.536
45.451
15.000
15.000

225.000
225.000
450.000
-

مجموع عدد
االسهم
اململوكة
68.181

مجموع عدد
االسهم
اململوكة
45.454

6.323.536
225.000
225.000
6.773.536
45.451
15.000
15.000

4.215.691
150.000
150.000
4.665.691
30.301
-

عـــدد األوراق املاليـــة املصــدرة مــــن قبل البنك واململوكة مـن قبــل شركات مسيطـر عليها هــي كما يلي:
إسم العضو

املنصب اإلداري
بالبنك

إسم الشركة
املسيطر عليها

عضو مجلس إدارة شركة البحر املتوسط
عبد القادر عبد اهلل
لإلستثمارات السياحية
الرئيس املؤسس
أحمد القاضي
الرئيس التنفيذي شركة البحر املتوسط
هاني عبد القادر
لإلستثمارات السياحية
املدير العام
عبد اهلل القاضي
شركة البحر املتوسط
مساعد املدير
سامر عبد القادر
لإلستثمارات السياحية
العـام
عبد اهلل القاضي
خليل محمود أبوالرب عضو مجلس إدارة شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية
عضو مجلس إدارة شركة اليقيـن
عبد القادر عبد اهلل
املؤسس
الرئيس
أحمد القاضي
لإلستثمار
هاني عبدالقادر القاضي الرئيس التنفيذي  /شركة بـتـرا إلنشاء
املديرالعام
وإدارة املطاعم
سامر عبدالقادر القاضي مساعد املدير العام شركة بـتـرا إلنشاء
وإدارة املطاعم

الصفة القانونية اجلنسية عـدد األوراق اململوكة
2013
2014
شركـة مساهمة أردنية
عامة
شركة مساهمة أردنية
عامة
شركـة مساهمة أردنية
عامة
شــركة مساهمة أردنية
عامة
شركـة محدودة أردنية
املـسـؤوليـة
شركـة محدودة أردنية
املـسـؤوليـة
شركـة محدودة أردنية
املـسـؤوليـة

257098
سهم

227272
سهم

68181
سهم
45451
سهم

45454
سهم
30301
سهم

ال يوجــد شركـات مسيطــر عليهـا مــن قبــل أقــارب أعضـاء مجلـس اإلدارة  ،كمــا اليوجــد شركــات مسيطــر
عليهـــا مــــن قبــل أشـخـــاص اإلدارة العليـــا وأقاربهــــم.
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كشف األسهم اململوكة ألشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية بصفتهم الشخصية وأقاربهم كما
في  2014/12/31و 2013 / 12 / 31
إسم املساهم

اجلنسية

هاني عبـد القادر القاضي
عمر هاني القاضي
اجملموع
سامر عبدالقادر القاضي
ليندا قشطه
بانا سامر القاضي
اجملموع
وائل عبدالقادر القاضي
ياسمني وائل القاضي
نور وائل القاضي
زيد وائل القاضي
اجملموع
عماد علي عبد الرازق سعيد
محمد الكيالني
ضرار حدادين
باسل األعرج
قيصر رشدي
محمد شموط
ناصر ناجي الطراونه
إبراهيم إسماعـيل بصـبوص
زكريا أحمد سـالمه غوامنه

اردنـية
اردنـية
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اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية
اردنـية

2014 / 12 / 31
عدد أسهم
عدد االسهم
اململوكة بصفة األقارب
شخصية
6.893.632
426.135
426.135
6.893.632
6.323.536
225.000
225.000
450.000
6.323.536
5.625.000
150.000
150.000
150.000
450.000
5.625.000
-------------------------------------

مجموع عدد
االسهم
اململوكة
6.893.632
426.135
7.319.767
6.323.536
225.000
225.000
6.773.536
5.625.000
150.000
150.000
150.000
6.075.000
-------------------

2013 / 12 / 31
مجموع عدد
االسهم اململوكة
4.595.755
284.090
4.879.845
4.215.691
150.000
150.000
4.515.691
3.750.000
100.000
100.000
100.000
4.050.000
-------------------

املزايا واملكافـآت التـى يتمتــع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة التنفيذية العليا
بلغ إجمالي األجور واألتعاب والرواتب والعالوات ومصاريف السفر واإلنتقال املدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة،
واإلدارة التنفيذية العليا في البنك لعام  2014مبلغ (  ) 3٫١٢٢٫٣٨٣دينار،
وتفاصيل ذلك كما يلي:
مصاريـف
السفر
الرواتب
املكافآت
واإلنتقال
املنصب
إسم العضو
السنوية
السنوية
دينار
دينار
دينار
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
الشركة العربية لإلستثمار وميثلها:
السيد  /إبراهيم املزيد
السيد  /حسني هاشم الدباس
السيد  /عبدالقادر عبد اهلل القاضي*
السيد  /هاني عبد القادر القاضي*

رئيس مجلس اإلدارة

---

14٫000

45٫801

59٫801

--376٫931

5٫000
365٫000

14٫250
16٫916

19٫250
758٫847

405٫000

22٫524

784٫332

5٫000

53٫564

58٫564

---

---

11٫250

11٫250

---

---

14٫250

14٫250

---

5٫000

14٫250

19٫250

204٫296

64٫000

14٫250

282٫546

---

---

11٫250

11٫250

-----

5٫000
5٫000

27٫879
3٫000

32٫879
8٫000

---

5٫000

3٫000

8٫000

---

5٫000

3٫000

8٫000

نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس املؤسس عضو
مجلس اإلدارة
املدير العام  /الرئيس التنفيذي 356٫808
عضو مجلس اإلدارة
--عضو مجلس اإلدارة

املصـرف الليبي اخلارجـي وميثلــه
السيد  /إمحمد محمد فرج فرج
معالي الدكتور “ /محمدناصر” أبو حمور عضو مجلس اإلدارة
إعتبارا ً مـن 2014 / 3 / 26
عضو مجلس اإلدارة
السيد  /خليل محمود أبو الرب
إعتبارا ً مـن 2014 / 3 / 26
عضو مجلس اإلدارة
شـركــة بتــرا إلنشاء وإدارة املطاعم
وميثلها معالي السيد  /محمد شريف الزعبي
عضو مجلس اإلدارة /
السيد  /سامر عبدالقادر القاضي*
مساعد املدير العام
عضو مجلس اإلدارة
شركة اليقني لإلستـثمار وميثلها
الدكتور هـنري عزام
إعتبارا ً مـن 2014 / 3 / 26
عضو مجلس اإلدارة
السيد  /محمد العقر
عضو مجلس اإلدارة
معالي السيد  /علي السحيمات
حتى 2014 / 3 / 26
عضو مجلس اإلدارة
السيد  /محمود أبو الرب
حتـى 2014 / 3 / 26
عضو مجلس اإلدارة
معالي الدكتور  /شبيب عماري
حتى 2014 / 3 / 26

إجمالي
املزايا
السنوية
دينار

131

املزايا واملكافـآت التـى يتمتــع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة التنفيذية العليا

إسم العضو
اإلدارة التنفيذية العليا
السيد  /وائل عبد القادر القاضي*
السيد  /ناصر الطراونه*
السيد  /إبراهيم بصبوص
السيد  /زكريا غوامنه*
السيد  /عماد علي عبد الرزاق السعيد
إعتبارا ً من 2014 / 5 / 1
السيد  /ضرار شبلي حدادين*
السيد  /محمد أحمد
صبحي الكيالني*
السيد  /باسل محمد األعرج*
السيد  /محمد خلدون شموط*
السيد  /قيصر رشدي عمر *
اجملموع

املنصب
مساعد املدير العام /
مركز وفروع
مساعد املدير العام/
خدمات إستثمارية
مساعد املدير العام/
اجلهات الرقابية  /أمني سر
مجلس اإلدارة
مساعد املدير العام/
للشؤون اإلدارية
مساعد املدير العام /
الشركات
مساعد نائب املدير العام /
للشؤون املالية
مساعد نائب املدير العام /
التدقيق الداخلي
مساعد نائب املدير العام /
اخملاطر واإلمتثال
مدير دائرة اخلزينـة واإلستثمار
مدير العمليات والفروع

* تشمل املكافآت املدفوعة للموظفني عن عامي  2013و .2014
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الرواتب
السنوية
دينار

املكافآت
السنوية
دينار

مصاريـف
السفر
واإلنتقال
دينار

إجمالي
املزايا
السنوية
دينار

152٫888

82٫000

---

234٫888

110٫504

55٫000

2٫032

167٫536

84٫000

5٫000

---

89٫000

74٫219

28٫000

---

102٫219

63٫873

10٫000

---

73٫873

66٫978

32٫000

---

98٫978

67٫880

21٫000

---

88٫880

٦٥٫٤٨٠

٢٠٫٠٠٠

---

٨٥٫٤٨٠

--24٫500
35٫628
--8٫300
36٫882
257٫216 1٫168٫800 1٫696٫367

60٫128
45٫182
3٫122٫383

الشــؤون اإلداريــة وتمنيــة املــوارد البشـريــة والتـدريـب:
قامت دائرة التدريب في البنك بتنفيذ مهامها ونشاطاتها التدريبية اخملتلفة خالل عام ( ،)2014وذلك بدعـــم وتوجيه من
اإلدارة العليا ،ونتيجة لهذا الدعم والنشاط املتميز الذي بذلته دائرة التدريب ،حتـقـقـــت األهداف املرجوة ،وأدت إلى تنمية
قدرات ومهارات العاملني في البنك في كافة اجملاالت وذلـك مــن خــالل زيــادة معلوماتهم ،وصقل مهاراتهم ،وحتسني
قدراتهم على أداء أعمالهم.
وقــد مت ترتيب مشاركة ( )360مشارك ومشاركة من مدراء ومسؤولي األقسام في جميع فروع البنك داخل اململكة دون
استثناء حلضور دورات وندوات ومؤمترات تدريبية وورشات عمل  ،وقد مت عقد ( )83دورة داخلية ومحلية.
ومن أهم هذه الورشات الداخلية:
ورشة عمل بخصوص « قانون االمتثال للضريبة األمريكية (الفاتكا)» والتي مت عقدها خالل الفترة الواقعة
ما بني  2014/6/14-2014/3/22فــي كـل يـوم سـبـت مـن كــل أسـبوع جلميع موظفي الدوائر والفروع
واملكاتب.
ومتت املشاركة في دورات اللغة اإلجنليزية التي مت عـقـدها فـي أكادمييـــة  UNIHOUSEللتدريب ،ومت
املشاركة في الدورات اخملتلفة التي مت عقدها في معهد الدراسات املصرفـيــة  ،وفي دورات جمعية البنوك
والنقابة العامة للعاملني في املصارف والتأمني واحملاسبة ودورات املعاهـد واملراكــــز التدريبية األخرى.
ومت عـقـد امتحـانـات للمتقـدمـيـن لطلـب وظيفـة وقـد بلـغ عـددهــم ( )186متقـــدم ومتقدمة لغايــة تاريخه.
ومت عقد امتحانات لغايات تثبيت املوظفني الذين مت تعيينهم حديثا ً وقد بلغ عددهم ( )30موظف ومـوظـفـــة لغاية
تاريخه.
وتـم تـدريـــب ( )7طلبــة مـشـاركـيـن فــي بـرنــامـــج «درب» الصيفي لعام  2014الذي نظمته مؤسسة
« »LOYACلتدريب طالب اجلامعات األردنية.
ومت تدريب ( )30متدرب ومتدربة من مختلف اجلامعات األردنية وذلك كمتطلب دراسي جامعي إجباري.
ومت عمل برامج تدريبية للموظفني اجلدد للتعرف على إجراءات العمل في مختلف دوائر البنك.
وتــم عـمـــل بـرامــج تـدريبـيــة ملـوظـفـــيـن موفـديــن مــن املصرف التجاري الوطني /ليبيا.
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(وقــد بلــغ عــدد مـوظفــي شركة بنـك اإلستثمار العربي األردني (  ) 798مــوظفــا ً كمــا في نهايــة
عـام  2014مــوزعيــن حسب األماكن اجلغرافـيـــة و حســب املـؤهــالت العلمية التــاليــــة):

أو ًال :التوزيع حسب األماكــن اجلغرافيــة
إسم الفـرع
اإلدارة العامــة  /املركــز الرئيسي  -الشميساني
فرع جبل احلسني
فرع البيادر
فرع الوحـدات
فر ع املطار
فرع املدينة
فرع مكه مول
فرع الزرقاء
فرع الزرقاء اجلديده
فرع إربد
فرع تالع العلي
فرع ضاحية الياسمني
فرع العقبة
فرع طبربور
فرع اجلبيهه
فرع مرج احلمام
فرع اخلامس
فرع الداخلية
فرع عبدون
فرع املدينة املنورة
فرع الشركات
فرع قبرص
بنك اإلستثمار العربي األردني  /قطر (شركة تابعه)
الشركة العربيـة األردنية لإلستثمار والوساطة املالـية (شركة تابعه)
شركة املرشدون العرب التجارية (شركة تابعة)
مكتب متثيل طرابلس
اجملموع

134

عـدد املوظفني
280
6
21
8
40
5
7
12
6
14
10
6
13
6
7
6
219
46
7
5
15
11
12
7
28
1
798

ثانيــــا :التوزيع حسب املؤهالت العملية
املؤهل
دكتوراه
ماجسـتير
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
دون التوجيهـي
اجملموع

العـدد
1
38
554
99
70
36
798

 4أ كلمـة رئيس مجلس اإلدارة :وردت في منت التقرير. 4-ب وصف األنشطة الرئيسية :ورد ضمن التقرير .

جحم اإلستمثار الرأمسايل للرشكة
بلغ حجم اإلستـثمار الرأسمالي للشركة خالل عام  2014مبلغ  14.8مليون دينار .
-الشركات التابعــة للشركــة :وردت بالتقريــر .

وصف املخاطر :ورد مضــن التقــريـــر

 اإلجنازات خالل عام  :٢٠١٤وردت ضمن التقرير. حتليل املركز املالي :ورد ضمن التقرير. -اخلطة املستقبلية :وردت ضمن التقرير.

السلسلــة الـزمنيــة لـألربـاح وصــافــي حقــوق املســامهيــــن
تطور صافي األرباح وحقوق املساهمني للسنوات  ( 2014 - 2010دينار أردني ).
السنة

صافي االرباح قبل الضريبة

مجموع حقوق املساهمني

2010
2011
2012
2013
2014

15.823.850
16.423.086
20.327.049
22.168.911
33.760.999

129.130.344
129.664.725
134.457.479
138.545.999
197.124.926
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 تطــور سعــر السهــم خـــالل السنـــوات 2014 - 2010السنة

سعــر اإلغــالق كمـا في  12/31مــن الـعـــام ( دينـــار )
1.42
1.31
1.40
1.98
2.05

2010
2011
2012
2013
2014
 تطــور األربـــاح املـوزعــة للسنـــوات  ( 2014 - 2010باملليون دينار )السنة

األربـاح املــوزعـة نقدا ً ( باملليــون دينــار )
10
10
12
13
 18املقترح توزيعها

2010
2011
2012
2013
2014
 تبرعات الـبـنك لعام 2014اجلهة املستفيدة
مؤسسة احلسني للسرطان
اجلمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيني
جمعية القدس اخليرية
جمعية املرأة األردنـيه للتوعية
صندوق األمان ملستقبل األيتام
محافظة العقبة
نادي خـريجي اجلامعة األمريكية في بيروت
نقابة احملامني
تبرعات أخرى
وكالة جراسا اإلخبارية
جمعية مكافحة السرطان األردنية
جمعية األيادي الناطقة للصم
جمعية مطبخ العائلة
النقابة العامة للعاملني في املصارف والتأمني واحملاسبة
اجملموع
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املبلـــغ  /دينـــار
300
2.500
500
1.000
15.000
150
200
1.000
500
1.000
300
20
2.832
3.000
28.302

أتــعـــاب مـدقــقــــي احلســابـــات لــعــــــام 2014
بلغـــت أتعــاب مـدققي احلـسابات داخـل اململكـة وخارجها ( قبرص وقطــر ) مـبـلغ (  ) 115.040دينــار .
بلغـت أتعــاب مـدققــي احلسابــات عن الشركـة العربيــة املتحـدة لإلستثمار والوساطة املـاليـة  /وشــركـتـهـا
الـتابعـــة مبلــغ (  ) 7.569دينــار .

بيــانــات إفصاح أخــرى  /حسب متطلبـات دليـل اإلفصاح:
ال يتمتع بنـك االستثمـار العربي االردني أو أي مــــن منتجاتـــه بــأي حمايــة حكوميــــة أو امتيازات
مبوجب القوانني واألنظمـة  ،ولــم يحصـــل البـنـك على براءات اخـتـــــراع أو حقـــوق امتيــــاز .
ال توجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لهــا أثـر مادي علـى البنـــك
أو منتجاتـــه أو قــدراتـــه الـتنافـســيـــة ،ونقـوم باإللتزام باملعاييـر احملاسبيـة الـدولـيـة املنظمة
لألعمال املاليــة واملصرفيــة .
ال يوجد مخاطر تعرض لها البنك أو من املمكن أن يتعرض لها البنك خالل السنة الالحقة  ،ولها تأثيـر مادي عليه.
لم تـحـدث عمليـات ذات طبيعـة غير متكررة أو أي أمور جوهرية ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك
ال يوجد عقود أو ارتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة أو رئـيس مـجـلس االدارة أو أعـضــاء
اجمللس أو املديــــر الـــعـام أو أي مـــن موظفـــــي البنـــــك وأقاربهــــــم.
ال يوجد موردين و/أو عمالء رئيسيني محليا وخارجيا يشكلون  %10فأكثر من مشـتــريات البنـــك.
بخصوص الوضع التنافسي للبنك وحصتنا من السوق احمللي واخلارجي  ،فــال تـوجـــد دراســــات
تفصيلية فـي السوق احمللي باستثناء بعض اإلحصائيات التى تصـدر عــن البنك املركزي األردني
والتى ال تـتـضـمن تفاصيل متويل البنوك ألنشطـة القطاعات اخملتلفــة في اإلقتصـاد األردنــي أو
ترتيب حصـة البنــوك فــي الســوق احمللي.
ال يوجد لدينا أية نشاطات تؤثر في حماية البيئة وخدمة اجملتمـع احمللـي بصفـتنا مـؤسـسة خـدميــة.
يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليـتـه عن إعداد البيانات املاليـة وتوفـير نظـام رقابـة فعــال في الشركـة
مــرفق طيا ً إقــرار بــذلك.
يقر مجلس إدارة البنك بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خـــالل السنــة
املالية  ،201٤مرفق طيا ً إقــرار بــذلك.
إقرار بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير  ،مرفق طيــا ً إقــرارا ً بــذلك.
بقيــة البيانات املطلــــوب االفصـــــاح عنـــها واردة في التقريـــر السنـــوي.

مت اإللتزام بقواعد احلوكمة باستثناء القواعد اإلرشادية التاليـة:
يــتــم اإلعـــالن عـن البـيــانـــات املالية وفقا ً ألحكام قانون الشركات ساري املفعول وليس
كما ورد بقواعد احلوكمة اإلرشادية.
تـقـــدم كـل مـن جلنـة التـدقيـق وجلنــــة الترشيحات واملكافآت قراراتهما وتوصياتهما إلى
مجلس اإلدارة فقط .
ال يتــم إرفـاق النـبــذه التعـريـفـيــة للمسـاهــم الـراغب في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
بالدعوى املوجهة للمساهمني حلضور اجتماع الهيئة العامة علما ً بأن اإلجراءات املتبعة
بهذا اخلصوص تـتـفـق وقانون الشركات ساري املفعول.
يتم إرسال الدعوى إلى كل مساهم حلضور اجتماع الهيئة العامة قبل  14يوما ً من التاريخ املقرر
لعقد اإلجتماع متشيا ً وأحكام قانون الشركات وليس كما ورد بقواعد احلوكمـــة اإلرشـاديــة .
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هـ -إقرارات مجلس اإلدارة:
 -1يقــر مجلــس إدارة بـنـــك االسـتـثـمـــار العربي اإلردني بعدم وجود أي أمور جوهريــة قــد تـؤثــر علــى
استمرارية عمل البنك خالل السنة املالية . 2014
 -2يقر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي اإلردني مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال في البنك .
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
الشـركـة الـعربـيـة لإلستثمار
وميثلها السيد  /إبراهيم بـن حمود املزيد  /رئيس مجلس اإلدارة
السيـد حسني هاشم الدباس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيـد هانـي عبد القادر القاضي
املدير العام الرئيس التنفيذي

التواقيع:

السيـد عبدالقادر عبداهلل القاضي
الرئيس املؤسس
املصرف الليبي اخلارجي
وميثله السيد  /امحمد محمد فرج فرج
السيـد  /خليل محمود عبد الرحمن أبو الرب
شركة اليقني لإلستثمار
وميثلها الدكتور  /هـنري توفـيق عزام
شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم
وميثلها السيد  /محمد شريف الزعبي
الدكتور  /محمد أبوحمور
السيـد  /محمد محمود محمد العقر
السيـد /سامر عبد القادر القاضي
 -3نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
رئيس مجلس اإلدارة

املدير العـام  /الرئيس الـتـنفيذي

املـديـــر الـمــالــــــي

إبراهـيم بن حمـود املزيد

هـاني عبـدالقـادر القـاضـي

ضـــرار شـبــلــي حـداديــن
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اهليلك التنظيمي املوحد لرشكة
بنك اإلستمثار العريب األردين
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دليل احلامكية املؤسسية (التحمك املؤسيس)
اخلاص ببنك اإلستمثار العريب األردين

متهيد

تأســس بنك اإلســتثمار العربــي األردني
عــام  1978برأســمال قــدره  5مليــون
دينــار أردنــي ،كأول بنــك إســتثماري
فــي األردن .وخــال الســنوات املاضيــة،
مت العمــل علــى زيــادة رأســمال البنــك
حتــى وصــل إلــى  100مليــون دينــار
أردنــي فــي نهايــة عــام  ،2007وذلــك
بهــدف دعــم اإلســتثمارات واملشــاريع
والبرامــج طويلــة األمــد الهادفــة إلــى
صنــع مقومــات اإلقتصــاد الوطنــي
مبفهومــه الواســع ،والتــي تتكفــل
كل مــن احلكومــات واملؤسســات
والشــركات الوطنيــة الكبــرى القيــام
بأعبائهــا.
ويبلــغ عــدد فــروع ومكاتــب البنــك 29
فرعـا ً ومكتبـا ً باإلضافــة إلى مســاهمة
البنــك فــي الشــركات احملليــة والبنــوك
اإلقليميــة وعلــى املســتوى الدولــي
بحــدود القانــون ،حيــث أنــه لــدى البنك
فرعــا ً فــي قبــرص وبنــك تابــع فــي
قطــر مملــوك بنســبة  + %50ســهمني
ونســبة  %25مــن رأســمال بنــك األردن
الدولــي فــي لنــدن إضافــة الــى شــركة
وســاطة فــي ســوق عمــان املالــي
بإســم الشــركة العربيــة األردنيــة
املتحــدة لإلســتثمار والوســاطة املاليــة
بنســبة ملكيــة .%100
عمــل البنــك علــى إصــدار أول إســناد
قــرض فــي األردن عــام  1979لشــركة
مصانــع اإلســمنت األردنيــة
الســباق فــي إطــاق أول
كمــا وكان ّ
صنــدوق إســتثماري يــدار مــن قبــل
بنــك اردنــي عــام  .1991وفــي األعــوام
 1997و  1999قــام البنــك بإصــدار
شــهادات إيــداع دوليــة مببالــغ  8مليــون
دوالر و10مليــون دوالر علــى التوالــي مت
اإلكتتــاب بهــا مــن مؤسســات ماليــة
خــارج األردن وبالكامــل.
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وفــي عــام  ، 2002قــام البنك بــأول وأكبر
عمليــة طــرح أســهم أوليــة لشــركة
اإلتصــاالت األردنيــة .أمــا علــى الصعيد
احلكومــي ،فقــد واكــب البنــك برنامــج
التصحيــح اإلقتصــادي الوطنــي الــذي
وضعتــه احلكومــة ،وشــارك فــي تقــدمي
اخلدمــات اإلستشــارية للحكومــة
لتنفيــذ سياســة اخلصخصــة
فــي قطاعــات الكهربــاء والبريــد
واإلتصــاالت واألســواق احلــرة واملطــارات
وامللكيــة األردنيــة ضمــن إئتــاف
ضــم مؤسســات ماليــة عامليــة.
ويعمــل البنــك وفقـا ً لتعليمــات البنك
املركــزي األردنــي ،وللسياســة احملافظــة
والدقيقــة التــي يرســمها مجلــس إدارة
البنــك والراميــة الــى توســيع رقعــة
نشــاطات البنــك بصــورة متوازنــة
وإنتقائيــة  ،واحملافظــة علــى حقــوق
املســاهمني ومنوهــا ممــا جنــب البنــك
مواجهــة أيــة مشــاكل ماليــة أو غيرها
منــذ تأسيســه عــام  1978ميكــن
ان تهــدد ســمعته أو مركــزه املالــي.
ويعتبــر بنــك اإلســتثمارالعربي األردنــي
مــن البنــوك الرائــدة فــي تقــدمي
اخلدمــات املصرفيــة اإلســتثمارية
علــى مســتوى البنــوك فــي اململكــة
األردنيــة الهاشــمية واإلقليميــة.
ومــن منطلــق ســعيه احلثيــث نحــو
تعزيــز وتوثيــق احلاكميــة املؤسســية،
فقــد قــام بنــك اإلســتثمار العربــي
األردنــي بإصــدار دليــل إرشــادات
ألعضــاء مجلــس إدارة البنــك بهــدف
توفيــر معيــار ألفضــل املمارســات
العامليــة فــي هــذا اجملــال ،وذلــك
باإلســتناد علــى مبــادئ احلاكميــة
املؤسســية الصــادرة عــن منظمــة
التعــاون والتنميــة اإلقتصاديــة
 ،OECDواإلرشــادات الصــادرة عــن
جلنــة بــازل حــول تعزيــز احلاكميــة
املؤسســية فــي املؤسســات املصرفيــة،
وإرشــادات البنــك املركــزي األردنــي.

مقدمة
« عرّفــت منظمــة التعــاون التنميــة
اإلقتصاديــة  OECDاحلاكميــة
املؤسســية بأنهــا مجموعــة العالقــات
القائمــة مــا بــن إدارة املؤسســة
ومجلــس إدارتهــا ومســاهميها
واجلهــات األخــرى التــي لهــا إهتمــام
باملؤسســة  .كمــا تبــن اآلليــة التــي
تتوضــح مــن خاللهــا أهداف املؤسســة
والوســائل املســتخدمة لتحقيــق هــذه
األهــداف ومراقبــة حتقيقهــا .وبالتالــي،
فــإن احلاكميــة املؤسســية اجليــدة هي
التــي توفــر لــكل مــن مجلــس اإلدارة
واإلداره التنفيذيــة احلوافــز املناســبة
للوصــول الــى األهــداف املرجــوة
التــي تصــب بالنهايــة فــي مصلحــة
املؤسســة ،وتســهل إيجــاد عمليــة
مراقبــة فاعلــة ،وبالتالــي تســاعد
املؤسســة علــى إســتغالل مواردهــا
بكفــاءة».
ويع ّبــر بنــك اإلســتثمار العربــي
األردنــي بلغتــه وبالطريقــة التــي
يراهــا مناســبة عــن نظرتــه اخلاصــة
باحلاكميــة املؤسســية مــن حيــث
معناهــا وأهميتهــا .فتنبــع أهميــة
احلاكميــة املؤسســية فــي البنــك
مــن منطلــق أنهــا توفــر أساســا ً
للتطويــر واألداء املؤسســي املســتقبلي
الهادفــة بدورهــا إلــى دعــم الثقــة فــي
ـق ألمــوال
أنشــطة البنــك بصفتــه متلـ ٍ
املودعــن واملســاهمني ،ولتمكينــه مــن
املســاهمة بنجــاح فــي تطويــر اجلهــاز
املصرفــي األردنــي .وعليــه ،فقــد قــرر
مجلــس اإلدارة تبنــي دليــل احلاكميــة
املؤسســية ،وبشــكل يتوافــق مــع كل
مــن إرشــادات البنــك املركــزي األردنــي
وأفضــل املمارســات الدوليــة.

ويرتكــز الدليــل علــى املبــادئ
اإلرشــادية األربعــة التاليــة:
العدالــة فــي معاملــة كافــةاجلهــات ذات العالقــة Stakeholders
كاملســاهمني واملودعــن والدائنــن
وموظفــي البنــك والســلطات الرقابية.
الشــفافية واإلفصــاح ،بشــكل ميكّــناجلهــات ذات العالقــة مــن تقييــم
وضعيــة البنــك وأدائــه املالــي.
املســاءلة فــي العالقــات بــن إدارةالبنــك التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة،
وبــن مجلــس اإلدارة واملســاهمني وبــن
ومجلــس اإلدارة واجلهــات األخــرى ذات
العالقــة.
املســؤولية مــن حيــث الفصــلالواضــح فــي املســؤوليات وتفويــض
الصالحيــات.
وفيمــا يلــي املرتكــزات األساســية
للدليــل:
أوال ً  :اإللتزام باحلاكمية املؤسسية :
يقــوم البنــك بتشــكيل جلنــة منبثقــة
عــن مجلــس اإلدارة تتألــف مــن رئيــس
اجمللــس وإثنــن مــن األعضــاء غيــر
التنفيذيــن .وتقــع علــى عاتــق هــذه
اللجنــة مســؤولية توجيــه عمليــة
إعــداد وحتديــث وتطبيــق الدليــل.
ثانيـا ً  :مهــام ووظائــف مجلــس اإلدارة
(اجمللــس).
 – 1مبادئ عامة
أ – يتحمــل اجمللــس كافــة املســؤوليات
املتعلقــة بعمليــات البنــك وســامته
املاليــة ،ويتأكــد مــن تلبيــة البنــك
ملتطلبــات البنــك املركــزي األردنــي
ومصالــح املســاهمني واملودعــن
والدائنــن واملوظفــن واجلهــات
األخــرى ذات العالقــة .كمــا ويحــرص
اجمللــس علــى ان تتــم عمليــة إدارة
البنــك بشــكل حصيــف وضمــن
إطــار القوانــن والتعليمــات النافــذة
والسياســات الداخليــة للبنــك.
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ب – يقــوم اجمللــس بترســيخ مبــدأ
التــزام كل عضــو مــن أعضائــه جتــاه
البنــك وجميــع مســاهميه ،وليــس
جتــاه مســاهم معــن.
ج – يقــوم اجمللــس برســم األهــداف
اإلســتراتيجية للبنــك ،ومراقبــة إدارتــه
التنفيذيــة التــي تقــع علــى عاتقهــا
مســؤولية العمليــات اليوميــة.
ويقــوم اجمللــس أيض ـا ً باملصادقــة علــى
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة
ويتأكــد مــن مــدى فعاليتهــا ،ومــدى
تقيــد البنــك بالسياســات واإلجــراءات
املعتمــدة أو املطلوبــه مبوجــب القوانــن
أو التعليمــات الصــادرة مبقتضــاه .
كمــا ويحــرص اجمللــس علــى أن تتــم
عمليــة إدارة جميــع مخاطــر البنــك
بشــكل ســليم.
 -2رئيــس اجمللــس والرئيــس التنفيــذي
 /املديــر العــام
إســتنادا ً إلــى املبــادئ العامليــة الصــادرة
عــن البنــك الدولــي ومجموعــة دول
التعــاون اإلقتصــادي وجلنــة بــازل
بخصــوص احلاكميــة املؤسســية ،
فإنــه:
أ .يتــم الفصــل بــن منصبــي رئيــس
اجمللــس والرئيــس التنفيــذي /املديــر
العــام مبوجــب تعليمــات كتابيــة مقــره
مــن اجمللــس ويتــم مراجعتهــا كلمــا
إقتضــت احلاجــة ومبــا يتوافــق مــع
قانونــي البنــوك والشــركات وعلــى ان ال
تربــط بينهمــا أيــة قرابــة دون الدرجــة
الثالثــة،
ب .إذا كان الرئيــس تنفيذيــا ً فيقــوم
اجمللــس بتعيــن أحــد األعضــاء
املســتقلني كنائــب لرئيــس اجمللــس
ليكــون مصــدرا ً مســتقال ً وحلقــة
وصــل مــع املســاهمني ،مبــا ال يخــل
مبصلحــة البنــك كمــا يراهــا مجلــس
اإلدارة.

142

ج .يتــم اإلفصــاح عــن وضــع الرئيــس
ســواء أكان تنفيذيــا ً أو غيــر تنفيــذي.
د .رئيــس مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي
وغيــر مســتقل وميــارس جميــع املهــام
والصالحيــات املمنوحــة لــه مبوجــب
قانونــي البنــوك والشــركات ويقــوم
مبمارســة الصالحيــات واملهــام املفوضة
اليــه مــن اجمللــس.
هـــ .نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلني.
 -3دور رئيس اجمللس (الرئيس)
تقــع علــى عاتــق الرئيــس املســؤوليات
التاليــة:
أ .إقامــة عالقــة بنّــاءة بــن كل مــن
اجمللــس واإلدارة التنفيذيــة للبنــك
مــن جهــة وبــن األعضــاء التنفيذيــن
واألعضــاء غيــر التنفيذيــن مــن جهــة
أخــرى.
ب .خلــق ثقافــة – خــال إجتماعــات
اجمللــس – تشــجع علــى النقــد البنــاء
للقضايــا التــي تتبايــن فيهــا وجهــات
النظــر بــن األعضــاء ،كمــا تشــجع
علــى النقاشــات والتصويــت علــى
تلــك القضايــا.
ج .توفيــر كافــة املعلومــات الضروريــة
والكافيــة إلــى أعضــاء اجمللــس
واملســاهمني وفــي الوقــت املناســب.
د .التأكــد مــن توفــر معاييــر عاليــة مــن
احلاكميــة املؤسســية لــدى البنك.
هـــ .العمــل كحلقــة وصل بــن مجلس
اإلدارة وكبــار املســاهمني خاصــة تلــك
املؤسســات التــي تواصلــت مــع البنــك
منــذ تأسيســه وكذلــك مــع الشــركاء
اإلســتراتيجيني.
و .جــذب شــركاء إســتراتيجيني فــي
حــال توســع أعمــال البنــك مســتقبال ً
ممــا يتطلــب زيــادة رأس مالــه.

ز .القيــام بــدور فاعــل فــي رســم خطط
البنــك الراميــة للتوســع وخاصــة فــي
اخلارج.

 )6أن ال تشــكل مســاهمته مصلحــة
مؤثــرة فــي رأســمال البنــك أو حليفــا ً
ملســاهم آخــر.

 – 4تشكيلة اجمللس
أ .راعــى البنــك فــي تشــكيل اجمللــس
التنــوع فــي اخلبــرة العلميــة والعمليــة
واملهــارات املتخصصــة باإلضافــة الــى
تنــوع أعمــار أعضــاء هــذا اجمللــس
وحــرص البنــك علــى أن يكــون غالبيــة
أعضــاءه مــن غيــر التنفيذيــن ،يتولــون
مهــام ومســؤوليات إدارة اجمللــس ملــدة 4
ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ إنتخابهــم.
ب .كمــا راعــى البنــك أن يكــون مــن
بــن أعضــاء اجمللــس غيــر التنفيذيــن
ثالثــة أعضــاء مســتقلني علــى األقــل.

 - 5تنظيم أعمال اجمللس
أ .ضمــان شــمولية املواضيــع املعروضــة
فــي إجتماعــات اجمللــس ،والتــي يجــب
أن ال تقــل عــن ( )6إجتماعــات ســنوياً،
بحيــث تبــادر اإلدارة التنفيذيــة الــى
إدراج املواضيــع التــي تراهــا مهمــة
فــي جــدول أعمــال كل إجتمــاع.
كمــا يجــب أن يتــم تســجيل حضــور
وغيــاب األعضــاء واإلفصــاح عــن ذلــك
للجمهــور.
ب .ضمــان وجــود أعضــاء مســتقلني
وأقويــاء فــي اجمللــس بهــدف توفــر
قــرارات موضوعيــة ،وذلــك للتأكيــد
علــى إحتفــاظ اجمللــس مبســتوى مــن
الرقابــة مبــا يضمــن تــوازن تأثيــرات
كافــة األطــراف – مبــا فيهــم اإلدارة
التنفيذيــة واملســاهمني الرئيســيني
– والتأكــد مــن أن القــرارات املتخــذة
تقــع فــي مصلحــة البنــك ووفقــا ً
لسياســتها.
ج .تزويــد البنــك أعضــاء اجمللــس
باملعلومــات الضروريــة وقبــل مــدة
كافيــة مــن إجتماعــات اجمللــس
لتمكينهــم مــن إتخــاذ القــرارات
ا ملنا ســبة .
د .يراعــى إختيــار أمــن ســر للمجلــس
مؤهــل وتكــون مــن مســؤولياته
ومهامــه التالــي-:
 – 1التنســيق مــع رئيــس مجلــس اإلدارة
إلعــداد جــدول تواريــخ انعقــاد اجمللــس
وذلــك إلقــراره مــن أعضــاء اجمللــس.
 – 2التنســيق مــع رئيــس مجلــس
اإلدارة لدعــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة
لإلجتمــاع مبــا فــي ذلــك إعــداد جــدول
األعمــال وإضافــة ايــة مواضيــع
تطلبهــا اإلدارة التنفيذيــة للعــرض
علــى اجمللــس أو مــا يطلــب عرضــه
علــى اجمللــس حســب متطلبــات البنــك
املركــزي األردنــي ،أو أي جهــة رقابيــة
أخــرى.

وتضمــن تشــكيلة اجمللــس احلــد
األدنــى الواجــب توفــره فــي العضــو
املســتقل ،كمــا يلــي:
 )1أن ال يكــون قــد عمــل كموظــف
فــي البنــك خــال الســنوات الثالثــة
الســابقة لتاريــخ ترشــحه لعضويــة
اجمللــس.
 )2أن ال تربطــه بــأي إداري فــي البنــك
قرابــة دون الدرجــة الثانيــة.
 )3أن ال يتقاضــى مــن البنــك أي راتــب
أو مبلــغ مالــي بإســتثناء مــا يتقاضــاه
لقــاء عضويتــه فــي اجمللــس.
 )4أن ال يكــون عضــو مجلــس إدارة أو
مالــكا ً لشــركة يتعامــل معهــا البنك،
بإســتثناء التعامــات التــي تنشــأ
بســبب اخلدمــات و /أو األعمــال املعتادة
التــي يقدمهــا البنــك لعمالئــه ،على أن
حتكمهــا الشــروط ذاتهــا التــي تخضــع
لهــا التعامــات املماثلــة مــع أي طــرف
آخــر ودون أي شــروط تفضيليــة.
 )5أن ال يكــون شــريكا ً للمدقــق اخلارجي
أو موظفــا ً لديــه خــال الســنوات
الثــاث الســابقة لتاريــخ ترشــحه
لعضويــة اجمللــس.
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– 3التأكــد مــن جتميــع كافــة املعلومات يوضــح حقــوق العضــو ومســؤولياته
املتعلقــة بجــدول األعمــال وتدقيقهــا وواجباتــه.
وإرســالها للســادة أعضــاء اجمللــس و .توضيــح – وبشــكل خطــي – كافــة
كملــف لإلجتمــاع وذلــك ضمــن الفترة العمليــات املصرفيــة التــي تتطلــب
موافقــة اجمللــس ،مبــا فــي ذلــك علــى
الزمنيــة الالزمــة.
 – 4تدويــن نقاشــات اجمللــس وقراراتهــم ســبيل املثــال صالحيــة اجمللــس مبنــح
وتوصياتهــم وتصويــت األعضــاء الــذي القــروض التــي تزيــد عــن مبلــغ معــن
أو صالحيتهــم بخصــوص التعامــات
يتــم خــال إجتماعــات اجمللــس.
 – 5تنظيــم محاضــر إجتماعــات اجمللس مــع األطــراف ذوي العالقــة أو أي
بالتنســيق مــع رئيــس اجمللــس متهيــدا ً عمليــات مصرفيــة أخــرى تقــع ضمــن
إختصاصــات اجمللــس.
لتوقيعــه فــي اإلجتمــاع الآلحــق.
 – 6تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بأيــة ز .علــى أعضــاء اجمللــس أن يكونــوا علــى
معلومــات أو تفســيرات او حتليــات إضطــاع دائــم بالتطــورات احلاصلــة
يطلبونهــا عــن أعمــال البنــك ضمــن البنــك وفــي القطاعــات
بالتنســيق مــع رئيــس مجلــس اإلدارة .املصرفيــة احملليــة والدوليــة ،وعلــى
 – 7متابعــة قــرارات الهيئــة العامــة البنــك تزويــد األعضــاء مبلخــص
واحلصــول علــى املوافقــات الالزمــة مفصــل عــن أعمالــه عنــد التعيــن
فيمــا يتعلــق بقــرارات توزيعــات األربــاح .وخــال فتــرة العضويــة أو عنــد الطلب.
 – 8التنســيق إلجتماعــات الهيئــة ح .إتاحــة البنــك ألعضــاء اجمللــس
العامــة للمســاهمني العاديــة وغيــر وجلانــه اإلتصــال املباشــر مــع اإلداره
التنفيذيــة.
العاديــة فــي حــال إنعقادهــا.
 – 9التأكــد مــن إلتــزام اجمللــس بالنظــام ط .يكــون ألعضــاء اجمللــس وجلانــه،
الداخلــي للبنــك ومعاييــر احلاكميــة وإذا مــا إقتضــت احلاجــة ،صالحيــة
املؤسســية وكافــة األنظمــة والقوانــن اإلســتعانة مبصــادر خارجيــة
ذات العالقــة وتقــدمي املشــورة للمجلس ملســاعدتهم فــي القيــام باملهــام
املوكلــة إليهــم علــى أكمــل وجــه.
بهــذا اخلصــوص.
 -10متابعــة التغييــرات فــي القوانــن ي .علــى البنــك وضــع هيــكل تنظيمــي
واألنظمــة ذات العالقــة بعمــل اجمللــس .يبــن التسلســل اإلداري (مبــا فــي ذلــك
 –11متابعــة كافة النفقــات واملصاريف جلــان اجمللــس واإلدارة التنفيذيــة ) ،علــى
التــي لهــا عالقــة بإجتماعــات اجمللــس أن يتــك اإلفصــاح للجمهــور عــن ذلــك
واإلشــراف علــى صــرف األتعــاب اجلــزء مــن الهيــكل التنظيمــي الــذي
يبــن املســتويات اإلداريــة العليــا فــي
واملكافــآت.
البنــك.
–12اإلحتفاظ بالسجالت واملستندات
اخلاصة بعضوية أعضاء اجمللس واللجان
 - 6أنشطة اجمللس
املنبثقة عنه وتبليغ اجلهات الرسمية
أ .احلصول على موافقة اجمللس عند
بأية تعديالت تطرأ على عضوية
تعيني بعض املدراء التنفيذيني ،كاملدير
األعضاء.
هـ.حتديــد مســؤوليات أعضــاء مجلــس املالي ( )Chief Financial Officerومدير
اإلدارة علــى أن تكــون مفصلــة وواضحة التدقيق الداخلي.
ومبا يتماشــى والتشــريعات ذات العالقة ،ب.إقرار اجمللس خلطط إحالل
وأن يقــوم البنــك بتزويــد كل عضــو مــن ( )Succession Plansاملدراء التنفيذيني
أعضــاء اجمللــس عنــد إنتخابــه بكتــاب للبنك ،بحيث تتضمن املؤهالت
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واملتطلبــات الواجــب توفرهــا لشــاغري أو األطــراف ذات العالقــة بهــم ،مبــا
فــي ذلــك عمليــات اإلقــراض واملتاجــرة
هــذه املناصــب.
ج .تقييــم اجمللــس ،ومــن خــال جلنــة املشــتركة مــع البنــك .كمــا يجــب
الترشــيحات واملكافــآت ،ألداء اجمللــس أن تتضمــن هــذه القواعــد بنــدا ً
ككل ،مــرة واحــدة علــى األقــل ســنوياً .يؤكــد منــح االئتمــان ألعضــاء اجمللــس
وشــركاتهم وفقــا ً لألســعار الســائدة
د .تقييم اجمللس للمدير العام سنوياً.
هـــ .حتديــد األهــداف العمليــة للبنــك ،فــي الســوق وليــس وفقــا ً لشــروط
والعمــل علــى توجيــه اإلدارة التنفيذيــة تفضيليــة ،وأن ال يشــارك العضــو فــي
لرســم إســتراتيجية ترمــي إلــى حتقيق أي إجتمــاع يتــم فيــه بحــث ذلــك
هــذه األهــداف .وتقــوم اإلدارة التنفيذية التعامــل أو التعاقــد أو التصويــت
بدورهــا بوضــع خطــط عمــل تتماشــى عليــه .كمــا يتــم اإلفصــاح عنهــا
مــع تلــك االســتراتيجية ،وذلــك مــن فــي التقريــر الســنوي للبنــك .وعلــى
خــال عمليــة تخطيــط تشــمل دوائــر البنــك املعنيــة بأنظمــة الضبــط
مشــاركة دوائــر البنــك كافــة .ويقــوم والرقابــة الداخليــة التأكــد مــن أن
اجمللــس باعتمــاد االســتراتيجية عمليــات األطــراف ذات العالقــة قــد
وخطــط العمــل املوضوعــة ،والتأكــد متــت وفقــا ً لهــذه السياســة.
مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة مبراجعــة .2أنظمــة ضبــط واضحــة متنــع أعضــاء
إجنــازات األداء وفقــا ً خلطــط العمــل ،اجمللــس واملوظفــن مــن إســتغالل
والتأكــد مــن إتخــاذ اإلجــراءات املعلومــات الداخليــة فــي البنــك
التصحيحيــة الالزمــة .وتعتبــر عمليــة ملصلحتهــم الشــخصية.
إعــداد امليزانيــات التقديريــة جــزءا ً ز .ضمــان توفــر سياســات مكتوبــة
ال يتجــزأ مــن عمليــة التخطيــط للبنــك تغطــي كافــة األنشــطة
املصرفيــة لديــه ،ويتــم تعميمهــا علــى
القصيــر األمــد وقيــاس األداء.
و .التأكــد مــن نزاهــة البنــك العاليــة كافــة املســتويات اإلداريــة ،ومراجعتهــا
فــي ممارســة أعمالــه ،ويتــم ذلــك بانتظــام للتأكــد مــن شــمولها ألي
مــن خــال ضمــان وجــود سياســات تعديــات أو تغييــرات طــرأت علــى
وميثــاق أخالقيــات العمــل والتــي القوانــن والتعليمــات والظــروف
تتضمــن تعريفــا ً لتضــارب املصالــح اإلقتصاديــة وأي أمــور أخــرى تتعلــق
والصفقــات التــي يقــوم بهــا موظفــو بالبنــك.
البنــك ملصلحتهــم الشــخصية بنــا ًء ح -يقــوم البنــك ،وخــال عمليــة
علــى معلومــات داخليــة عــن البنــك مت املوافقــة علــى منــح اإلئتمــان ،بتقييــم
احلصــول عليهــا نتيجــة الصالحيــات نوعيــة احلاكميــة املؤسســية للعمــاء
املعطــاة لهــم .ويتــم تعميــم هــذه مــن الشــركات وخاصــة الشــركات
السياســات وميثــاق أخالقيــات العمــل املســاهمة العامــة ،بحيــث تتضمــن
علــى كافــة موظفــي البنــك وأعضــاء عمليــة التقييــم حتديــد مســتوى
اجمللــس واحلصــول علــى موافقتهــم اخملاطــر لــدى العمــاء ،من خالل دراســة
عليهــا ونشــرها للجمهــور؛ علــى أن مواطــن الضعــف والقــوة ملمارســاتهم
تتضمــن هــذه السياســات مــا يلــي  :فــي مجــال احلاكميــة .وقــد يــرى البنك
 .1قواعــد وإجــراءات تنظــم العمليــات مكافــأة عمالئــه الذيــن تتوفــر فــي
مــع األطــراف ذات العالقــة ســواء مؤسســاتهم حاكميــة جيــدة.
بــن البنــك وموظفيــه أو بــن البنــك
وأعضــاء مجلــس إدارتــه أو شــركاتهم
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د.تتوفــر لــدى جلنــة التدقيــق واإلمتثــال
ثالثا ً  :جلان اجمللس
صالحيــة احلصــول علــى أي معلومــات
 )1أحكام عامة
أ .إعتمــاد مبــدأ الشــفافية عنــد تعيني مــن اإلدارة التنفيذيــة  .كمــا يحــق لهــا
أعضــاء جلــان اجمللــس ،واإلفصــاح عــن إســتدعاء أي موظــف تنفيــذي أو عضــو
أســماء أعضــاء هــذه اللجــان وتقــدمي مجلــس إدارة حلضــور إجتماعاتهــا،
ملخــص عــن مهامهــا ومســؤولياتها علــى أن يتــم تضمــن ذلــك خطيــا ً
ضمــن التقريــر الســنوي للبنــك ،علمـا ً فــي مهــام ومســؤوليات اللجنــة.
بــأن وجــود هــذه اللجــان ال يعفــي هـ.تقــوم جلنــة التدقيــق واإلمتثــال
اجمللــس مــن حتمــل املســؤولية املباشــرة باإلجتمــاع مــع املدقــق اخلارجــي
واملدقــق الداخلــي ومســؤولي اإلمتثــال
جلميــع األمــور املتعلقــة بالبنــك.
ب .يجــوز للمجلــس أن يقــوم بدمــج مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل.
مهــام عــدة جلــان مــن جلانــه ،حيثمــا و .ال تغنــي مســؤولية جلنــة التدقيــق
كان ذلــك مناســبا ً  /مالئمــا ً مــن واإلمتثــال عــن مســؤوليات اجمللــس أو
إدارة البنــك التنفيذيــة فيمــا يتعلــق
الناحيــة اإلداريــة.
بالرقابــة علــى شــمولية أنظمــة
الضبــط والرقابــة الداخليــة لــدى
 )2جلنة التدقيق واإلمتثال
أ .يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة البنــك.
للتدقيــق واإلمتثــال تتألــف مــن ثالثــة
أعضــاء غيــر تنفيذيــن ،يتــم إنتقائهــم  )3جلنة الترشيحات واملكافآت
أ .يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة
مــن اجمللــس نفســه.
ب .تقــوم جلنــة التدقيــق واإلمتثــال للترشــيحات واملكافــآت تتألــف مــن
مبمارســة املســؤوليات والصالحيــات ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذيــن ،يتــم
املوكلــة إليهــا مبوجــب قوانــن البنــوك إنتقائهــم مــن اجمللــس نفســه ،يكــون
املعمــول بهــا وأي تشــريعات أخــرى ذات أغلبهــم مبــا فــي ذلــك رئيــس اللجنــة
عالقــة ،ويتضمــن ذلــك مراجعــة مــا مــن األعضــاء املســتقلني.
ب .تتولــى جلنــة الترشــيحات واملكافــآت
يلــي:
 .Iنطــاق ونتائــج التدقيــق الداخلــي حتديــد فيمــا إذا كان للعضــو صفــة
العضــو املســتقل ،آخــذه بعــن اإلعتبار
واخلارجــي للبنــك.
 .IIالقضايــا احملاســبية ذات التأثيــر احلــد األدنــى للتعريــف الــوارد فــي هــذا
الدليــل.
اجلوهــري علــى البيانــات املاليــة.
 .IIIأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ج .تقــوم جلنــة الترشــيحات واملكافــآت
بإتبــاع أســس محــددة ومعتمــدة
فــي البنــك.
ج .تعمــل جلنــة التدقيــق واإلمتثــال فــي تقييــم فعاليــة اجمللــس بحيــث
علــى تقــدمي التوصيــات للمجلــس يكــون معيــار تقييــم األداء موضوعــي
بخصــوص تعيــن ،إنهــاء عمــل ،ودفــع ويتضمــن مقارنــة عادلــة للبنــوك
مكافــآت املدقــق اخلارجــي ،وأي شــروط األخــرى و املؤسســات املالية املشــابهة،
تعاقديــة أخــرى تتعلــق بــه .كمــا باإلضافــة الــى معاييــر ســامة وصحــة
وتقــوم اللجنــة بتقييــم موضوعيــة البيانــات املاليــة للبنــك ومــدى اإللتــزام
املدققــن اخلارجيــن مــع األخــذ باملتطلبــات الرقابيــة.
باإلعتبــار أي أعمــال أخــرى خارجــة د.تتولــى جلنــة الترشــيحات واملكافــآت
عــن نطــاق التدقيــق قــام بهــا املدقــق مســوؤلية توفيــر معلومــات
اخلارجــي.
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وملخصــات عــن بعــض املواضيــع
الهامــة اخلاصــة بالبنــك ألعضــاء
اجمللــس عنــد الطلــب ،والتأكــد مــن
إضطالعهــم املســتمر علــى أحــدث
املواضيــع ذات العالقــة بالعمــل
املصرفــي .وحتقيقــا ً لذلــك ،يقــوم
البنــك بتشــجيع أعضــاء مجلــس
إدارتــه علــى حضــور النــدوات
واملناســبات التــي تتيــح لهــم فرصــة
اللقــاء مــع املؤسســات والشــركات
احملليــة والعامليــة.
هـــ .تقــدم اللجنة توصياتهــا باملكافآت
(مبــا فــي ذلــك الراتــب الشــهري
واملنافــع األخــرى) للمديــر العــام ،كمــا
تقــوم مبراجعــة املكافــآت (مبــا فــي ذلــك
الرواتــب) املمنوحــة لباقــي أعضــاء
اإلدارة التنفيذيــة.
و.تتولــى جلنــة الترشــيحات واملكافــآت
مســؤولية التأكــد مــن وجــود سياســة
لــدى البنــك تتضمــن ســلما ً واضحــا ً
للمكافــآت  /الرواتــب يكــون كافيــا ً
ومغري ـا ً إلســتقطاب أشــخاص مؤهلني
للعمــل فــي البنــك واإلحتفــاظ بهــم،
علــى أن تتماشــى هــذه السياســة مــع
املكافــآت  /الرواتــب املمنوحــة مــن قبــل
البنــوك املماثلــة فــي الســوق.
ز .اإلفصــاح عــن سياســة املكافــآت /
الرواتــب فــي التقريــر الســنوي للبنــك،
وحتديــدا ً مكافــآت أعضــاء اجمللــس كل
علــى حــده وأعلــى رواتــب مت دفعهــا
خــال الســنة للمــدراء التنفيذيــن مــن
غيــر أعضــاء اجمللــس.
 )4جلنة إدارة اخملاطر
أ.يقــوم اجمللــس بتشــكيل جلنــة
إلدارة اخملاطــر تتألــف مــن إثنــن مــن
أعضائهــا ،باإلضافــة إلــى عضــو مــن
اإلدارة التنفيذيــة.
ب.مراجعــة اللجنــة لسياســات
وإســتراتيجيات إدارة اخملاطــر لــدى

البنــك قبــل إعتمادهــا مــن
اجمللــس .وتقــع علــى إدارة البنــك
التنفيذيــة مســؤولية تنفيــذ هــذه
اإلســتراتيجيات ،باإلضافــة الــى تطويــر
سياســات وإجــراءات إلدارة مختلــف
أنــواع اخملاطــر.
ج .إقتــراح هيــكل دائــرة اخملاطــر وعملية
تطويرهــا مــن قبــل اإلداره التنفيذيــة
للبنــك ،بحيــث تتــم مراجعــة هــذا
الهيــكل مــن قبــل جلنــة إدارة اخملاطــر،
كمــا يتــم إعتمادهــا مــن اجمللــس.
د.مواكبــة اللجنــة لكافــة التطــورات
احلاصلــة فــي إدارة اخملاطــر داخــل البنك،
والعمــل علــى رفــع تقاريــر دوريــة الــى
اجمللــس حــول تلــك التطــورات.
رابعا ً  :الضبط والرقابة الداخلية
 –1أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يعمــل املدقــق الداخلــي واملدقــق
اخلارجــي علــى مراجعــة هيكليــة
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة،
مــرة واحــدة علــى األقــل ســنوياً.
أ  -يقــوم اجمللــس بتضمــن تقريــر حــول
مــدى شــمولية أنظمــة الضبــط
والرقابــة الداخليــة علــى اإلفصــاح
املالــي فــي التقريــر الســنوي للبنــك،
بحيــث يتضمــن التقريــر مــا يلــي:
 .Iفقــرة توضــح مســؤولية اإلدارة
التنفيذيــة عــن وضــع أنظمــة ضبــط
ورقابــة داخليــة علــى اإلفصــاح املالــي
فــي البنــك واحملافظــة علــى تلــك
األنظمــة.
 .IIفقــرة حــول إطــار العمــل الــذي
قامــت اإلدارة التنفيذيــة بإســتخدامة
لتقييــم فعاليــة أنظمــة الضبــط
والرقابــة الداخليــة.
 .IIIتقييــم اإلدارة التنفيذيــة لفعاليــة
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة،
كمــا يــؤرخ البيانــات املاليــة التــي
يتضمنهــا التقريــر الســنوي للبنــك.
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 .IVاإلفصــاح عــن أي مواطــن ضعــف
فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة
الداخليــة ،ذات قيمــة جوهريــة (أي
موطــن ضعــف جوهــري هــو نقطــة
أو مجموعــة نقــاط ضعــف واضحــة
ينتــج عنهــا إحتماليــة عــدم إمكانيــة
منــع أو الكشــف عــن بيــان غيــر
صحيــح وذو أثــر جوهــري).
 .Vتقريــر مــن املدقــق اخلارجــي يبــن
رأيــه فــي تقييــم اإلدارة التنفيذيــة
لفعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة
الداخليــة.
ب .يقــوم البنــك بوضــع إجــراءات متكــن
املوظفــن مــن اإلبــاغ وبشــكل ســري
عــن وجود مخــاوف بخصــوص إحتمالية
حــدوث مخالفــات فــي حينها ،وبشــكل
يســمح بإجــراء حتقيقــات مســتقلة/
ســرية فــي هــذه اخملــاوف ومتابعتهــا.
وتتــم مراقبــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات
مــن قبــل جلنــة التدقيــق.
 - 2دائرة التدقيق الداخلي
أ– يوفــر البنــك إلدارة التدقيــق
الداخلــي العــدد الكافــي مــن الكــوادر
البشــرية املؤهلــة ،والتــي يتــم تدريبهــا
ومكافأتهــا بشــكل مناســب .ويحــق
إلدارة التدقيــق احلصــول علــى أيــة
معلومــة حتتاجهــا واإلتصــال بــأي
موظــف داخــل البنــك ،كمــا ولديهــا
كافــة الصالحيــات التــي متكنهــا مــن
اداء املهــام املوكلــة اليهــا علــى النحــو
املطلوب،وتوثــق مهــام وصالحيــات
ومســؤوليات إدارة التدقيــق وتعمــم
داخــل البنــك ضمــن ميثــاق التدقيــق
املعتمــد مــن اجمللــس.
ب – تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي برفــع
تقاريهــا الــى رئيــس جلنــة التدقيــق
واإلمتثــال باإلضافــة إلــى رئيــس
مجلــس اإلدارة.
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ج -متــارس إدارة التدقيــق الداخلــي
مهامهــا وتعــد تقريرهــا كام ـا ً دون أي
تدخــل خارجــي ،ويحــق لهــا مناقشــة
تقاريهــا مــع الدوائــر التــي يتــم
تدقيقهــا.
د -تتضمــن املســوؤليات األساســية
للتدقيــق الداخلــي مراجعــة مــا يلــي:
 .1عمليــات اإلبــاغ املالــي فــي البنــك
للتأكــد مــن دقــة املعلومــات الرئيســية
املتعلقــة باألمــور املاليــة واإلداريــة
والعمليــات ،ومــن توافــر اإلعتماديــة
والتوقيــت املناســب فيهــا.
 .2اإلمتثــال لسياســات البنــك
الداخليــة ،واملعاييــر واإلجــراءات
والقوانــن الدوليــة ،وكافــة التعليمــات
األخــرى ذات العالقــة.
 .3التدقيق اخلارجي
يقــوم املدقــق اخلارجــي بتزويــد جلنــة
التدقيــق بنســخة مــن تقاريــره ،علــى
أن يجتمــع املدقــق اخلارجــي مــع جلنــة
التدقيــق الداخليــة مــرة واحــدة علــى
األقــل ســنوياً ،دون حضــور اإلدارة
التنفيذيــة.
 .4دائرة إدارة اخملاطر
أ .ترفــع دائــرة إدارة اخملاطــر فــي البنــك
تقاريرهــا إلــى جلنــة إدارة اخملاطــر ،أمــا
بالنســبة للعمليــات اليوميــة فتكــون
مرتبطــة باملديــر العــام مباشــرة.
ب .تتضمــن مســؤوليات دائــرة إدارة
اخملاطــر فــي البنــك مايلــي:
 –1حتليــل جميــع اخملاطــر مبــا فيهــا
مخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر الســوق
ومخاطــر الســيولة ومخاطــر
ا لعمليــا ت .
 –2تطويــر منهجيــات القيــاس
والضبــط لــكل نــوع مــن أنــواع اخملاطــر.
 –3توصيــة جلنــة إدارة اخملاطــر بتحديــد
ســقف معــن للمخاطــر واملوافقــات
ورفــع التقاريــر وتســجيل حــاالت
اإلســتثناءات عــن سياســة إدارة اخملاطر.

 –4تزويــد مجلــس اإلدارة واإلداره
التنفيذيــة مبعلومــات عــن قيــاس
اخملاطــر ومنظومــة اخملاطــر (Risk
 )Profileفــي البنــك( .يقــوم اجمللــس
مبراجعــة إحصائيــات اخملاطــر النوعيــة
والكميــة وبشــكل منتظــم فــي كل
إجتمــاع للمجلــس).
 – 5توفيــر معلومــات حــول اخملاطــر
احملتملــة للبنــك وإســتخدامها ألغراض
اإلفصــاح والنشــر للجمهــور.
ج .تقــوم كل مــن جلــان اإلئتمــان ،وإدارة
املوجــودات واملطلوبــات  /اخلزينــة،
ومخاطــر التشــغيل مبســاعدة دائــرة
إدارة اخملاطــر مبهامهــا وفقـا ً للصالحيات
احملــدده لهــذه اللجــان.
 .5اإلمتثال Compliance
أ .تشــكيل ادارة مســتقلة لالمتثــال،
يتــم رفدهــا بكــوادر مدربــة و تكافــأ مبــا
يتماشــى وتعليمــات البنــك املركــزي
االردنــي الصــادرة بهــذا اخلصــوص.
ب .تقــوم ادارة االمتثــال باعــداد
منهجيــة فعالــة لضمــان امتثــال
البنــك بجميــع القوانــن والتشــريعات
النافــذة ،وأي إرشــادات أخــرى ذات
عالقــة .وعلــى البنــك توثيــق وتعميــم
مهــام وصالحيــات ومســؤوليات إدارة
األمتثــال.
ج .تقــع عمليــة اعتمــاد اجمللــس
ومراقبــة سياســة اإلمتثــال وإعدادهــا
وتطويرهــا والتأكــد مــن تطبيقهــا فــي
البنــك ضمــن صالحيــات إدارة اإلمتثــال.
د.ترفــع إدارة اإلمتثــال تقاريرهــا حــول
نتائــج أعمالهــا ومراقبتهــا لإلمتثــال
إلــى اجمللــس عــن طريــق جلنــة التدقيــق
واإلمتثــال ،مــع إرســال نســخة إلــى
اإلدارة التنفيذيــة وفقــا لتعليمــات
البنــك املركــزي األردنــي بهــذا
اخلصــوص.

خامسا  :الشفافية واإلفصاح
 .1يقــوم البنــك باإلفصــاح املالــي وفقا ً
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
( )IFRSوتعليمــات البنــك املركــزي
األردنــي الســارية ،والصــادرة مبقتضــى
قانــون البنــوك النافــذة والتشــريعات
األخــرى ذات العالقــة .ويتمتــع البنــك
بدرايــة تامــة بالتغييــرات التــي تطــرأ
علــى املمارســات الدوليــة للشــفافية
واإلفصــاح املالــي املطلــوب مــن
املوسســات املاليــة .وتقــع علــى كاهــل
إدارة البنــك مســؤولية التأكــد مــن
التقيــد بالتطبيــق الكامــل لكافــة
التعديــات التــي تطــرأ علــى املعاييــر
الدوليــة للتقاريــر املاليــة (.)IFRS
وتقــوم اإلدارة التنقيذيــة برفــع تقاريــر
حــول التطــورات إلــى مجلــس اإلدارة ،
كمــا تعمــل علــى تقــدمي التوصيــات
حــول ســبل تعزيــز ممارســات البنــك
فــي مجــال اإلبــاغ بشــكل يفــوق
متطلبــات البنــك املركــزي األردنــي
بهــذا اخلصــوص.
 .2يلتــزم البنــك بتوفيــر معلومــات
شــافية ووافيــة حــول نشــاطاته لــكل
مــن البنــك املركــزي األردنــي و هيئــة
األوراق املاليــة و كل مــن املســاهمني و
املودعــن و البنــوك األخــرى و اجلمهــور
بشــكل عــام ،مــع التركيــز علــى
القضايــا التــي تثيــر قلــق املســاهمني
.و يجــب علــى البنــك أن يفصــح عــن
جميــع هــذه املعلومــات بشــكل دوري و
متــاح للجميــع.
 .3يوضــح البنــك فــي تقريــره الســنوي
مســؤولياته جتــاه دقــة وشــمولية
البيانــات املاليــة للبنــك و املعلومــات
الــواردة فــي تقريــره الســنوي.
 .4يلتــزم البنــك باحملافظــة علــى
قنــوات إتصــال مــع البنــك املركــزي
األردنــي وهيئــة األوراق املاليــة وكل مــن
املســاهمني واملودعــن والبنــوك األخــرى
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واجلمهــور بشــكل عــام و ذلــك عــن
طريــق -:
أ .التقريــر الســنوي الــذي يتــم إصــداره
بعــد نهايــة الســنة املاليــة.
ب .تقاريــر ربعيــة حتتوي علــى معلومات
ماليــة ربــع ســنوية ،باإلضافــة إلــى
تقريــر اجمللــس حــول تــداول أســهم
البنــك ووضعــه املالــي خــال الســنة.
 .5يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي،
وكجــزء مــن اإللتــزام بالشــفافية
واإلفصــاح الكامــل ،مــا يلــي-:
أ .دليــل احلاكميــة املؤسســية لــدى
البنــك و التفاصيــل الســنوية إللتزامــه
ببنودهــا.
ب .معلومــات عــن كل عضــو مجلــس
إدارة :مؤهالتــه و خبراته،مقــدار حصتــه
فــي رأســمال البنــك  ،فيمــا إذا كان
مســتقل  ،تنفيــذي أو غيــر تنفيــذي
 ،عضويتــه فــي جلــان اجمللــس  ،تاريــخ
تعيينــه فــي اجمللــس  ،أي عضويــات فــي
مجالــس إدارة أخــرى  ،املكافــآت /الرواتب
التــي حصــل عليهــا مــن البنــك ،
القــروض املمنوحــة مــن البنــك وأي
عمليــات أخــرى بــن البنــك والعضــو أو
شــركاته أو األطــراف ذوي الصلــة بــه.
ج .ملخــص للهيــكل التنظيمــي
للبنــك .
د .ملخــص ملهــام ومســؤوليات جلــان
اجمللــس ،وأي صالحيــات قــام اجمللــس
مبنحهــا لتلــك اللجــان.
هـــ .عــدد مــرات إجتمــاع اجمللــس وجلــان
اجمللــس.
و .ملخــص عــن سياســة املكافــآت،
وأعلــى راتــب مت دفعــه لــإدارة
ا لتنفيذ يــة .
ز .شــهادة اجمللــس بكفايــة انظمــة
الضبــط و الرقابــة الداخليــة.
ح .وصــف لهيــكل وأنشــطة دائــرة إدارة
اخملاطر.
ط .بيانــات املســاهمني الرئيســن
(كاملســاهم أو اجلهــات ذات العالقــة
والتــي متلــك أو لهــا ســيطرة علــى
أكثــر مــن  %10مــن رأس مــال البنــك)

مع حتديد Ultimate
(()Beneficial Ownersوهم املساهمني
الرئيســن فــي الشــركات التــي تعتبــر
مســاهم رئيســي فــي البنــك) ،إذا كان
ذلــك ضروريـاً.
سادساً :العالقة مع املساهمني
.1يقــوم البنــك بإتخاذ اخلطــوات الالزمة
حســب القانــون لإلعــان فــي الصحــف
وإرســال جــدول األعمــال والتقريــر
الســنوي بالبريــد وذلــك لتشــجيع
املســاهمني وخاصــة صغارهــم علــى
حضــور اإلجتمــاع الســنوي للهيئــة
العامــة ،للتصويــت إمــا بشــكل
شــخصي أو توكيــل شــخص فــي
حالــة غيابهــم.
 .2علــى رؤســاء جلــان التدقيــق
واإلمتثــال ،إدارة اخملاطــر ،الترشــيحات
واملكافــآت وأي جلــان أخــرى منبثقــة
عــن اجمللــس حضــور اإلجتمــاع الســنوي
للهيئــة العامــة بهــدف توضيــح أيــة
أمــور تتعلــق باملهــام املناطــه بلجانهم
أمــام املســاهمني.
 .3يجــب حضــور مدقــق حســابات
البنــك اخلارجــي لإلجتمــاع الســنوي
للهيئــة العامــة لقــراءة تقريرهــم
املســتقل عــن البيانــات املاليــة
املقدمــة للهيئــة العامــة واإلجابــة
عــن إستفســارات املســاهمني.
 .4يراعــى التصويــت علــى حــده علــى
كل قضيــة تثــار خــال اإلجتمــاع
الســنوي للهيئــة العامــة إضافــة الــى
التصويــت علــى بنــود جــدول أعمــال
إجتمــاع الهيئــة العامــة.
 .5تقــوم الهيئــة العامــة العاديــة
بإنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة كل
أربعــة ســنوات ،كمــا تقــوم بإنتخــاب
املدقــق اخلارجــي ســنويا ً وحتــدد أتعابــة.
.6يتــم تدويــن محضــر بواقــع إجتمــاع
الهيئــة العامــة واألمــور التــي عرضــت
فيــه والقــرارات التــي اتخــذت بشــانها
وميكــن إطــاع أي مســاهم علــى
مضمونــه فــي أي وقــت يشــاء.

*ســيقوم البنــك فــي الفتــرة القادمــة علــى اعــداد دليــل متكامــل يتفــق مــع
تعليمــات احلاكميــة املؤسســية للبنــوك رقــم  2014 /58تاريــخ  30أيلــول .2014
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الفروع و املاكتب والرشاكت التابعة
والبنك احلليف
حمليًا ودوليًا
االدارة العامة
الشميساني – شارع الثقافة
عمارة رقم()7
ص.ب 8797 .عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5607126 :
+962 )6( 5607138
فاكس+962 )6( 5681482 :
رويتر AJIB
سويفت AJIBJOAX
موقع البنك على اإلنترنت:
www.ajib.com
البريد اإللكترونيinfo@ajib.com :
الفروع
فرع المشيساين
الشميساني – شارع الثقافة
عمارة رقم 7
ص.ب 8797 .عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5607126 :
+962 )6( 5607138
فاكس+962 )6( 5681482 :
فرع الدوار اخلامس
الدوار اخلامس  -شارع زهران
عمارة رقم 174
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5507000 :
فرع خدمات الشركات – الدوار اخلامس
الدوار اخلامس  -شارع زهران – عمارة
رقم 174
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5507000 :

فرع دوار الداخلية

شارع خالد بن الوليد – عمارة رقم 224
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5607471 :
فاكس+962 )6( 5682047 :
فرع عبدون
عبدون
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5901100 :
فرع بيادر وادي السري
البيادر -الشارع الرئيسي عمارة رقم 14
ص.ب 140375 .عمان  11814األردن
هاتف5854686 - +962 )6( 5815831 :
(+962 )6
فاكس+962 )6( 5814516 :
فرع الوحدات
شارع مادبا  -عمارة رقم 288
ص.ب 620905 .عمان  11162األردن
هاتف+962 )6( 4751641/٢/٣ :
فاكس+962 )6( 4787996 :
فرع املدينة
شارع امللك حسني  -عمارة رقم 37
ص.ب  6041عمان  11118األردن
هاتف4621586 - +962 )6( 4621942 :
(+962 )6( 4622719 - +962 )6
فاكس+962 )6( 4657571 :
فرع تالع العيل
شارع املدينة املنورة  -عمارة رقم 204
ص.ب  3541تالع العلي  11953األردن
هاتف+962 )6( 5517546 :
فاكس+962 )6( 5516892 :
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فرع اجلبهية
شارع ياجوز  -مجمع املنهل
إشارات املنهل
ص.ب  8797عمان11121األردن
هاتف+962 )6( 5344743 :
فاكس+962 )6( 5342644 :
فرع ضاحية اليامسني
شارع جبل عرفات  -عمارة رقم 15
ص.ب  713100عمـان  11171األردن
هاتف+962 )6( 4209221 :
فاكس+962 )6( 4206752 :
فرع طرببور
شارع طارق
ص.ب عمـان  279األردن 11947
هاتف+962 )6( 5058341 :
فاكس+962 )6( 5058356 :
فرع مطار امللكة علياء الدويل
القادمني
ص.ب  8797عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5200703 :
فاكس+962 )6(5200702 :
فرع مكة مول
مكة مول  -الطابق األرضي
ص.ب  8797عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5866139 :
فاكس+962 )6( 5821943 :
فرع مرج امحلام
طريق املطار – محطة املناصير
هاتف+962 )6( 5200720 :
فاكس+962 )6( 5200725 :
فرع الزرقاء
شارع امللك حسني عمارة رقم 22
ص.ب  2186الزرقاء  13110األردن
هاتف+962 )5( 3931351/٢/٣ :
فاكس+962 )5( 3931354 :
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فرع الزرقاء اجلديدة
شارع مكة  36مجمع البركة
ص.ب  2186الزرقاء  13110األردن
هاتف+962 )5( 3869097 :
فاكس+962 )5( 3853240 :
فرع اربد
شارع وصفي التل
ص.ب  970اربد  21110األردن
هاتف+ 962 )2( 7279661/3 :
فاكس+ 962 )2( 7279670 :
فرع العقبة
شارع الكورنيش  /إشارة القلعة
ص.ب  1598العقبة  77110األردن
هاتف+ 962 )3( 2022830 1/2 :
فاكس+ 962 )3( 2022834 :
فرع قربص
ليماسول
ص.ب  54384ليماسول  -قبرص
هاتف)25-357( 351351 :
فاكس)25-357( 360151 :
تلكس3809 + 4029 AJIB CY :
املاكتب
مكتب سيتي مول
هاتف+962 )6( 5822489 :
فاكس+962 )6( 5824305 :
مكتب الربكة مول
الصويفية
هاتف+ 962 )6( 5814583 :
فاكس+ 962 )6( 5815429 :
مكتب تاج مول
عبدون
هاتف+962 )6( 5929956 :
فاكس+962 )6( 5932083 :

مكتب فندق الفور سزينز
هاتف+962 )6( 5540080 :
فاكس+962 )6( 5932083 :

الرشاكت التابعة والبنك احلليف
الرشاكت التابعة

ماكتب مطار امللكة علياء الدويل

بنك االستمثار العريب األردين (قطر)
ذ.م.م

• املغادرين
• اجلوازات
• الترانزيت
• البوابات
• مركز أطقم الطائرات
ص.ب  87974عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5200703 :
فاكس+962 )6(5200702 :

برج مركز قطر للمال رقم  ،1الطابق ()17
ص.ب  37563الدوحة ،قطر
هاتف)974+( 44967338 :
الفاكس)+974 (44967348 :
موقع البنك على االنترنت:
www.ajib.com
البريد اإللكترونيajibq@ajib.com :

مكتب مطار ماراك
هاتف+962 )6( 4883556 :
فاكس+962 )6( 4883557 :
مكتب مطار امللك احلسني
مكتب تاال بيه – العقبة
مبنى رقم 9
هاتف+962 )3( 2022877 :
فاكس+962 )3( 2022878 :

الرشكة العربية األردنية املتحدة
لالستمثار والوساطة املالية
مجمع بنك اإلسكان  /الطابق اخلامس
ص.ب  8797عمان  11121األردن
هاتف06 5652441/2 - 06 5671578 :
الفاكس+ 962 )6( 5696156 :
موقع الشركة على االنترنت:
www.uajci.com
مجموعة املرشدون العرب

مكتب جامعة اربد االهلية – إربد

حي عبدون الشمالي
شارع مولود مخلص عمارة رقم ()11
ص.ب  2374عمان  11821األردن
هاتف+962 )6( 5828849 :
الفاكس+962 )6( 5828809 :
موقع الشركة على االنترنت:
www.arabadvisors.com
البريد اإللكتروني:
arabadvisors@arabadvisors.com

مكتب نقد العمري

البنك احلليف

مكتب شارع احلصن – اربد
هاتف+962 )2( 7245656 :
فاكس+962 )2( 7245663 :
ص.ب  970اربد  21110األردن
هاتف+962 )2( 7057392 :
فاكس+962 )2( 7057392 :
مركز حدود العمري األردن
تلفاكس+962 )5( 3838024 :
مكتب متثيل طرابلس
برج طرابلس ،برج رقم  /1الطابق الرابع
مكتب رقم ( )45طرابلس – ليبيا
ص.ب 93598
هاتف)21821( 3351746 :
فاكس)21821( 3351747 :

بنك األردن الدويل
Moreau House
Brompton Road 116
Knightsbridge
.London SW3 1JJ, U.K
هاتف +44 0 2031440200
موقع البنك على االنترنت:
www.jordanbank.co.uk
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ  -ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺹ.ﺏ ٨٧٩٧ :ﻋﻤﺎﻥ  ١١١٢١ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺗﻠﻔﻮﻥ+٩٦٢ ٦ ٥٦٠٧١٢٦ :
ﻓﺎﻛﺲ+٩٦٢ ٦ ٥٦٨١٤٨٢ :
info@ajib.com
www.ajib.com
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