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املصرفية في األردن واملنطقة ،من خالل مواكبة
التطور واإلبتكار في تقدمي اخلدمات التقنية،
واإلهتمام بالعمالء وخدمتهم بفريق وظيفي
ذي خبرة وكفاءة مهنية عالية.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات املساهمني الكرام،

يسعدني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي الثامن والثالثني ملؤسستكم
الزاهرة ،والذي يتضمن إجنازات البنك للعام  2016والقوائم املالية املوحدة باإلضافة إلى اإليضاحات حول البيانات املالية للسنة
املنتهية في  31كانون األول .2016
أحداث عديدة ومؤثرة شهدها العام املنصرم؛ فلم تكن  2016سنة إعتيادية ،وبرغم ذلك فإن التوقعات حيالها كانت متفائلة،
التيقن .ولقد كان التحول إلى الداخل
حولت التفاؤل إلى تساؤالت عديدة صاحبها في كثير من االحيان حالة من عدم
ّ
إال أنها ّ
والتوجهات الوطنية لدى العديد من الدول من أهم هذه األحداث ،فجاء اخلروج املفاجىء لبريطانيا من االحتاد االوروبي وما تركه
ذلك من ظالل على اقتصاد القارة األوروبية والعالم ،أ ّدى إلى تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو االقتصاد العاملي
بنسبة  %0.1للعامني  2016و .2017
أما على صعيد االقتصاد العاملي ،فإن رفع اجمللس االحتياطي األميركي ألسعار الفائدة على الدوالر بنسبة  %0.25في شهر
كانون األول للعام  2016يتوقع أن يتبعها العديد من الزيادات في عام  ،2017هو ما ع ّزز من قوة الدوالر أمام العمالت الرئيسة
مؤشر على قوة اإلقتصاد األميركي النسبي الذي بات يسعى المتصاص بعض من سيولة السوق.
األخرى ،وكان مبثابة
ٍ
وفي ذات السياق ،أسهم االتفاق األخير لدول أوبك والدول املنتجة من خارج املنظمة بتخفيض سقف إنتاج النفط بواقع 1.8
حتسن ملحوظ في أسعار النفط ومكّن األسواق من بناء مراكز مالية
مليون برميل يومياً ،والذي ُن ّفذ بداية عام  ،2017في
ٍ
جديدة فوق  50دوالر ًا للبرميل وهو ما سينعكس إيجاب ًا على اقتصادات الدول العربية واخلليجية بشكل خاص والتي عانت
كثير ًا من انخفاض أسعار النفط في العامني املاضيني وانعكاس ذلك على مستوى النفقات في هذه الدول .وعموماً ،كان
العام  2016صعب ًا حتى على الدول الغنية في املنطقة ،حيث أدى انخفاض أسعار النفط في العام  2015وطوال العام 2016
إلى اللجوء إلى إصالحات اقتصادية وإعادة النظر في الدعم الذي تقدمه احلكومات وزيادة أسعار املشتقات النفطية ورفع
الدعم عنها في بعض الدول ،واألمر الذي أدى مع تراجع حصيلة إيرادات النفط ،إلى التباطؤ االقتصادي في هذه الدول.
واألردن لم يكن مبعزل عن االحداث االقليمية والعاملية ،وأبرزها تباطؤ منو االقتصاد العاملي ،وهو أيضا في قلب العاصفة
االقليمية ،فاستمرار الصراع في سوريا والعراق ألقى بظالل قامتة على االقتصاد الوطني؛ فبعد توقعات أن ينمو االقتصاد
بنسبة  %3.7حسب قانون املوازنة العامة ،منا فقط بنسبة  %2.2في عام  ،2016وذلك بتأثير عوامل عديدة أبرزها استمرار
اغالق احلدود أمام الصادرات األردنية إلى العراق وتوقف التصدير عبر سوريا والتراجع الطفيف في الدخل السياحي وانخفاض
حتويالت العاملني األردنيني في اخلارج والتي أظهرت بيانات البنك املركزي عن تراجعها بنسبة  %2.4في العام  2016مقارنة مع
العام  ،2015وتراجع فرص التوظيف في دول عديدة أبرزها دول اخلليج العربي.
كما استمرت التحديات التي يواجهها األردن مع زيادة الضغوطات على اخلدمات واملوارد األساسية التي نتجت عن استضافة
الالجئني السوريني على أراضيه ،كما ساهمت هذه الظروف في ارتفاع معدل البطالة التي وصلت إلى مستوى قياسي
جراء الظروف واملعطيات
في السنوات اخلمس األخيرة ،وبلغ معدلها في نهاية العام  2016نحو  %15.8وهو مرشح لالرتفاع ّ
السابقة.
من جهة أخرى ،فإن التحول اإليجابي والذي لم يظهر أثره بعد لصعوبة تنفيذه على أرض الواقع ،وهو اتفاقية تبسيط قواعد
املنشأ مع دول االحتاد االوروبي ملدة  10سنوات بدأت في  ،2016بإشراك ما نسبته  ٪15من العمال السوريني في مناطق صناعية
محددة باالتفاقية مقابل تسهيل دخول املنتجات من هذه املناطق إلى أسواق دول االحتاد األوروبي ،يتوقع أن يؤدي الى زيادة كبيرة
في الصادرات إلى اإلحتاد األوروبي.
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وأيض ًا على صعيد املؤشرات االقتصادية احمللية ،فقد بدأ معدل التضخم باإلرتفاع مع نهاية عام  ،2016وذلك مع اتخاذ
احلكومة إجراءات لزيادة االيرادات بتعديل نسبة ضريبة املبيعات إلى  %16على مواد صناعية ومجموعات سلعية وخدمية
كانت معفاة سابقاً ،كما اليزال العجز مسيطر ًا على التبادالت التجارية إذ بلغ عجز امليزان التجاري  %9.7لنهاية تشرين األول
وذلك رغم تراجع قيمة املستوردات بنسبة  %7.5إلى  11257مليون دينار ،مع انخفاض أسعار النفط اخلام واملشتقات النفطية،
لكن تراجع الصادرات الوطنية بنسبة  %9.3إلى  3655مليون دينار أسهم في بقاء معدل العجز مرتفعاً .وتأثر تبعا لذلك عجز
احلساب اجلاري بحدود  1910ماليني دينار .وبلغ صافي الدين العام ،الداخــلـي واخلـارجــي 26.2 ،مليار دينار لنهاية تشرين األول
من  2016حيث شكل حوالي  %95.6من الناجت احمللي االجمالي املقدر لعام .2016
أما بخصوص بنك االستثمار العربي األردني ،فقد واصل إتباع سياسة حصيفة في تطوير أعماله بالنظر لألوضاع السياسية
واألمنية التي جتتاح املنطقة ،والتي كان لها تأثير مباشر على النشاطات االقتصادية في اململكة واملنطقة ،ووضع البنك
نصب أعينه وعلى رأس أولوياته قوته ومتانته املصرفية وحتسني األرباح التشغيلية ضمن مخاطر محسوبة ومقبولة ،مع
احملافظة على مستويات مريحة من السيولة تتفق مع متطلبات اجلهات الرقابية في مقدمتها البنك املركزي األردني ومقررات
بازل .3
وحقق البنك أرباح ًا صافية بعد الضريبة بلغت  22.6مليون دينار مقابل  23.2مليون دينار في  ،2015بينما بلغت األرباح
االجمالية قبل الضريبة  33.5مليون دينار وبنفس مستوى األرباح لعام  .2015وبلغ العائد قبل الضريبة على متوسط املوجودات
حوالي  %1.9بينما بلغ العائد قبل الضريبة على متوسط حقوق املساهمني  .%15.1وبلغ مجموع ودائع العمالء والتأمينات
النقدية  1140مليون دينار فيما بلغت صافي التسهيالت  753مليون دينار.
وعلى ضوء هذه النتائج املتحققة ،فقد أوصى مجلس إدارة البنك الى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها  18مليون
دينار على املساهمني بواقع  %12من رأسمال البنك وهي نفس النسبة املوزعة في العام .2015
واسمحوا لي في نهاية كلمتي هذه أن أتقدم بخالص الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة على مساهمتهم الفاعلة
واملتميزة في رسم سياسة البنك ووضع اخلطط التنفيذية واالشراف على تطبيقها.
وكذلك أود أن أعبر عن شكري وامتناني جلميع املساهمني في بنك االستثمار العربي األردني ولعمالئنا الكرام الستمرار ثقتهم
بالبنك ،كما أود أن أشكر جميع العاملني في البنك جلهودهم املستمرة وتفانيهم في العمل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
إبراهيم بن حمود املزيد
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة املدير العام  /الرئيس التنفيذي
السادة املساهمني الكرام،

شهد العام  2016محطة هامة لنا مع بدء إشغال مبنى اإلدارة العامة اجلديد لبنك االستثمار العربي األردني  ،AJIB -حيث
انتقل موظفو اإلدارة والفرع الرئيسي إلى املقر اجلديد ،وباشر فريق العمل تقدمي خدماته للعمالء في أجواء عصرية مريحة
نوفرها لهم ضمن أعلى مستوى من املواصفات العاملية.
عمان على امتداد شارع زهران بالقرب من
ويقع مبنى اإلدارة والفرع اجلديد ضمن برج  AJIBفي موقع استراتيجي وحيوي في ّ
الدوار السادس ،ويتحلّ ى بتصميم أنيق أصبح اليوم معلم ًا رئيسي ًا في منطقة جتارية تشكّل عصب ًا لقطاع األعمال في اململكة.
وسيخدم الفرع الرئيسي اجلديد العمالء وسط بيئة عمل متميزة للموظفني ،كما يضم مركز ًا خلدمة كبار العمالء ،ويتميز بإطاللة
جميلة على العاصمة ،كما يضم مواقف اصطفاف أرضية مخصصة ،ليمنحهم جتربة مصرفية سلسة وفريدة من نوعها.

كما استكمل البنك في العام  2016بنجاح املراحل النهائية من عملية االستحواذ على أعمال بنك  HSBCفي األردن ،والتي
تعد أكبر عملية من نوعها في القطاع املصرفي األردني حتى اليوم .ورافق ذلك دمج القوى العاملة وترسيخ ثقافة مؤسسية
واحدة بني موظفي البنكني ،وإجراء عملية إعادة هيكلة كاملة والقيام مبراجعة شاملة لإلجراءات والسياسيات وتوحيدها.
وعلى صعيد األداء املالي والعمليات التشغيلية للبنك للعام املاضي ،فإنه وبرغم أن العام  2016شهد حتديات كبيرة على
مستوى أداء االقتصاد الكلي ،بسبب الظروف الضاغطة نتيجة الصراع في عدد من دول املنطقة ،وتأثيرات ذلك السلبية على
اقتصاد اململكة ،فقد جاءت النتائج املالية إيجابية ،حيث حقق البنك تقدم ًا جيد ًا في منو امليزانية العامة بالرغم من صعوبة
البيئة السياسية واالقتصادية في املنطقة.
وارتفع إجمالي املوجودات إلى  1.810مليار دينار في عام  2016مقارنة مع  1.793مليار دينار في عام  .2015ومنت ودائع العمالء
والتأمينات إلى  1.140مليار دينار في عام  2016مقارنة مع  1.106مليار دينار في عام  2015بنسبة  ،%3.1كما منا صافي
محفظة التسهيالت االئتمانية إلى  753مليون دينار في عام  2016مقارنة مع  737مليون دينار في عام  2015بنسبة .%2.2
أما محفظة األوراق املالية ،فقد منت إلى  609ماليني دينار في نهاية  2016مقابل  603ماليني في نهاية .2015
وحقق البنك إجمالي إيرادات لهذا العام بلغت قيمتها  95.5مليون دينار ،وأخيرا سجل البنك صافي أرباح البنك قبل الضريبة
بلغت  33.5مليون دينار في عام  2016وهو نفس املستوى تقريبا للعام .2015
كما كان الفت ًا أن احتفظ البنك بأقل نسبة ديون غير عاملة من بني البنوك التجارية األردنية ،والتي بلغت  ،%1.66وبنسبة
كفاية رأس مال عالية بلغت  ،%16.25والتي تزيد بكثير عن النسبة احملددة من البنك املركزي األردني والبالغة  ،%12األمر الذي
يدل على صالبة املركز املالي للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية.
واسمحوا لي في النهاية أن أتقدم بالشكر اجلزيل إلى البنك املركزي األردني الذي ع ّزز من قوة البيئة املصرفية احمللية ،كما
أتوجه بالشكر إلى عمالء البنك كافة لثقتهم في بنك االستثمار العربي األردني وتعامالته وخدماته املصرفية ،مؤكد ًا أننا
سنكون دائم ًا على مستوى هذه الثقة.
وأخص بالشكر اجلزيل أيض ًا موظفي البنك على اجلهود التي يبذلونها ،بجد وإخالص ،للمحافظة على املستويات املتقدمة
التي وصلها البنك ،مؤكد ًا فخرنا بهم وعهدنا أن نصل معهم إلى مستويات من العمل املصرفي التي تلبي احتياجات السوق
وترتقي ملستوى احتياجات العمالء.
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هاني عبدالقادر القاضي
املدير العام  /الرئيس التنفيذي

انجازاتنا خالل العام 2016
 .1اخلدمات املصرفية للشركات

متيزه والقيام بدور ٍريادي في مجال تقدمي اخلدمات املصرفية لقطاع
يحرص بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -على مواصلة ّ
مختص من مديري عالقات العمالء ذوي الكفاءة واخلبرة الواسعة .كما يسعى البنك
الشركات ،عن طريق اإلستعانة بفريق
ٍ
لتوفير مجموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية املصممة خصيص ًا لتحقيق الغايات اإلقتصادية واملالية للشركات
واملؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من صعوبة الظروف اإلقتصادية والسياسية العاملية بشكل عام واإلقليمية بشكل خاص ،وتبعاتها السلبية
على معظم القطاعات والنشاطات اإلقتصادية ،إ ّال أن دائرة خدمات الشركات قد متكّنت من التخفيف من حدة هذه التبعات
من خالل توثيق العالقة مع العمالء وتقدمي التسهيالت الالزمة إلدارة أعمالهم بكفاءة .واستطاعت الدائرة احملافظة على
املقدمة وتوثيق العالقة مع العمالء باإلضافة الى استقطاب عمالء جدد .وقد حتقق ذلك من خالل
املستوى النوعي للخدمات
ّ
استراتيجية البنك الهادفة إلى توسيع قاعدة عمالء الشركات في مختلف القطاعات اإلقتصادية؛ الصناعية والتجارية
وخدمات النقل والطاقة وغيرها ،ومبا يتناسب مع سياسة البنك االئتمانية التي تضمن احملافظة على جودة ونوعية التسهيالت
املقدمة وفق نسب مخاطر مدروسة ومقبولة.

 .2اخلدمات املصرفية لألفراد

انطالق ًا من استراتيجية بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -الهادفة إلى حتقيق رضا العمالء وتلبية احتياجاتهم املالية،
فقد َح ِرص البنك على تقدمي مجموعة من اخلدمات واملنتجات املصرفية واالستثمارية املبتكرة كخدمة AJIB Prestige
و  AJIB Advantageو .AJIB Value

وتقدم كل خدمة من هذه اخلدمات ميزات حصرية وفريدة لعمالئها ،حيث مت توحيد تصنيف هذه احلسابات في عام  2016في
ّ
جميع فروع البنك ومكاتبه املنتشرة في اململكة والبالغ عددها  33فرع ًا ومكتباً.
كما حرص البنك على تأهيل موظفيه ليتمكنوا من تقدمي اخلدمة للعمالء في مختلف املواقع ووفق ًا ألفضل املعايير املهنية
املتعارف عليها .ووفر تدريب ًا مكثف ًا للموظفني على يد أفضل اخلبراء واملتخصصني إلثراء معرفتهم باملنتجات املصرفية
وإكسابهم مهارات وتقنيات البيع املتطورة التي متكّنهم من حتديد احتياجات العمالء وتلبيتها على أكمل وجه.
وانطالق ًا من رغبة البنك في تلبية إحتياجات العمالء املتزايدة ،قام بتنمية اخلدمات املقدمة من قبل وكالء مركز اإلتصال
املباشر وقدراتهم على خدمة العمالء ،حيث سيتم توفير هذه اخلدمة على مدار الساعة ،جميع أيام األسبوع مع بداية عام
.2017
وحتى يتمكن البنك أيض ًا من توسيع دائرة مبيعات اخلدمات املصرفية لألفراد لضمان التواصل مع جميع شرائح اجملتمع في
مختلف القطاعات وعلى اختالف مواقعهم ،مت توزيع أجهزة الصراف اآللي وقنوات البيع املباشرة في عدة مناطق حيوية في
اململكة.
وأجرى البنك خالل عام  2016عملية تقييم دقيقة ملنتجاته احلالية ودراسة الكيفية التي يتم فيها زيادة تنافسيتها ،وأطلق
بعد هذه العملية عدة حمالت كان من أبرزها حملة القروض السكنية التي تضمنت تقدمي معدالت فائدة تعتبر األفضل في
السوق احمللي.
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 .3خدمات التمويل التجاري

ُص ّممت خدمات التمويل التجاري خصيص ًا لتلبية االحتياجات التجارية للعمالء ،من خالل مجموعة من اخلبرات املتخصصة
في مجال اإلرشاد والتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة احمللية والدولية واإلستفادة من شبكة العالقات الواسعة التي
ميلكها البنك مع البنوك املراسلة في مختلف البلدان.
يقدم بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -املنتجات التجارية األساسية التقليدية كاإلعتمادات املستندية اخلاصة بعمليات
االستيراد والتصدير وخطابات الضمان والتحصيل املستندي وخصم الكمبياالت ،وخدمات متويل االعتمادات املستندية
الصادرة والواردة ومتويل الفواتير والقروض التجارية بأنواعها اخملتلفة .ويضاف إلى ذلك اخلدمات املتعلقة بهيكلة احللول
التجارية املصممة لتناسب طبيعة أعمال عمالء البنك.
وقد حقق البنك قفزة نوعية بطريقة تقدمي اخلدمات ومستواها ،وذلك بعد إمتام عملية اإلستحواذ على أعمال بنك HSBC

في األردن في منتصف عام  ،2014ووجود عدد كبير من اخلبرات والكفاءات املصرفية املميزة ،األمر الذي ساهم في احلفاظ على
قاعدة عمالء البنك العريضة وزيادة حجم العمل مقارنة باألعوام السابقة.

تسهل القيام باملعامالت التجارية للعمالء بشفافية ،ومتكّنه من حماية هذه
كما قام البنك باستخدام برامج متطورة
ّ
وط ّورت اخلدمات التي تقدمها دائرة التمويل التجاري وأصبحت متوافرة عبر اإلنترنت،
العمليات من مخاطرالتجارة الدوليةُ .
كما مت تطوير خدمة اإلشعار اآللي بحيث يصبح بإمكان العمالء استالم اإلشعارات الفورية اخلاصة باملعامالت التجارية عن
طريق البريد اإللكتروني.
وخ ّصص لدائرة التمويل التجاري طابق استقبال خاص بالعمالء في برج اإلدارة العامة اجلديد والواقع في  200شارع زهران -
ُ
يقدم خدمات التمويل التجارية للعمالء ويزودهم بأفضل احللول املصرفية املبتكرة.
والذي
السادس،
الدوار
من
بالقرب
ّ

 .4خدمات احلواالت

شهدت دائرة خدمات احلواالت في عام  2016تزايد ًا ملحوظ ًا في حجم املعامالت والطلب على خدمات احلواالت عن طريق
اإلنترنت في مختلف فروع البنك .وقد أدى ذلك إلى زيادة عوائد دائرة احلواالت وتعزيز مكانة البنك الريادية بني البنوك احمللية
والعاملية.
وقد متكنت الدائرة من حتقيق هذه النتائج اإليجابية من خالل تطبيقها ألهم املعايير الدولية ملراقبة عمليات غسل األموال،
وتوظيفها ألحدث البرامج التقنية ومواكبتها ألحدث التطورات في مجال خدمات احلواالت؛ كاحلواالت املباشرة ()STP
و  )Automated Clearing House) - ACHوذلك من خالل فريق مؤهل خلدمة عمالء البنك واملتواجد في جميع الفروع واملكاتب
املنتشرة في كافة أنحاء اململكة ،أو عن طريق شبكة البنوك املراسلة.
 .5اخلدمات املصرفية اخلاصة – VIP
حافظت دائرة اخلدمات املصرفية اخلاصة خالل عام  2016على مستوى متميز من اخلدمة املصرفية من خالل تقدميها ألفضل
اخلدمات واملنتجات املبتكرة التي تلبي احتياجات العمالء ،وتضمن والءهم وحتافظ على ثقتهم .وقد حرصت الدائرة على تقدمي
جتربة مصرفية فريدة لعمالئها الذين يبحثون عن
التميز من خالل حساب الـ  VIPوالذي يقدم مجموعة متنوعة من احللول
ّ
واخلدمات البنكية املبتكرة التي تناسب اإلحتياجات واملتطلبات اخلاصة لهذا النوع من العمالء.
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 .6خدمات االستثمارات اخلارجية

بة للمتغيرات التي شهدتها
متكّنت دائرة االستثمارات اخلارجية في عام  2016من تقدمي خدمات وفرص استثمارية مميزة
ومواك ً
ِ
األسواق املالية مؤخر ًا ،من خالل مجموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات املبتكرة؛ كخدمات الوساطة وتلك املتعلقة
باألوراق املالية ،وخدمات احلفظ في سوق املال احمللي وأسواق املال الرائدة إقليمي ًا وعاملياً ،باإلضافة الى تقدمي اخلدمـات
اإلسـتـشــاريـــة االستراتيجـية فـي أسواق رأس املال.
وتضم الدائرة كادر ًا مصرفي ًا مؤه ًال ميلك خبرة مصرفية متخصصة مبجال االستثمار ،ويعمل بالقرب من العميل ويطلعه على
آخر التطورات التي طرأت على األسواق احمللية والعاملية ،وكيفية اإلستفادة منها وفق األسس واملعايير العاملية التي تتحكم
بكيفية اتخاذ القرار االستثماري وزيادة معدالت الربحية.

 .7خدمة الـ  Prestigeوإدارة الثروات

تقدم خدمة  AJIB Prestigeجتربة مصرفية استثنائية لكبار العمالء ،من خالل فريق متخصص من مديري العالقات ميلك
اخلبرة الكافية لتقدمي اإلرشادات واملساعدة في تنمية ثروة العمالء وتقدمي أسعار فائدة تفضيلية ومزايا حصرية وخطط
استثمارية طويلة األمد لعمالء الـ  Prestigeوعائالتهم .ويتوفر حالي ًا  6مراكز خلدمة عمالء الـ  Prestigeفي فروع البنك
الواقعة في برج اإلدارة العامة اجلديد ودوار الداخلية وعبدون والبيادر واجلبيهة وتالع العلي.
تشمل خدمة  AJIB Prestigeعلى منتجات وخدمات استثمارية متطورة يقدمها مدراء إدارة الثروات وبحسب اإلحتياجات
الفردية للعميل .كما يقدم البنك مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات ذات القيمة املضافة في األسواق العاملية
واملصممة خصيص ًا لتلبية احتياجات العمالء املتنوعة .حيث تضم خدمة  AJIB Prestigeخدمات التأمني املصرفية التي
تقدم بالتعاون مع الشركة األمريكية للتأمني على احلياة ( )MetLifeفي األردن ومن خالل برنامج «حياتي  »Prestigeالذي
يستهدف العمالء ذوي املالءة املالية الكبيرة .ويشمل برنامج «حياتي  »Prestigeعدة برامج فرعية ،كبرامج التأمني على احلياة
والتقاعد والتعليم واإلستثمار.

 .8خدمات اخلزينة

أثبتت دائرة اخلزينة قدرتها العالية على مواجهة التحديات والتطورات اإلقتصادية خالل العام املاضي ،حيث شهد العام
 2016أحداث ًا إقتصادية مؤثرة ،لعبت دور ًا كبير ًا في التأثير على األسواق احمللية والعاملية ،كان أبرزها الهبوط احلاد ألسعار
النفط العاملية الذي أ ّدى الى انخفاض السيولة باملنطقة العربية بشكل عام .وعلى الرغم من هذه العوامل حافظت اخلزينة
على مستويات عالية من السيولة ومتكنت من توفير جميع متطلبات البنك الالزمة لتحقيق النمو املطلوب حملافظ البنك
االئتمانية واالستثمارية ومبا يتماشى مع السياسات اإلدارية للبنك وتعليمات البنك املركزي األردني.
كما حافظ بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -على دور قيادي في أسواق رأس املال األردنية خالل عام  ،2016وذلك من خالل
مشاركته الفاعلة في مجال اإلستثمار بالسندات احلكومية وأذونات اخلزينة األردنية والسندات الصادرة عن الشركات االردنية
باإلضافة لدور البنك الريادي في سوق اإلقتراض.
وقامت دائرة اخلزينة بوضع عمالء البنك بصورة كافة التطورات واملتغيرات على الساحة اإلقتصادية ،وتقدمي كافة التصورات
والتوقعات املستقبلية للتأثيرات املتوقعة لتلك األحداث ،وتقدمي املشورة الالزمة لهم وتوجيههم الستخدام االدوات املالئمة
إلدارة مخاطر السوق ،وإعتماد خطط إستثمارية مناسبة وإتاحة الفرصة لهم إلبرام عقود تعامل مبختلف أنواع املشتقات
املالية املوجودة في األسواق العاملية.
وتقدم دائرة اخلزينة لعمالئها أدوات استثمارية متنوعة ،كعقود التعامل بالعمالت االجنبية اآلنية والتعامل بالهامش والعقود
اآلجلة ( )Forwardوعقود املقايضة بالعمالت االجنبية ( )Swap Currencyوعقود اخليارات ( )Optionsوالتي توفر جميعها
حلو ًال مناسبة ملواجهة مخاطر تقلبات أسعار الصرف .كما تسعى دائرة اخلزينة إلى تطوير خدماتها ومنتجاتها لتالئم
توجهات العمالء ومتطلباتهم وتعزز قدرتها التنافسية والربحية.
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 .9خدمات البطاقات والصراف اآللي

عمل بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -على تنويع محفظته من البطاقات اإلئتمانية حيث استمر في إصدار بطاقات
الفيزا واملاستركارد مبختلف أنواعها؛ الكالسـيكية والـذهبية والبـالتينية ،باإلضـافة لبطاقـة فـيـزا إنفـيـنـيـت
وماستركارد  Prestigeالبالتينية.
وشارك البنك في معظم احلمالت الترويجية والتسويقية التي نظمتها شركتي فيزا وماستركارد العامليتني ،ووقع إتفاق ًا
حصري ًا مع شركة اإلحتاد للطيران مت مبوجبه منح خصم حلملة البطاقات االئتمانية عند شراء تذاكر السفر خملتلف أنحاء
العالم.
واستمر البنك في إصدار بطاقات الفيزا األكثر شهرة في العالم وهي بطاقات فيزا البالتينية واإلنفينيت باإلضافة الى
بطاقات ماستركارد  Prestigeالبالتينية .وعزز البنك من حصته في السوق احمللي واملتعلقة بحجم السحوبات التي تتم على
بطاقات الفيزا واملاستركارد ،االمر الذي أدى إلى احملافظة على حجم اإليرادات املتأتية من هذه البطاقات.
توسع البنك في نشر املزيد من أجهزة الصراف اآللي لتغطي أكبر قدر ممكن من املناطق وذلك لتلبية احتياجات عمالئه
كما ّ
على مدار الساعة ،لتخدم بذلك كافة التجمعات السكانية والتجارية ،من خالل التواجد في كافة املوالت واملراكز التجارية
املهمة واملنتشرة في اململكة ،باإلضافة الى بناء قاعدة واسعة من أجهزة الصراف اآللي املتواجدة في كافة أرجاء مطار امللكة
علياء الدولي خلدمة القادمني واملغادرين على حد سواء.
وقد أعد البنك ضمن خططه املستقبلية لعام  2017مشروع ًا خاص ًا لتحويل بطاقات الفيزا لبطاقات أكثر أمان ًا وللحد
تسهل على حامل
من حاالت التزوير على البطاقات االئتمانية ،باإلضافة إلمكانية استخدام بطاقات «عدم اللمس» ،التي
ّ
البطاقة إستخدام بطاقته بكل يسر وسهولة .وتشمل اخلطط لعام  2017أيض ًا التوسع في نشر املزيد من أجهزة الصراف
اآللي وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة إيداع الشيكات وخدمات اإليداع النقدي املعمول بها حالياً.

 .10شبكة الفروع واملكاتب

يتواجد بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -في مختلف املواقع االستراتيجية في اململكة لضمان خدمة وتوسيع قاعدة
العمالء ،والتواجد في املناطق احليوية التي تعزز من التواصل مع العمالء وتقدمي اخلدمة وفق أعلى مستويات اجلودة والتميز.
قام البنك بتوسيع شبكة فروعه ومكاتبه في املناطق املستهدفة وذلك بافتتاح فرع في منطقة العبدلي مؤخر ًا ليصل
بذلك عدد الفروع واملكاتب داخل اململكة إلى  33فرع ًا ومكتباً .كما مت حتديث مكتب سيتي مول وتعيني مسؤولي خدمة عمالء
من أجل تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية لعمالء البنك.
كما قام البنك وضمن خطته لرفع الكفاءة في أداء الفروع ،بنقل الفرع الرئيسي الى البرج اجلديد والواقع في  200شارع زهران
عمان ،والذي مت جتهيزه بأحدث اخلدمات التكنولوجية من أجل تلبية االحتياجات املصرفية
 بالقرب من الدوار السادس في ّللعمالء .وقام البنك أيض ًا بتوسيع دائرة مبيعات اخلدمات املصرفية لألفراد لضمان التواصل مع مختلف شرائح اجملتمع في
كافة القطاعات وعلى اختالف مواقعهم.
وواصل بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -احلفاظ على دوره الريادي في مطار امللكة علياء الدولي وتقدمي خدمات الصرافة
من خالل مكاتبه املنتشرة في مختلف مرافق املطار التي تقدم اخلدمة للقادمني واملغادرين ومسافري الترانزيت ،باإلضافة
للخدمات املصرفية وعلى مدار الساعة من خالل فرع املطار ،كخدمات السحب واإليداع وتصريف كافة العمالت األجنبية
الرئيسية وفتح احلسابات ومنح التسهيالت التي تشمل القروض الشخصية والسكنية وإصدار البطاقات اإلئتمانية مبختلف
أنواعها.
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قامت دائرة خدمات أنظمة املعلومات خالل عام  2016بتطوير نظام التقارير في قسم املعلومات اإلدارية ( )MISليزيد بذلك
عدد التقارير التي تصدر بشكل آلي وتواكب متطلبات دوائر اإلدارة والفروع وتسهل عملية اتخاذ القرارات .كما مت استحداث
وتطوير تقارير البنك املركزي بحسب املتطلبات اجلديدة مثل منوذج البيان اإلحصائي وكشف األخطار املصرفية اإللكتروني
(.)CRS
أما بالنسبة خلدمات القنوات اإللكترونية ،فقد مت إنهاء مشروع  RTGSاخلاص بتحويل األموال بني البنوك احمللية ،وإنهاء
مشروع  ACHاخلاص بتحويل األموال والرواتب على الشبكة اخلاصة .كما قامت الدائرة بتطوير خدمة الدفع اإللكتروني
“إي فواتيركم” ،التي متكّن العمالء من دفع الفواتير واإلشتراكات وغيرها من خالل اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت بطريقة
سهلة وآمنة .كما مت تطوير نظام معامالت القروض مما ساهم في تسهيل عملية تقدمي طلبات القروض وسرعة إجنازها واتخاذ
القرار فيها.
وباإلضافة الى ذلك ،يتم العمل على استكمال التفاصيل الفنية لتطبيق النظام البنكي من خالل املوبايل
( ،)Mobile Bankingحيث سيتم إطالق هذه اخلدمة لعمالء األفراد والشركات مع بداية عام  ،2017والتي ستمنحهم إمكانية
إدارة أموالهم بأعلى مستوى من األمان أينما كانوا وعلى مدار الساعة .وبالتوازي مع ما سبق ،يجري العمل أيض ًا على إطالق
تطبيق خدمة احملفظة االلكترونية عن طريق الهواتف النقالة ،األمر الذي سيساعد في توسيع نطاق اخلدمات اإللكترونية
املقدمة لعمالء البنك.
وفيما يتعلق بأنظمة احلماية واألمان ،فقد حصل البنك على شهادة  ،PCIتقدير ًا ملستوى اجلودة املتقدم في أمن املعلومات
التابع للبنك باإلضافة لتطوير أنظمة الرقابة اخلاصة مبراكز املعلومات لتوفير بيئة عمل آمنة لعمالء البنك وزيادة ثقتهم به،
مما انعكس بشكل ايجابي على نوعية اخلدمة املقدمة للزبائن.
وخالل العام املاضي ،مت تطوير شبكة البنك الداخلية وزيادة سرعة اخلطوط ،وإضافة خطوط اتصال احتياطية وشبكات
موازية للمحافظة على سير العمل في البنك واخلدمات املقدمة على مدار الساعة  .وتواصل الدائرة تطويرها وحتديثها ملركز
الكوارث وخطط استمرارية األعمال وأنظمة اإلتصاالت اخلاصة بالبنك لضمان جودة واستمرارية اخلدمة املقدمة لعمالء
البنك.
وعملت دائرة أنظمة املعلومات على بناء مركز معلومات جديد وجتهيزه بأحدث املعدات واملعايير العاملية ملواكبة التطور حيث
مت اإلنتقال من املبنى القدمي إلى برج البنك اجلديد بيسر وسهولة ووفق خطة عمل محكمة ،دون أن يتأثر سير العمل ومستوى
اخلدمات املقدمة للعمالء.
وقام البنك بتوقيع اتفاقية خدمة اإلستعالم اإلئتماني في شهر آذار من العام  2016مع شركة كريف األردن وذلك بعد أن أوفت
تخول البنوك تزويد شركة اإلستعالم االئتماني بالبيانات االئتمانية
الشركة متطلبات البنك املركزي األردني القانونية ،التي ّ
املتعلقة بالعمالء ،وباملقابل قام البنك بتزويد الشركة بالبيانات االئتمانية املتعلقة بعمالئه بشكل شهري اعتبار ًا من الربع
األخير من عام .2016
كما سيقوم البنك ومن خالل اإلتصال مع قاعدة بيانات شركة كريف باالستعالم االئتماني عن العمالء الذين يتقدمون
بطلبات احلصول على تسهيالت ائتمانية من البنك .وتهدف خدمة االستعالم االئتماني إلى تسهيل وصول األفراد والشركات
في األردن إلى اخلدمات املالية واحلصول على شروط أكثر مالءمة لالئتمان املمنوح من خالل توفير قاعدة بيانات شاملة .وتأتي
هذه اخلطوة ضمن سعي البنك احلثيث لتطوير خدماته ومنتجاته اإلئتمانية ،حيث تعتبر خدمة االستعالم اإلئتماني واحدة
من أهم األدوات التي ستساهم في تعزيز قدرات البنك على تقييم اخملاطر اإلئتمانية وتوسيع قاعدة عمالئه من الشركات
واألفراد على حد سواء.
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استمرت دائرة املوارد البشرية في عام  2016في العمل للتغلب على التحديات التي رافقت استحواذ البنك على أعمال
بنك  HSBCفي األردن ،وأطلقت مبادرة لدمج القوى العاملة وترسيخ ثقافة مؤسسية واحدة بينها .وتضمنت هذه املبادرة
إعادة هيكلة املؤسسة والقيام مبراجعة شاملة لإلجراءات والسياسيات ،والعمل على حتسني ميزات وتعويضات املوظفني
واستغالل املواهب والكفاءات اجلديدة واحلفاظ على القدمية .وقد ترجم هذا العمل من خالل سياسات واستراتيجيات البنك،
وكان الدافع الرئيسي في عملية التحول وخلق ثقافة جديدة للبنك.
وقد مت وضع األسس الالزمة إلعادة هيكلة العمل وتنظيمه في ضوء التطورات اجلديدة التي طرأت على طبيعة العمل ،من
خالل إعادة هيكلة بعض الوظائف وخلق أخرى جديدة ،والقيام مبراجعة شاملة لألدوار واملسؤوليات املناطة مبوظفي البنك،
وتعديلها بحيث تلبي متطلبات العمل اجلديدة .وخالل هذه العملية ،مت اإلستغناء عن بعض املناصب واستحداث مناصب
جديدة ،وقد رافق ذلك دعم دائرة املوارد البشرية للموظفني والتأكد من عدم تأثير هذه العملية على سير العمل.
باإلضافة إلى ذلك ،أخذت دائرة املوارد البشرية على عاتقها مسؤولية إحداث تغيير ثقافي يتالئم مع التطورات التي طرأت
على أعمال البنك ،وقد بذلت في سبيل ذلك جهود ًا متواصلة لترسيخ القيم التي يتبناها البنك في كل تفصيل من تفاصيل
أعماله اليومية .وقد حتقق ذلك من خالل تطوير وحتديث سياسات وإجراءات املوارد البشرية مبا يتوافق مع أفضل املمارسات
واإلستراتيجيات املتبعة .وقد ركزت سياسيات التوظيف على استقطاب الكفاءات واملواهب من مختلف املستويات ،والتي
متلك املهارات واألسلوب املناسب إلمتام العمل .وقد متت عملية التوظيف مبهنية عالية وبآلية منسجمة مع سياسات البنك
وقيمه ،من خالل عملية تقييم دقيقة ُمنحت فيها الفرصة للخبرات الشابة من خريجي اجلامعات ،لإلنضمام لفرق البنك
وأقسامه اخملتلفة وبث روح ودماء جديدة .كما مت اختيار اخلبراء وأصحاب اخلبرة بدقة وعناية لشغل مناصب حساسة في البنك
وبحسب حاجة كل قسم .وقد أعطى البنك األولوية ملوظفيه كافة للتطور الوظيفي واحلصول على ترقية ضمن أقسام
البنك اخملتلفة ،وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها ،حيث ساهمت في استقدام العديد من الكفاءات الشابة في الوقت الذي
مت فيه مكافأة الكفاءات القدمية.
وع ّدل نظام احلوافز ووضع حيز التنفيذ منذ بداية عام  ، 2016لتوسيع قاعدة املوظفني الذين يقدمون اخلدمة للعمالء ،وحتفيزهم
ُ
لزيادة إنتاجيتهم والتركيز على حتقيق أهدافهم ،األمر الذي سينعكس على نتائج البنك وأرباحه ،من خالل تقدمي مجموعة
من احلوافز والتي من أهمها األسعار التفضيلية على القروض السكنية والشخصية .وعمل البنك باستمرار على كسب ثقة
الشركاء من خالل بناء ثقافة حتمل قيم البنك وترسيخها لدعم استراتيجيات البنك ،وضمان إظهار موظفي البنك مرونة
عالية وجاهزية للعمل اجلاد الدؤوب ملواجهة التحديات مبنتهى النزاهة والوالء.
أما فيما يتعلق بإجنازات دائرة التدريب في البنك خالل عام  2016فقد قامت بتنفيذ مجموعة من النشاطات والبرامج
التدريبية ،والتي تهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات العاملني في البنك ،في مختلف اجملاالت.
حيث شارك حوالي  351موظف ًا من مدراء ومسؤولي األقسام في جميع فروع البنك داخل اململكة في مجموعة متنوعة من
الدورات والندوات واملؤمترات التدريبية وورشات العمل ،والتي وصل عددها إلى حوالي  118دورة محلية.
كما نظم البنك مشاركة موظفيه في دورات اللغة اإلجنليزية التي مت عقدها في أكادميية  UNIHOUSEللتدريب ،وأخرى ُعقدت
في معهد الدراسات املصرفية وجمعية البنوك والنقابة العامة للعاملني في املصارف والتأمني واحملاسبة ودورات املعاهد
واملراكز التدريبية األخرى.
بينما عقدت امتحانات للمتقدمني لطلب وظيفة خالل العام ،جملموعة كبيرة وصل عددها إلى  223متقدم ًا ومتقدمة ،إضافة
لتنظيم دورة أخرى من اإلمتحانات لغايات تثبيت املوظفني الذين مت تعيينهم حديث ًا وقد بلغ عددهم  41موظف ًا وموظفة.
وقام البنك بتدريب املوظفني اجلدد للتعرف على إجراءات العمل في دوائره اخملتلفة ،باإلضافة الى تدريب  19متدرب ومتدربة من
مختلف اجلامعات األردنية إليفاء متطلبات الدراسة اجلامعية اإلجبارية.
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عمان ،ويطل على شارعني
يقع برج بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -اجلديد بالقرب من الدوار السادس في العاصمة ّ
رئيسيني هما زهران وإبن الرومي مبساحة إجمالية تبلغ  30,000متر مربع.
املكون من خمسة عشر طابق ًا وست تسويات ،على مكاتب اإلدارة العامة والفرع الرئيسي للبنك
ويشتمل البرج اجلديد
ّ
ومركز لكبار العمالء وطابق خلدمة عمالء الـ  Prestigeوآخر خلدمة عمالء الشركات باإلضافة الى دائرة العمليات ودوائر البنك
األخرى ،كما يضم البرج قاعات تدريب وقاعة اجتماعات كبرى ،وطابقي تسوية للخدمات وأربعة ملواقف سيارات املوظفني ،مت
تصميمها جميع ًا بحسب أرقى التصاميم املعمارية وجهزت بأحدث أنظمة الصوت والصورة .واستحدث كراج أرضي على
القطعة اجملاورة للمبنى يتسع حلوالي  75سيارة مت جتهيزه وتخطيطه حسب أحدث املواصفات العاملية ،ليتمكن من خدمة
عمالء البنك وتوفير مواقف مجانية لهم.
وقد انتقل جميع موظفي اإلدارة عام  2016إلى برج  AJIBوالذي سيتم افتتاحه رسمي ًا في بداية عام  .2017يتميز البرج
بتصميمه واإلضاءة اخلارجية والشاشة التي تعرض شعار البنك ،فقد أصبح معلم ًا معماري ًا وحضاري ًا في العاصمة األردنية؛
عمان.
ّ

 .14فرع قبرص

متكّنت احلكومة القبرصية في آذار عام  2016من استكمال برنامج التصحيح اإلقتصادي بقيمة  10مليارات يورو والذي استمر
ملدة ثالث سنوات .وعلى الرغم من أن اإلتفاق املبدئي مع صندوق النقد الدولي واملفوضية األوروبية والبنك املركزي األوروبي ،قد
نص على تقدمي قرض بقيمة  10مليارات يورو ،إال أن احلكومة القبرصية قد استخدمت  7.3مليار يورو فقط من هذه األموال،
لتصبح بذلك رابع دولة بعد ايرلندا وإسبانيا والبرتغال ،تنهي برنامج التصحيح اإلقتصادي إلنقاذ منطقة اليورو .وبفضل هذا
البرنامج ،متكّنت قبرص من تخطي حالة الركود اإلقتصادي وعملت على استقرار قطاعها املالي واملصرفي ،وعززت ماليتها
العامة وأعادت الدخول في األسواق املالية الدولية.
وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات اخلارجية التي واجهتها احلكومة القبرصية ،إال أنها متكّنت من حتقيق منو ًا إقتصادي ًا
في عام  ،2016فبينما ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة  ٪1.6في عام  ،2015ظلت التوقعات إيجابية لعام  ،2016وقد منا
نتيجة لنمو مختلف القطاعات
اإلقتصاد القبرصي بنسبة  ٪2.6ومن املتوقع أن يستمر في النمو ليصل إلى  ٪2.8عام ،2017
ً
اإلقتصادية وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على اإلقتصاد القبرصي.
عمان في كانون الثاني عام  ،2016بتمويل عملية تطوير النظام املصرفي في
وقد قام فرع قبرص مبساعدة املقر الرئيسي في ّ
البنك ،وحتسني نظام اآلمان وإدخال نظام اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت ( .)IBSوقد أدى كل ذلك إلى حتسني نوعية اخلدمات
املقدمة لعمالء البنك في قبرص ،لتصبح أكثر سرعة وموثوقة وأمن ًا ومتكني العمالء من استخدام شبكة سويفت في جميع
أنحاء العالم ،إضافة إلى توفير مجموعة كاملة من اخلدمات املصرفية؛ كاخلزينة والودائع اخلارجية واإلقراض والتمويل التجاري.
وقد مت تقدمي اإلعتماد لفرع البنك في قبرص والذي يقدم اخلدمة منذ  26عاما ،لتقدميه مستوى مميز ًا من اخلدمة الشخصية
واملهنية والتي أدت إلى تعزيز ثقة العمالء ووالئهم.
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وسجلت
وتوفر جو ًا مثالي ًا ومريح ًا لكبار عمالئها،
تقدم الشركة خدماتها في مجال بيع وشراء األسهم والسندات احملليةّ ،
ّ
عمان املالي خالل عام  .2016حيث ارتفع الرقم القياسي
الشركة أحجام تداول جيدة مقارنة بأحجام التداول في سوق ّ
ألسعار األسهم املرجح باألسهم احلرة إلى  2170.3نقطة بنهاية العام  2016مقارنة مع  2136.3نقطة بنهاية العام املاضي،
مقارنة مع
عمان خالل عام  2016قد بلغ  2.3مليار دينار
ً
أي بارتفاع نسبته  ،%1.6ويذكر أن حجم التداول اإلجمالي في بورصة ّ
 2.5مليار دينار للعام السابق .كما انخفض عدد األسهم املتداولة خالل العام  2016ليصل إلى  1.8مليار سهم نفذت من
خالل  786ألف عقد مقارنة مع  2.29مليار سهم مت تداولها خالل عام  2015نفذت من خالل  898ألف عقد ،كذلك انخفض
معدل دوران األسهم ليصل إلى  %27.6مقارنة مع  %37.3لعام .2015
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يعتبر النفط والغاز الطبيعي من أهم املوارد األساسية لإلقتصاد القطري ،إال أن احلكومة القطرية تبذل جهود ًا كبيرة لتقليل
وشجعت احلكومة على زيادة استثمارات القطاعني اخلاص واألجنبي في
إعتماد الدولة على إيرادات قطاع النفط والغاز.
ّ
مجاالت ال ترتبط بالطاقة مثل اخلدمات املالية والصحة والتعليم والرياضة والسياحة .وعلى الرغم من التراجع احلاد ألسعار
النفط عاملياً ،فإنه من املتوقع ان ينمو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي لقطر بنسبة  %3.8في عام  2017مقارنة مع  %3.7في
عام  ،2016وذلك نتيجة استمرار احلكومة في تنفيذ برامج تنموية ورأسمالية خاصة في مجاالت البنية التحتية.
مصدر للغاز الطبيعي املسال بالعالم وهي في وضع مستقر يسمح بتجاوز
وتشير التقارير إلى أن دولة قطر تعتبر أكبر
ّ
الهبوط في أسعار خام النفط عاملياً ،وذلك بفضل األسس الصلبة القتصادها ،كما أن املوارد املالية الضخمة للبالد ستمكنها
من مواصلة تنفيذ برنامجها الرأسمالي الذي يتضمن مشاريع مونديال  ،2022ومشروعات أخرى في البنية التحتية ،وال سيما
مشروع مترو الدوحة الذي تناهز قيمته  36مليار دوالر.
وقد واصل البنك حتقيق نتائجه املالية املميزة بخطى مدروسة وفعالة والوفاء بإحتياجات العمالء املالية على مدار إحدى
عشرة سنة ،وسيواصل البنك جهوده في احلفاظ على ما حققه من اجنازات في خدمة عمالئه وتقدمي مختلف اخلدمات
املصرفية ومنح التسهيالت االئتمانية للشركات واألفراد من ذوي املالءة املالية الكبيرة من مختلف القطاعات االقتصادية
داخل وخارج دولة قطر.

 .17بنك األردن الدولي  – JIBلندن

يعد بنك األردن الدولي  -لندن ( )JIBشركة حليفة لبنك االستثمار العربي األردني  AJIB -وتبلغ حصة البنك فيها  ٪25من
رأس املال .وقد استمر البنك بالتطور على مختلف اجلبهات منذ شراكته مع بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -في عام
 ،2010وذلك من خالل منح القروض قصيرة األجل ملطوري العقارات واملستثمرين في لندن وجنوب شرق إجنلترا ،وهو القطاع
الذي ُعرف عنه تاريخي ًا بانخفاض مستوى مخاطره .ويقوم البنك بتوفير التمويل التجاري واخلدمات املصرفية اخلاصة وخدمات
اخلزينة جملموعة مختارة من األفراد والعمالء من الشركات.

وقد وبلغت األرباح التشغيلية للبنك ،قبل خصم الضرائب ،حوالي  5.8مليون جنيه ًا استرليني ًا خالل  2016مقارنة مببلغ
 6مليون جنيه ًا في عام  ،2015بينما منت امليزانية العمومية للبنك من  389مليون جنيه ًا في نهاية  2015لتصبح  411مليون
جنيه ًا في نهاية عام .2016
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أهداف خطة العمل لعام 2017
•اإلرتقاء باملستوى املتميز للخدمات املصرفية التي يقدمها البنك لقطاع األفراد ومواصلة تقدمي جتربة فريدة للعمالء من
خالل إطالق خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتضمن والءهم وحتافظ على ثقتهم مبا يعزز من قاعدة عمالء
البنك وزيادة حصته السوقية من قطاع األفراد.
•التركيز على تقدمي جتربة مصرفية استثنائية لكبار العمالء؛ الـ  VIPوالـ  ،Prestigeمن خالل فريق متخصص بإدارة العالقات
ميلك اخلبرة الكافية لتقدمي اإلرشادات واملساعدة في تنمية ثروة العمالء.
التميز والقيام بدور ٍ ريادي في مجال تقدمي اخلدمات املصرفية لقطاع الشركات ،وتوفير مجموعة متكاملة من
•مواصلة
ّ
املنتجات واخلدمات املصرفية املصممة خصيص ًا لتحقيق الغايات اإلقتصادية واملالية للشركات واملؤسسات الرائدة في
مختلف القطاعات.
•توسيع قاعدة عمالء الشركات في مختلف القطاعات اإلقتصادية؛ الصناعية والتجارية وخدمات النقل والطاقة وغيرها،
ومبا يتناسب مع سياسة البنك االئتمانية التي تضمن احملافظة على جودة ونوعية التسهيالت املقدمة وفق نسب مخاطر
مدروسة ومقبولة.
•مواصلة تطوير النظم اإللكترونية لتسهيل القيام باملعامالت املصرفية للعمالء بشفافية وأمان ،وتطوير اخلدمات املالية
اإللكترونية بحيث تلبي اإلحتياجات املتجددة للعمالء في السوق احمللية بكفاءة ومبا يحقق رؤية البنك في أن يصبح رائد ًا في
مجال اخلدمات املصرفية االلكترونية في اململكة.
والسيما الودائع اجلارية وحتت الطلب ذات الكلفة األقل ،لتحسني مؤشر الكفاءة التشغيلية.
•توسيع قاعدة العمالء
ّ
•مواصلة التوسع في شبكة أجهزة الصراف اآللي ومراكز البيع املباشرة في عدة مناطق حيوية في اململكة ،وإضافة خدمات
جديدة مثل خدمة إيداع الشيكات وخدمات اإليداع النقدي املعمول بها حالياً.
•مواصلة تنمية مهارات الكوادر البشرية لتقدمي اخلدمة للعمالء في مختلف املواقع ووفق ًا ألفضل املعايير املهنية وتوفير
التدريب املتواصل للموظفني على يد أفضل اخلبراء واملتخصصني إلثراء معرفتهم باملنتجات املصرفية وإكسابهم مهارات
وتقنيات البيع املتطورة.
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ملخص تطور أبرز املؤشرات املالية الرئيسة
ملجموعة بنك االستثمار العربي األردني

املبالغ مليون دينار

البيان  /السنة

2016

2015

2014

2013

2012

إجمالي املوجودات

1809.6

1793.2

1750.2

1198.7

1032.9

احملفظة اإلئتمانية (بالصافي)

753.2

736.6

698.1

377.3

391.9

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

594.0

588.6

578.5

438.9

331.1

ودائع العمالء والتأمينات النقدية

1140.0

1105.9

1050.1

617.9

598.3

إجمالي حقوق امللكية

220.4

221.6

218.5

159.5

155.1

إجمالي الدخل

67.6

69.5

61.0

42.3

40.9

صافي الربح قبل الضريبة

33.5

33.5

33.6

22.2

20.3

صافي الربح بعد الضريبة

22.6

23.2

24.4

16.7

15.0

قوة ومتانة املركز املالي

•منو صافي احملفظة اإلئتمانية بنسبة  %2.25مع احملافظة على اجلودة االئتمانية.
•منو ودائع العمالء والتأمينات النقدية بنسبة  %3.08مع التركيز على الودائع األقل كلفة املتمثلة في احلسابات اجلارية وحتت
الطلب باإلضافة إلى حسابات التوفير.
•إرتفاع محفظة األوراق املالية بنسبة  %1مع التركيز على العناصر ذات التقييم اإلئتماني املرتفع.
•قاعدة رأس املال متينة كافية ملواجهة اخملاطر اإلئتمانية اإلعتيادية واملدروسة للبنوك.
املبالغ مليون دينار
2016

2015

التغير %

صافي احملفظة اإلئتمانية

753.2

736.6

%2.25

محفظة األوراق املالية

609.3

603.2

%1.01

إجمالي املوجودات

1809.6

1793.2

%0.91

ودائع العمالء والتأمينات

1140.0

1105.9

%3.08

ودائع البنوك واملؤسسات املالية

420.5

435.8

()%3.51

إجمالي حقوق امللكية

220.4

221.6

()%0.54

2016
بازل III

2015
بازل II

مؤشر كفاية رأس املال

%16.25

%15.94

صافي احملفظة اإلئتمانية إلى ودائع العمالء

%69.9

%70.8
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صافي األرباح قبل الضريبة

املبالغ مليون دينار

صافي األرباح قبل الضريبة

إجمالي املصاريف التشغيلية

إرتفاع مدروس للنفقات التشغيلية نتيجة اإلستحواذ على أعمال فروع بنك  HSBCفي األردن وذلك ضمن األسس والسياسات
املعمول بها لضمان إستمرارية تدفق األرباح املستقبلية ومبعدالت متنامية مع وضع الضوابط الالزمة لضبط النفقات التي
ميكن السيطرة عليها.
املبالغ مليون دينار

إجمالي املصاريف التشغيلية
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مؤشر الكفاءة التشغيلية
(مصاريف التشغيل  /إجمالي الدخل)

يقيس هذا املؤشر قدرة املصاريف التشغيلية على توليد اإليرادات وبحيث تكون معدالت منو اإليرادات التشغيلية أكبر من
معدالت منو املصاريف التشغيلية .إنخفاض هذا املؤشر يدل على إدارة فعالة للمصاريف التشغيلية.
ويتضح من الرسم البياني بأن البنك يدير املصاريف التشغيلية بكفاءة عالية على الرغم من ارتفاع الكلف اإلستهالكية
والتشغيلية نتيجة إفتتاح برج البنك اجلديد منتصف عام  ،2016تضمن حتقيق مستويات مرتفعة من اإليرادات .وجدير بالذكر
بأن أفضل املمارسات املصرفية بأن حتافظ على متوسط مؤشر الكفاءة التشغيلية بحدود .%50

مؤشر الكفاءة التشغيلية

نمو مضطرد ومتوازن في املركز املالي

شهدت املوجودات منو ًا بلغ نسبته  %0.91في عام  2016لتصل إلى  1.81مليار دينار أردني مقارنة مع  1.79مليار دينار أردني في
عام  .2015وجاء هذا النمو من خالل تنويع مصادر وتوظيفات األموال وبالشكل الذي يحقق العائد اجملزي لشركائنا في العمل
من مساهمني وعمالء وموظفني وضمن درجات اخملاطر املدروسة واملقبولة مصرفي ًا في ظل ظروف إقتصادية صعبة.
املبالغ مليار دينار

إجمالي املوجودات
23

تركيبة متوازنة لتوظيفات األموال تعكس قوة ومتانة املركز املالي

كفاية رأس املال

تخطى مؤشر كفاية رأس املال للبنك وبهامش كبير احلد األدنى الذي تتطلبه معايير جلنة بازل والبالغ  ،%8وكذلك احلد األدنى
ملتطلبات البنك املركزي األردني والبالغ  %12ليصل إلى مستوى  %16.3في عام  2016وذلك حسب متطلبات بازل .III

مؤشر كفاية رأس املال
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إجمالي محفظة التسهيالت اإلئتمانية

إستمر البنك خالل عام  2016على تركيز اجلهود لتحسني جودة احملفظة اإلئتمانية من خالل إتباع محورين إستراتيجيني هما
تطبيق سياسة إئتمانية حصيفة وانتقائية في منح التسهيالت في ظل ظروف إقتصادية صعبة باإلضافة إلى إستمرار
اجلهود في معاجلة وحتصيل الديون غير العاملة وبالشكل الذي يحسن من جودتها .ونتيجة لهذه اجلهود فقد وصل رصيد
إجمالي محفظة التسهيالت  765مليون دينار أردني مقارنة مع  747مليون دينار أردني كما في نهاية عام  .2015كما وصلت
نسبة الديون غير العاملة إلى  %1.7من رصيد التسهيالت اإلئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة مقارنة مع  %1.9في
عام  ،2015والتي تعد من أفضل النسب في القطاع املصرفي األردني والتي متوسطها .%5.5
املبالغ مليون دينار

تطور أرصدة ودائع العمالء

إرتفاع مستمر ومبعدالت متنامية في أرصدة ودائع العمالء ما يدل على ثقة املودعني في البنك.

املبالغ مليون دينار

أرصدة ودائع العمالء
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إجمالي حقوق امللكية

متكن البنك من تنمية قاعدته الرأسمالية وبالشكل الذي يضعه في مصاف البنوك متينة رأس املال وقوية املركز املالي لتصل
إلى  220.4مليون دينار مع نهاية سنة .2016
املبالغ مليون دينار

إجمالي حقوق امللكية

أهم املؤشرات املالية
2016

2015

معدل العائد على متوسط املوجودات ( )ROaAقبل الضريبة

%1.9

%1.9

معدل العائد على متوسط املوجودات ( )ROaAبعد الضريبة

%1.3

%1.3

معدل العائد على متوسط حقوق امللكية ( )ROaEقبل الضريبة

%15.1

%15.2

معدل العائد على متوسط حقوق امللكية ( )ROaEبعد الضريبة

%10.2

%10.5

الديون غير العاملة  /محفظة التسهيالت اإلئتمانية

%1.7

%1.9

صافي التسهيالت اإلئتمانية  /ودائع العمالء

%69.9

%70.8

صافي التسهيالت اإلئتمانية  /إجمالي املوجودات

%41.6

%41.1

النقد في الصندوق ولدى البنوك  /إجمالي املوجودات

%18.0

%18.3

إجمالي حقوق امللكية  /إجمالي املوجودات

%12.2

%12.4
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بنك االستثمار العربي األردني
)شركة مساهمة عامة محدودة(
عمان  -األردن
ّ

القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  ٣١كانون األول 2016
مع تقرير مدقق الحسابات املستقل
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تقرير مدقق الحسابات املستقل
إلى السادة املساهمني
بنك االستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة)
عمان – اململكة االردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
الـــــرأي

قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة لبنك االستثمار العربي األردني وشركاته التابعة «البنك» والتي تتكون من قائمة املركز
املالي املوحد كما في  31كانون االول  ،2016وكل من قوائم الدخل املوحد والدخل الشامل املوحد والتغيرات في حقوق
امللكية املوحدة والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات احملاسبية الهامة ومعلومات
ايضاحية أخرى.
في رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،املركز املالي املوحد للبنك كما
في  31كانون األول  2016وأدائه املالي املوحد وتدفقاته النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية
للتقارير املالية.

أساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايير موضحة في فقرة «مسؤولية مدقق
احلسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة» في تقريرنا .أننا مستقلون عن البنك وفق ميثاق قواعد السلوك املهني
للمحاسبني القانونيني الصادر عن اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني للمحاسبني القانونيني باإلضافة الى متطلبات
السلوك املهني االخرى املتعلقة بتدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للبنك في األردن ،وقد أوفينا مبسؤوليتنا املتعلقة مبتطلبات
السلوك املهني األخرى .ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافيه لتوفر أساسا لرأينا.

أمور تدقيق رئيسية

تعتبر أمور التدقيق الرئيسية ،وفق ًا الجتهادنا املهني ،األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للسنة احلالية .وقد
مت تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأي ًا منفص ًال حول تلك
االمور:

كفاية مخصص تدني التسهيالت االئتمانية

ُيعتبر مخصص تدني التسهيالت االئتمانية والفوائد املعلقة من األمور الهامة للقوائم املالية في البنك حيث يتطلب
احتسابه وضع إفتراضات واستخدام اإلدارة لتقديرات مدى تدني الدرجات اإلئتمانية واحتماالت عدم التحصيل الناجتة عن
تراجع األوضاع املالية واإلقتصادية لبعض القطاعات وعدم كفاية الضمانات ومن ثم تعليق الفوائد في حالة التعثر وفق ًا
لتعليمات السلطات الرقابية ،يبلغ صافي التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة من قبل البنك للعمالء حوالي  753مليون دينار
ومتثل  ٪41.6من إجمالي قيمة املوجودات كما في  31كانون األول .2016
إن طبيعة وخصائص التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للمدينني تختلف من قطاع ألخر ومن دولة ألخرى بسبب طبيعة انتشار
البنك اجلغرافي وبالتالي تختلف منهجية إحتساب مخصص تدني التسهيالت االئتمانية بسبب اختالف القطاعات واختالف
تقييم اخملاطر املتعلقة بتلك الدول ومتطلباتها القانونية والتنظيمية ومتطلبات البنك املركزي األردني.

نطاق التدقيق ملواجهة اخملاطر

إن إجراءات التدقيق املتبعة تضمنت فهم لطبيعة محافظ التسهيالت اإلئتمانية باإلضافة إلى فحص لنظام الرقابة الداخلي
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املتبع في عملية املنح ومراقبة اإلئتمان وتقييم معقولية التقديرات املعدة من قبل اإلدارة خملصص التدني وإجراءات التحصيل
ومتابعتها وتعليق الفائدة ،حيث قمنا بدراسة وفهم لسياسة البنك املتبعة في احتساب اخملصصات كما قمنا باختيار
ودراسة عينة من التسهيالت االئتمانية العاملة وحتت املراقبة وغير العاملة على مستوى البنك ككل وتقييم العوامل املؤثرة
في عملية احتساب مخصص تدني التسهيالت كتقييم الضمانات املتوفرة ومالءة العمالء املالية وتقديرات اإلدارة للتدفقات
النقدية املتوقعة واملتطلبات التنظيمية الصادرة عن اجلهات الرقابية ومناقشة تلك العوامل مع اإلدارة التنفيذية للتحقق
من مدى كفاية اخملصصات املرصودة باإلضافة إلى قيامنا بإعادة احتساب للمخصصات الواجب رصدها لتلك احلسابات
والتأكد من تعليق الفوائد على احلسابات املتعثرة ومدى اتباع البنك لتعليمات اجلهات الرقابية ومتطلبات معيار احملاسبة
الدولي رقم ( )39وفرضيات إحتساب مخصص تدني التسهيالت.
كما قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاح حول التسهيالت اإلئتمانية ومخصص تدني التسهيالت االئتمانية واخملاطر واملبينة
في اإليضاح رقم (.)9

تقييم اإلستثمار في شركة حليفة وفروقات ترجمة العملة األجنبية

يتم تقييم حصة البنك البالغة  ٪25من صافي موجودات بنك األردن الدولي  /لندن مبوجب طريقة حقوق امللكية بتاريخ إعداد
القوائم املالية املوحدة وفق أحدث قوائـم ماليــة متوفرة ،كما يتم تقييم سعر الصرف للعملة األجنبية في نهاية كل فترة
مالية وعكس أثرها للسنة على بند فروقات ترجمة عمالت أجنبية الظاهر ضمن بنود الدخل الشامل ،إن عملية التقييم
تخضع لتقديرات إدارة البنك ،وعليه كان تدقيق تقييم اإلستثمار أمر ًا هام ًا لتدقيقنا.

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

يحتفظ البنك مبوجودات مالية بالكلفة املطفأة مببلغ حوالي  594مليون دينار ومتثل  ٪32.8من إجمالي قيمة املوجودات كما
في  31كانون األول  2016يتوجب على البنك قياس التدني في قيمتها من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة لهذه املوجودات.
إن عملية حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية تتطلب من اإلدارة إستخدام الكثير من اإلجتهادات والتقديرات واإلعتماد
على مدخالت من غير األسعار املدرجة وعليه كانت عملية تقدير القيمة العادلة لهذه املوجودات من قبل اإلدارة أمر ًا هام ًا
لتدقيقنا.

نطاق التدقيق ملواجهة اخملاطر

شملت إجراءات التدقيق التي قمنا بها احلصول على القوائم املالية املتوفرة ملساعدتنا في إعادة إحتساب قيمة اإلستثمار
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،وقمنا مبقارنة أسعار الصرف املعتمدة من قبل إدارة البنك مع األسعار املعلنة من قبل البنك
املركزي األردني وإعادة إحتساب فروقات العملة والظاهرة ضمن بنود حقوق امللكية.
كما قمنا بتقييم مالءمة كفاية اإلفصاح حول اإلستثمار في الشركة احلليفة وفروقات ترجمة العمالت األجنبية في
اإليضاحات رقم ( )11و (.)24

نطاق التدقيق ملواجهة اخملاطر

تتضمن إجراءات التدقيق تقييم اإلجراءات الداخلية والتقديرات املتبعة من قبل إدارة البنك حول حتديد القيمة العادلة
للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة وفحص مدى فعاليتها ،هذا وقد مت مقارنة هذه اإلجراءات والتقديرات مع متطلبات
املعايير الدولية للتقارير املالية ومناقشتها في ظل املعلومات املتوفرة.
كما تضمنت إجراءات التدقيق تقييم املنهجية املستخدمة ومدى مالئمة مناذج التقييم واملدخالت املستخدمة لتحديد
القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة ،ومراجعة معقولية أهم املدخالت في عملية التقييم من خالل اإلطالع
على األسعار من السوق الثانوي وغيرها من املدخالت التي مت مراجعتها.
وقد قمنا بتقييم مالءمة كفاية اإلفصاح حولها واملبينة في إيضاح ( )10و (.)46
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معلومات أخرى

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى .تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم املالية
املوحدة وتقرير مدقق احلسابات حولها .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .ال يشمل رأينا حول
القوائم املالية املوحدة املعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد أو إستنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى املذكورة أعاله عندما تصبح متاحة
نقيم فيما إذا كانت املعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة أو املعلومات التي مت
لنا ،حيث ّ
التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو أن املعلومات األخرى تتضمن أخطاء جوهرية.

مسؤوليات اإلدارة والقائمني على احلوكمة في إعداد القوائم املالية املوحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير املالية .وتشمل
هذه املسؤولية اإلحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها اإلدارة مناسبة لتمكنها من إعداد القوائم املالية املوحدة بصورة
عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن اإلحتيال أو عن اخلطأ.

عند إعداد القوائم املالية املوحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على اإلستمرار كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح،
حسبما يقتضيه احلال ،عن املسائل املتعلقة باإلستمرارية واستخدام مبدأ اإلستمرارية احملاسبي إال إذا قررت اإلدارة تصفية
البنك أو إيقاف عملياتها ،أو أنه ال يوجد لديها بديل واقعي للقيام بذلك.
ويعتبر القائمني على احلوكمة مسؤولني عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير املالية املوحدة للبنك.

مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

إن أهدافنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية ،سواء
عال من التأكيد،
كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير التدقيق الذي يشمل رأينا .إن التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
وال يشكل ضمانة بأن تكشف دائم ًا عملية التدقيق التي متّت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أي خطأ جوهري في حال وجوده.
من املمكن أن تنشأ األخطاء عن اإلحتيال أو عن اخلطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجتمعة فيما إذا كان من املتوقع
بناء على هذه القوائم املالية املوحدة.
تأثيرها على القرارات اإلقتصادية املتخذة من املستخدمني ً
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايير التدقيق الدولية ،فإننا منارس اإلجتهاد املهني ونحافظ على الشك املهني طيلة فترة
التدقيق .كما نقوم أيضاً:
سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ،والتخطيط
•بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية في القوائم املالية املوحدة،
ً
والقيام بإجراءات التدقيق لإلستجابة لتلك اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .إن مخاطر
عدم إكتشاف خطأ جوهري ناجت عن اإلحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ ،حيث يشمل اإلحتيال على؛ التواطؤ والتزوير
واحلذف املتعمد والتحريفات أو جتاوز على نظام الرقابة الداخلي.
•بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس من
أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للبنك.
•بتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل
اإلدارة.
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وبناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها ،في
•بإستنتاج حول مدى مالءمة إستخدام اإلدارة ملبدأ اإلستمرارية احملاسبيً ،
حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شك ًا جوهري ًا حول قدرة البنك على اإلستمرار.
وفي حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن ،يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة
الواردة في القوائم املالية املوحدة ،أو في حال كانت هذه اإلفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في
إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها حتى تاريخ تقريرنا ،ومع ذلك قد تؤدي األحداث أو الظروف املستقبلية
بالبنك إلى التوقف عن القدرة على اإلستمرار.
•بتقييم العرض اإلجمالي ،لهيكل ومحتوى القوائم املالية املوحدة ،مبا في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت القوائم املالية
املوحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل.
•باحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالقوائم املالية املوحدة من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل
البنك إلبداء الرأي حول القوائم املالية املوحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ التدقيق على صعيد البنك
ونبقى املسؤولون الوحيدون عن رأينا.
نقوم بالتواصل مع القائمني على احلوكمة فيما يتعلق على سبيل املثال ال احلصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق
الهامة ،مبا في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد القائمني على احلوكمة مبا يفيد إمتثالنا لقواعد السلوك املهني املتعلقة باإلستقاللية ،والتواصل معهم
بخصوص جميع العالقات وغيرها من املسائل التي من املمكن اإلعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا وحيثما ينطبق إجراءات
احلماية ذات العالقة.
من األمور التي مت التواصل بشأنها مع القائمني على احلوكمة ،نقوم بتحديد أكثر هذه األمور أهمية في تدقيق القوائم املالية
املوحدة للسنة احلالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم بشرح هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون
أو األنظمة دون اإلفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،أن ال يتم ذكر أمر معني في تقريرنا في حال كان
لإلفصاح تأثيرات سلبية يتوقع منها أن تفوق منفعتها املصلحة العامة بشكل معقول.
									
									
									
									

شفيق بطشون إجازة رقم ()740
ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن
عمان – األردن
 5شباط 2017
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عمان  -األردن
بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ
									
قائمـة املركز املالي املوحدة
املوجـــــــــــــــــــودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات ماليـة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات ماليـة بالتكلفـة املطفأة  -بالصافي
إسـتـثمار في شركة حليفة
ممتلكـات ومعـدات بالصافـي
موجودات غير ملموسة بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
مـوجـودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية:
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به (املدفـوع)
عـــالوة إصدار أسهم
اإلحتياطي القانوني
إحتياطي اخملاطر املصرفية العامة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
إحتياطي القيمة العادلة  -صافي بعد الضريبة
أرباح مدورة
مجموع حقوق مساهمي البنك
حقـوق غيـر املسيطرين
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة (أ)

 31كانـون األول
2015
2016
إيضاح
دينـــار
دينـــار
100.001.517
73.679.105
4
206.225.447 224.106.568
5
22.021.783
27.312.114
6
65.647
223.760
7
14.582.937
15.066.496
8
736.572.470 753.206.802
9
588.563.087 594.028.333 10
19.680.613
17.376.287 11
62.401.516
65.692.484 12
2.027.833
1.688.482 13
865.071
 - 19د 936.420
40.198.947
36.267.905 14
1.793.206.868 1.809.584.756

435.805.812 420.474.428 15
1.040.099.945 1.077.556.467 16
65.764.046
62.460.574 17
1.720.199
1.984.077 18
9.509.374
 - 19أ 9.975.825
18.698.521
16.719.105 20
1.571.597.897 1.589.170.476

21
22
23
23
24
25
26
28

150.000.000 150.000.000
1.418.000
1.418.000
23.917.637
26.957.710
5.788.551
5.788.551
()754.742
()4.178.654
()1.017.821
()1.429.227
20.747.416
20.603.714
200.099.041 199.160.094
21.509.930
21.254.186
221.608.971 220.414.280
1.793.206.868 1.809.584.756

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها.

عمان  -األردن
بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ
									
قائمـة الدخل املوحدة
إيضاح
الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة
صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات الفوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبية
(خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
إيرادات اخرى
إجمالي الدخل
نفقات املوظفني
إستهالكات وإطفاءات
مصاريف أخرى
مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
مخصصات متنوعة
إجمالي املصروفات
خسائر بيع شركة تابعة
حصة البنك في أرباح شركة حليفة
الربح للسنـة قبـل الضرائب  -قائمة (هـ)
ضريبة الدخل
الربح للسنة  -قائمة (ج) و(د)
ويعود إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

حصة السهم من الربح للسنة (مساهمي البنك) األساسي واخملفض

29
30
31
32
33
34
35
36
12و 13
37
9
 10و  14و 18
2
11
 -19ب
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قائمة (ب)

للسنة املنتهية في  31كانون األول
2015
2016
دينـــار
دينـــار
83.140.906
78.139.623
)(31.137.149) (27.835.611
52.003.757
50.304.012
9.465.059
8.061.629
61.468.816
58.365.641
4.440.807
3.905.020
)(37.785
)(145.095
367.233
436.622
2.262.261
4.518.123
68.501.332
67.080.311
16.106.060
17.138.820
1.889.271
2.607.462
12.470.450
11.396.488
4.750.000
2.068.886
850.477
956.526
36.066.258
34.168.182
)(557.650
1.039.575
1.119.586
33.474.649
33.474.065
)(10.289.619) (10.835.765
23.185.030
22.638.300
21.006.184
1.632.116
22.638.300
فلس  /دينار
0.140

21.314.142
1.870.888
23.185.030
فلس  /دينار
0.142

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها.
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عمان  -األردن
بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ
								
قائمــة الدخـل الشامل املوحدة

الربح للسنة  -قائمة (ب)
بنود الدخل الشامل األخر:
فـروقات ترجمة عـمالت أجـنبـية  -شركة حليفة ( -قابلة للتحويل عند البيع)
التغيـر فـي احتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل قائمة الدخل الشامل
بالصافي بعد الضريبة ( -غير قابلة للتحويل)
(خسائر)/أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل ( -غير قابلة للتحويل)
إجمالي اخلسارة الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة  -قائمة (د)
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

قائمة (ج)

للسنة املنتهية في  31كانون األول
2015
2016
دينـــار
دينـــار
23.185.030
22.638.300
()3.423.912

()803.469

()562.450

122.025

()10.011
()3.996.373
18.641.927

51.211
()630.233
22.554.797

17.045.428
1.596.499
18.641.927

20.860.666
1.694.131
22.554.797

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها.
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دينــار
1.418.000
1.418.000

دينــار
()1.017.821
()526.833
115.427
()411.406
()1.429.227

دينــار
20.747.416
21.006.184
()125.438
20.880.746
()18.000.000
()3.052.573
28.125
20.603.714

دينــار
200.099.041
21.006.184
()526.833
()10.011
()3.423.912
17.045.428
()18.000.000
15.625
199.160.094

دينــار
21.509.930
1.632.116
()35.617
1.596.499
()28.125
()1.824.118
21.254.186

حقوق غير
املسيطرين

دينــار
221.608.971
22.638.300
()562.450
()10.011
()3.423.912
18.641.927
()18.000.000
()12.500
()1.824.118
220.414.280

إجمالي حقوق
امللكيـة

قائمة (د)

دينــار
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016
150.000.000
الرصيد في بداية السنة
الربح للسنة  -قائمة (ب)
التغير في إحتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبة -
أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل -
فروقات ترجمة عمالت أجنبية  -شركة حليفة
إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)
أرباح موزعة على املساهمني *
احملول إلى اإلحتياطي القانوني
أثر إستبعاد شركة تابعة
التغير في حقوق غير املسيطرين
150.000.000
الرصيد في نهاية السنة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2015
218.546.261
21.307.886
197.238.375
20.366.480
()1.321.657
48.727
5.753.170
20.973.655
1.418.000
150.000.000
الرصيد في بداية السنة
23.185.030
1.870.888
21.314.142
21.314.142
الربح للسنة  -قائمة (ب)
122.025
()176.757
298.782
298.782
التغير في إحتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبة -
51.211
51.211
46.157
5.054
أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل -
()803.469
()803.469
()803.469
فروقات ترجمة عمالت أجنبية  -شركة حليفة
22.554.797
1.694.131
20.860.666
21.360.299
303.836
()803.469
إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)
()18.000.000
()18.000.000
()18.000.000
أرباح موزعة على املساهمني
()2.943.982
2.943.982
احملول إلى اإلحتياطي القانوني
()35.381
35.381
إحتياطي مخاطـر مصرفية عامة
()1.492.087
()1.492.087
التغير في حقوق غير املسيطرين
221.608.971
21.509.930
200.099.041
20.747.416
()1.017.821
()754.742
5.788.551
23.917.637
1.418.000
150.000.000
الرصيد في نهاية السنة
* مبوجب اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ  27نيسـان  ،2016تقرر توزيع أرباح ما مقداره  ٪12من رأسمال البنك نقد ًا على املساهمني أي ما يعادل  18مليون دينار.
مبوجب تعليمات السلطات الرقابية:
** يحظر التصرف بإحتياطي اخملاطر املصرفية العامة إال مبوافقة مسبقة من البنك املركزي األردني.
*** يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  936.420دينار ال ميكن التصرف به كما في  31كانون األول  2016لقاء منافع ضريبية مؤجلة مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال إستناد ًا لتعليمات البنك املركزي األردني.
**** يحظر التصرف بإحتياطي القيمة العادلة السالبة البالغة  1.429.227دينار مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء اخلسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال من خالل عمليات البيع إستناد ًا
لتعليمات البنك املركزي األردني .
تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها.

رأس املال املكتتب
به (املدفوع)

عالوة إصدار
أسهم

اإلحتياطيات
فروقات ترجمـة
عمــالت
إحتياطي مخاطر
أجنبيــة
إحتياطي قانوني
مصرفية عامة**
دينــار
دينــار
دينــار
()754.742
5.788.551
23.917.637
()3.423.912
()3.423.912
3.052.573
()12.500
()4.178.654
5.788.551
26.957.710

إحتيــاطي
القيمة العادلة
بالصافي بعد
الضريبة ****

إجمالي حقوق
أربـاح مدورة ***
مساهمي البنـك

عمان  -األردن
بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ
قائمـة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة													
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عمان  -األردن
بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ
قائمـة التدفقات النقدية املوحدة						

قائمة (هـ)

اإليضاح
األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الضرائب  -قائمة (ب)
تعديالت لبنود غير نقدية
استهالكات وإطفاءات
مخصص تدني التسهيالت االئتمانية املباشرة
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل غير املتحققة
مخصص تعـويض نهاية اخلدمة
مخصص عقارات مستملكة
مخصص تدني موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
مخصصات متنوعة أخرى
أربــاح بــيــع ممتلكـات ومعــدات
خسـائـر بيـع شـركـة تابعـــة
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 (التي تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
(الزيادة) في اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
(الزيادة) في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) في تسهيالت ائتمانية مباشرة
النقص (الزيادة) في املوجودات األخرى
(النقص) الزيادة في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
الزيادة في ودائع العمالء
(النقص) الزيادة في تأمينات نقدية
(النقص) الزيادة في املطلوبات األخرى
صافي التغير في املوجودات واملطلوبات
صافي (االستخدامات النقدية في) التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضرائب واخملصصات املدفوعة
مخصصات مدفوعة
الضرائب املدفوعة
صافي (االستخدامات النقدية في) التدفقات النقدية مـن عمليات التشغيل
التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار
املتحصل من بيع شركة تابعة
إستثمار في شركة حليفة
(شراء) 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 (اإلستخدامات النقدية في) عمليات اإلستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل
النقص في أموال مقترضة من البنك املركزي األردني
التغير في حقوق غير املسيطرين
أرباح موزعة على املساهميـن
صافي (االستخدامات النقدية في) 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 السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

للسنة املنتهية في  31كانون األول
2015
2016
دينـــــار
دينـــــار
33.474.065

33.474.649

12و2.607.462 13
2.068.886
9
41.036 33
420.026 18
500.000 14
36.500 10
- 18
(628.402) 35
557.650
2
(171.599) 32
(1.119.586) 11
37.786.038

1.889.271
4.750.000
9.813
489.477
326.000
35.000
)(35.998
)(304.057
)(1.039.575
39.594.580

18
19
2
11
12
13

32
39

)(5.290.331
)(199.149
)(18.703.218
3.431.042
)(63.720.000
37.456.522
)(3.303.472
)(1.114.957
)(51.443.563
)(13.657.525
)(156.148
)(10.440.663
)(24.254.336

21.100.000
)(2.096.619
)(32.262
)(43.238.262
)(6.184.607
53.085.000
53.799.889
1.933.951
5.614.829
83.981.919
123.576.499
)(380.167
)(10.945.934
112.250.398

106.200
)(5.501.746
)(1.095.579
)(6.181.321
1.116.655
)(474.677
)(12.030.468

)(2.633.225
)(10.071.846
470.016
)(14.496.579
36.000
)(947.808
)(27.643.442

)(1.852.243
)(18.864.459
)(20.716.702
)(57.001.506
171.599
)(65.858.848
)(122.688.755

)(37.500.000
)(1.492.087
)(19.402.217
)(58.394.304
26.212.652
304.057
)(92.375.557
)(65.858.848

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقـرأ معها.
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بنك االستثمار العربي األردني
)شركة مساهمة عامة محدودة(
عمان  -األردن
ّ

اإليضاحات
حول القوائم املالية
املوحدة
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 -1عــــــــــام

عمان  -اململكة األردنية الهاشمية تأسس بتاريخ أول كانون
•إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي في ّ
الثاني  1978مبوجب قانون الشركات وتعديالته الالحقة التى كان آخرها رقم ( )22لسنة  .1997حيث متت زيادة رأس مال
البنك املصرح به واملكتتب واملدفوع عدة مرات ليصل مقداره  150مليون دينار خالل العام  ،2014بقيمة إسمية دينار
للسهم الواحد.

•يقوم البنك بتقدمي جميع األعمال املصرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه ومكاتبه داخل اململكة وعددها ( )33وخارجها
في قبرص وعددها ( )1والشركات التابعة له في قطر واألردن (بنك االستثمار العربي األردني  -قطر والشركة العربية املتحدة
لإلستثمار والوساطة املالية).
عمان املالي.
•إن أسهم البنك مدرجة ويتم التداول بها في سوق ّ
•مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  26كانون الثاني  2017في اجللسة رقم ( )259وهي خاضعة
ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني.

 -2أهم السياسات املحاسبية
أسس إعداد القوائم املالية

•مت إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وشركاته التابعة وفق ًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية
والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية ووفق ًا للقوانني
احمللية النافذة وتعليمات البنك املركزي األردني.

•مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ،واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل واملشتقات املالية ،التي تظهر بالقيمة العادلة
بتاريخ القوائم املالية املوحدة ،كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط خملاطر التغير في
قيمتها العادلة.
•إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.

التغيرات في السياسات احملاسبية

•إن السياسات احملاسبية املتبعة في القوائم املالية املوحدة متماثلة مع السياسات احملاسبية التي مت اتباعها للسنة املنتهية
في  31كانون االول  ،2015باستثناء أثر تطبيق املعايير اجلديدة واملعدلة كما في إيضاح ( - 49أ).

أسس توحيد القوائم املالية

•تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واخلاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما
يكون للبنك القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من
انشطتها ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة.
•يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس السنة املالية للبنك وبإستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة
في البنك .إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك املتبعة في البنك فيتم إجراء التعديالت
الالزمة على القوائم املالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة في البنك.
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•يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا
إنتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي مت التخلص منها في قائمة
الدخل املوحد حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشـركات التابـعـة.
•متثل حقوق غير املسيطرين ذلك اجلزء غير اململوك من قبل البنك في حقوق امللكية في الشركات التابعة.
•ميتلك البنك كما في  31كانون األول  2016الشركات التابعة التالية:
إســم الشركــة
الشركة العربية األردنية املتحدة
لإلستثمار والوساطة املالية
بنك االستثمار العربي األردني  /قطر

رأس مال
الشركة

املقر الرئيسي

تاريخ
اإلنشـــاء

طبيعة
النشاط

نسبة
املساهمة
٪100

2.500.000

عمان  -األردن
ّ

 5شباط 2002

وساطة مالية

 ٪50وسهمني

35.450.000

الدوحة  -قطر

 5كانون األول
2005

نشاط بنكي

املعادل بالدينار

فيما يلي أهم املعلومات املالية للشركات التابعة:
الشركة العربية األردنية املتحدة
لإلستثمار والوساطة املالية

بنك االستثمار العربي األردني /قطر

 31كانـــــــــــــــون األول

 31كانـــــــــــــــون األول

2016

2015

2016

2015

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

مجموع املوجودات

2,344,150

3.345.168

232.208.146

257.844.179

مجموع املطلوبات

121.774

407.493

189.699.769

214.983.802

حقوق امللكية

2,222,376

2.937.675

42.508.377

42.860.377

للسنة املنتهية في  31كانون األول للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

2016

2015

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

مجموع اإليرادات

75.578

788.489

8.162.039

8.854.515

مجموع املصروفات

745,898

756.010

4.897.805

5.215.977

قام البنك ببيع كامل مساهمة الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية في شركة املرشدون العرب
البالغة  ٪55بقيمة  106.200دينار ونتج عن عملية البيع خسارة بقيمة  557.650دينار.
مت اإلنتهاء من إجراءات نقل احلصص لدى مراقبة الشركات بتاريخ  8آب  ،2016وعليه لم يتم دمج القوائم املالية لشركة
املرشدون العرب ضمن القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون أول  ،2016علم ًا بأن أرقام املقارنة بقيت
دون تعديل وذلك كون الشركة فقدت السيطرة والتحكم بالسياسات املالية والتشغيلية خالل السنة املنتهية في31
كانون أول  .2016علم ًا بأن مجموع املوجودات لشركة املرشدون العرب بلغ  375.005دينار ومجموع املطلوبات  197.798دينار
وصافي حقوق امللكية  177.207دينار كما في  31كانون األول  ،2015وبلغت اإليرادات  664.824دينار واملصاريف  550.117دينار
للسنة املنتهية في  31كانون األول .2015
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معلومات القطاعات

•قطاع األعمال ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشترك مع ًا في تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد
تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتي مت قياسها وفق ًا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل املدير العام
وصانع القرار الرئيسي لدى البنك.
•القطاع اجلغرافي يرتبط في تقدمي منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك
املتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

تسهيالت ائتمانية مباشرة

التسهيالت اإلئتمانية املباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو محددة قدمها البنك في األساس أو جرى اقتناؤها
وليس لها أسعار سوقية في أسواق نشطة ،ويتم قياس التسهيالت اإلئتمانية بالتكلفة املطفأة.
•يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة إذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للبنك وعندما
يتوفر دليل موضوعي على أن حدث ًا ما قد أثر سلب ًا على التدفقات النقدية املستقبلية للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة
وعندما ميكن تقدير هذا التدني ،وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحد.
•يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة املمنوحة للعمالء وفق ًا لتعليمات البنك املركزي
األردني ووفق ًا لتعليمات السلطات الرقابية في الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع أو شركات تابعة أيهما أشد.
•يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية املعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من
اخملصص ويتم حتويل أي فائض في اخملصص اإلجمالي  -إن وجد  -إلى قائمة الدخل املوحد ،ويضاف احملصل من الديون السابق
شطبها إلى اإليرادات.

القيمة العادلة

•إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية في أسواق نشطة ،متثل القيمة العادلة لألدوات
واملشتقات املالية التي لها أسعار سوقية .في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات
واملشتقات املالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
•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.
•مناذج تسعير اخليارات.
•يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد مبوجب خصم التدفقات النقدية ومبوجب
سعر الفائدة الفعالة ،ويتم إطفاء اخلصم  /العالوة ضمن إيرادات الفوائد املقبوضة  /املدفوعة في قائمة الدخل املوحد.
•تهدف طرق التقييم إلى احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باإلعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر
أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة األدوات املالية ،وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد
عليه يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
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إستثمار في شركة حليفة

الشركة احلليفة هي تلك الشركة التى ميارس البنك فيها تأثير ًا فعا ًال على القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية،
والتي ميلك البنك نسبة تتراوح بني ( )٪20إلى ( )٪50من حقوق التصويت وال يسيطر البنك عليها ،وتظهر اإلستثمارات في
الشركات احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
يتم إستبعاد اإليرادات واملصروفات الناجتـة عن املعامالت فيما بني البنك والشركة احلليفة وحسب نسبة مساهمة البنك
في هذه الشركة.

موجودات مالية وفق التكلفة املطفأة

•هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة البنك وفق ًا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
•يتم إثبات املوجودات املالية عند الشراء بالتكلفة مضاف ًا إليها مصاريف اإلقتناء ،وتطفأ العالوة  /اخلصم بإستخدام طريقة
الفائدة الفعالة ،قيد ًا على أو حلساب الفائدة ،وينزل أية مخصصات ناجتة عن التدني في قيمتها يؤدي إلى عدم إمكانية
إسترداد األصل أو جزء منه ،ويتم قيد أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحد وتظهر الحق ًا بالتكلفة املطفأة بعد
تخفيضها بخسائر التدني.
•ميثل مبلغ التدني في قيمة املوجودات املالية وفق التكلفة املطفأة الفرق بني القيمة املثبتة في السجالت والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املتوقعة اخملصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
•ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إلى هذا البند إال في احلاالت احملددة في معايير التقارير املالية الدولية (وفي
حال بيع أي من هذه املوجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل املوحد في بند مستقل
واإلفصاح عن ذلك وفق ًا ملتطلبات معايير التقارير املالية الدولي باخلصوص).

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

•هي املوجودات املالية التي قام البنك بشرائها لغرض بيعها في املستقبل القريب وحتقيق األرباح من تقلبات األسعار
السوقية قصيرة األجل أو هامش أرباح املتاجرة.
•يتم إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف اإلقتناء على قائمة الدخل املوحد عند الشراء) ويعاد
تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل املوحد مبا فيها التغير في القيمة
العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها
يتم أخذ األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل املوحد.
•يتم أخذ األرباح املوزعة أو الفوائد املتحققة في قائمة الدخل املوحد.
•ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إلى هذا البند إال في احلاالت احملددة في املعايير الدولية للتقارير املالية.
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موجودات مالية وفق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

•متثل هذه املوجودات املالية اإلستثمارات في أدوات امللكية بغرض اإلحتفاظ بها على املدى الطويل.
•يتم إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة مضاف ًا إليها مصاريف اإلقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة،
ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل املوحد وضمن حقوق امللكية مبا فيها التغير في القيمة العادلة
الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم أخذ
األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل املوحد وضمن حقوق امللكية املوحدة ويتم حتويل رصيد إحتياطي
تقييم املوجودات املالية املباعة مباشرة إلى األرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحد.
•ال تخضع هذه املوجودات إلختبار خسائر التدني.
•يتم أخذ األرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحد.

التدني في قيمة املوجودات املالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة في السجالت للموجودات املالية في تاريخ املركز املالي املوحد لتحديد فيما إذا كانت
هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها إفرادي ًا أو على شكل مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذه املؤشرات فإنه يتم تقدير
القيمة القابلة لإلسترداد من أجل حتديد خسارة التدني.
يتم حتديد مبلغ التدني كما يلي:
•تدني قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفأة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة في السجالت والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي االصلي.
•تدني قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة في السجالت والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية املتوقعة مخصومة بسعرالسوق السائد للعائد على موجودات مالية مشابهة.
•يتم تسجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل كما يتم تسجيل أي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في
املوجودات املالية في قائمة الدخل.

املمتلكات واملعـدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك املتراكم ،وأي تدني في قيمتها ،ويتم إستهالك املمتلكات واملعدات
(باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها الستخدام
النسب املئوية التالية:
٪
مباني
معدات وأجهزة وأثاث
وسائط نقل
أجهزة احلاسب اآللي
أخــرى
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2
15 - 9
20
15 - 12
12 -2

•عندما يقل املبلغ املمكن إسترداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى
القيمة املمكن إستردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحد.
•يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات في نهاية كل عام ،فإذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن
التقديرات املعدة سابق ًا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة بإعتباره تغير في التقديرات.
•يتم إستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها أو
من التخلص منها.

املوجودات غير امللموسة

أ  -الشهـرة
•يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء اإلستثمار في الشركة التابعة عن حصة
البنك في القيمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ اإلمتالك .يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن اإلستثـمار
في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة ،ويتم الحق ًا تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة
اإلستثمار.
•يتم توزيع الشهرة على وحدة  /وحدات توليد النقد ألغراض إختبار التدني في القيمة.
•يتم إجراء إختبار لقيمة الشهرة في تاريخ القوائم املاليـة املوحدة ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على
أن قيمة الشهرة قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة لإلسترداد املقدرة لوحدة  /لوحدات توليد النقد التي تعود
لها الشهرة أقل من القيمة املسجلة في الدفاتر لوحدة  /وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل
املوحد.
ب  -املوجودات غير امللموسة األخرى
•املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل اإلندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ احلصول عليها أما
املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غير اإلندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.
•يتم تصنيف املوجودات غير امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محــددة .ويتم إطفاء
املوجودات غير امللموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل املوحد .أما املوجودات
غير امللموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم
تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحد.
•ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة الناجتة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل املوحد في نفس السنة.
•يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة املوجودات غير امللموسة في تاريخ القوائم املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة
تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.
•فيما يلي السياسة احملاسبية إلطفاء املوجودات غير امللموسة لدى البنك (تظهر املوجودات غير امللموسة بالتكلفة بعد
تنزيل اإلطفاءات السنوية ،ومت إطفاء هذه املوجودات بطريقـة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي بإستخدام نسبـة
 ٪25سنوياً).
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اخملصصات

يتم اإلعتراف باخملصصات عندما يكون على البنك إلتزامات في تاريخ القوائم املالية املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وأن
تسديد اإللتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

يتم تسجيل التعويضات السنوية املدفوعة للموظفني الذين يتركون اخلدمة على حساب مخصص ترك اخلدمة عند دفعها،
وتؤخذ الزيادة في التعويضات املدفوعة عن اخملصص املستدرك في قائمة الدخل املوحد عند دفعها .ويتم أخذ مخصص
اإللتزامات املترتبة على البنك من تعويض نهاية اخلدمة للموظفني في قائمة الدخل املوحد.

ضريبة الدخل

•متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
•حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح
املعلنة في القوائم املالية املوحدة ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل
في السنة املالية وإمنا في سنوات الحقة أو اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبي ًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل
ألغراض ضريبية.
•حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجــب القـوانـيـن واألنـظـمـة والتعليـمـات في البلدان التي يعمل
فيها البنك.
•إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمـة املـوجــودات أو
املطلوبات في القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم إحتساب الضرائب
املؤجلة باستخدام طريقة اإللتزام بامليزانية وحتتسب الضرائب املؤجلة وفق ًا للنسب الضريبية التي يتوقــع تطـبـيـقها
عـنـد تسـويـة اإللتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
•يتم مراجعة رصيد املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة
تـوقـع عـدم إمـكـانـيــة اإلستفادة من تلك املوجودات الضريبية أو تسديد أو إنتفاء احلاجة للمطلوبات الضريبية املؤجلة
جزئي ًا أو كلياً.

تكاليف إصدار أو شراء أسهم البنك

يتم قيد أي تكاليف ناجتة عن إصدار أو شراء أسهم البنك على األرباح املدورة (بالصافي بعد األثر الضريبي لهذه التكاليف إن
وجد) .إذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على قائمة الدخل املوحد.

حسابات مدارة لصالح العمالء

متثل احلسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك .يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك
احلسابات في قائمة الدخل املوحد .يتم إعداد مخصص مقابل إنخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح
العمالء عن رأس مالها.

الـتــقـــــاص

يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصافي في القوائم املالية املوحـدة فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات في
نفس الوقت.
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حتقق اإليرادات واالعتراف باملصاريف

•يتم حتقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية بإستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة
التي ال يتم اإلعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها في حساب الفوائد والعموالت املعلقة.
•يتم اإلعتراف باملصاريف على أساس مبدأ اإلستحقاق.
•يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم اإلعتراف بأرباح أسهم الشركات عند حتققها
(إقرارها من الهيئة العامة للمساهمني).

تاريخ اإلعتراف باملوجودات املالية

يتم اإلعتراف بشراء وبيع املوجودات املالية في تاريخ املتاجرة (تاريخ إلتزام البنك ببيع أو شراء املوجودات املالية).

املشتقات املالية ومحاسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط
ألغراض محاسبة التحوط تظهر املشتقات املالية بالقيمة العادلة.
التحوط للقيمة العادلة هو التحوط خملاطر التغير في القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
في حال انطباق شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن تقييم أداة التحوط بالقيمة
العادلة وعن التغير في القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املتحوط لها في قائمة الدخل املوحد.
في حال انطباق شروط حتوط احملفظة الفعال يتم تسجيل أية أرباح أو خسائر ناجتة عن إعادة تقييم أداة التحوط بالقيمة
العادلة وكذلك التغير في القيمة العادلة حملفظة املوجودات أو املطلوبات في قائمة الدخل املوحد في نفس السنـة.

التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط خملاطر تغيرات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
في حال انطباق شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر ألداة التحوط ضمن قائمة الدخل
الشامل وحقوق امللكية ،ويتم حتويله لقائمة الدخل في الفترة التي يؤثر بها إجراء التحوط على قائمة الدخل.
التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال ،يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة
ألداة التحوط في قائمة الدخل في نفس السنة.
يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة األجنبية ألدوات الدين (التي حتمل فوائد) ضمن املوجودات
املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل في قائمة الدخل .في حني يتم تسجيل فروقات حتويل العملة األجنبية
ألدوات امللكية في بند إحتياطي تقييم موجودات مالية ضمن حقوق املساهمني في قائمة املركز املالي.

املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة

تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة املركز املالي املوحد ضمن بند “موجودات أخرى” وذلك بالقيمة التي آلت
بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي ،ويتم
قيد أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل املوحد وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم أخذ الزيادة الالحقة في قائمة
الدخل املوحد إلى احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي مت تسجيله سابقاً.
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عقود إعادة الشراء أو البيع

يستمر اإلعتراف في القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي،
وذلك الستمرار سيطرة البنك على تلك املوجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها ،ويستمر تقييمها وفق ًا
للسياسات احملاسبية املتبعة( .هذا وفي حال وجود حق للمشتري بالتصرف بهذه املوجودات (بيع أو إعادة رهن) فيجب إعادة
تصنيفها ضمن املوجودات املالية املرهونة) .تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ املستلمة لهذه العقود ضمن املطلوبات في بند
األموال املقترضة ،ويتم اإلعتراف بالفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
أما املوجودات املشتراة مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم اإلعتراف بها في القوائم املالية
املوحدة ،وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك املوجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ
املدفوعة املتعلقة بهذه العقود ضمن الودائع لدى البنوك واملؤسسات املصرفية األخرى أو ضمن التسهيالت اإلئتمانية حسب
احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.

العمالت االجنبية

•يتم إثبات املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء املعامـــالت .يتم
حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم املالية
املوحدة واملعلنة من البنك املركزي األردني.
•يتم حتويل املوجودات غير املالية واملطلوبات غير املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ حتديد قيمتها
العادلة.
•يتم إثبات األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل املوحد.
•يتم قيد فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في
القيمة العادلة.
•عند توحيد القوائم املالية املوحدة يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة في اخلارج من العملة
الرئيســية (األساسية) إلى عملة التقرير وفق ًا لألسعار الوسطية للعمالت في تـاريـخ القوائم املالية املوحدة واملـعـلـنـة
مـن الـبـنـك الـمـركــزي األردني .أما بنود اإليرادات واملصروفات فيتم ترجمتها على أساس معدل السعر خالل السنة
وتظهر فروقات العملة الناجمة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحد .وفـي حـالـة بـيـع إحـدى هـذه
الشركات أو الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات تـرجـمـة العمـالت األجنـبـيـة املـتـعـلـق بهـا ضـمـن اإليـرادات  /املصاريف
في قائمة الدخل املوحـد.

النقد وما في حكمه

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى البنك املركزي األردني واألرصدة
لدى البنوك واملؤسسات املصرفية ،وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة
املقيدة السحب.
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 - 3التقديرات املحاسبية

تقوم اإلدارة من خالل تطبيق السياسات احملاسبية باتباع إجتهادات وفرضيات لها أثر جوهري في اإلعتراف باألرصدة املسجلة
في القوائم املالية املوحدة التي تعتقد أنها كافية ضمن القوائم املالية املوحدة ومفصلة على النحو التالي:
•يتم تكوين مخصص لقاء التسهيالت اإلئتمانية إعتماد ًا على أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة البنك لتقدير اخملصص
الواجب تكوينه مبوجب متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية ويتم مقارنة نتائج هذه األسس والفرضيات مع اخملصصات
الواجب تكوينها مبوجب تعليمات البنوك املركزية التي تعمل من خاللها فروع البنك ويتم إعتماد النتائج األكثـر تشـدد ًا
مبـا يتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية.
•تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول امللموسة وغير امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب اإلستهالكات
واإلطفاءات السنوية إعتماد ًا على احلالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية املتوقعة في املستقبل ،ويتم أخذ
خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل املوحد.
•تقوم اإلدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني (إن
وجد) في قائمة الدخل املوحد للسنة.
•يتم قيد تدني قيمة العقارات املستملكة إعتماد ًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات
إحتساب التدني ،ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري ،كما مت إعتبار ًا من بداية العام  2015إحتساب مخصص تدريجي
لقاء العقارات املستملكة لقاء ديون والتي مضى على إستمالكها فترة تزيد عن  4سنوات إستناد ًا لتعميم البنك املركزي
األردني رقم  4076/1/10تاريخ  27آذار .2014
•يتم تكوين مخصص لقاء القضايا املقامة ضد البنك (إذا وجدت احلاجة لذلك) إعتمادا على دراسة قانونيـــة معدة من قبل
مستشاري البنك والتي مبوجبها يتم حتديد اخملاطر احملتمـل حدوثها في املستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل
دوري.
•يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل عن أرباح السنة احلالية ،والتقديرات الضريبية املستحقة واملتوقعة عن السنة
السابقة (إذا وجدت فروقات) عن اخملصص املقتطع في حالة الوصول إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن السنة
السابقة.
•مستويات القيمة العادلة :يتوجب حتديد واإلفصاح عن املستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس
القيمة العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة وفق ًا للمستويات احملددة في املعايير الدولية للتقارير املالية .الفرق
بني املستوى  2واملستوى  3ملقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت املعلومات أو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى
أهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وحتليل دقيق للمدخالت املستخدمة لقياس القيمة
العادلة مبا في ذلك األخذ باإلعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو اإللتزام.
وبرأي اإلدارة إن التقديرات املتبعة ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة.
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 - 4نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانــون األول

نقد في اخلزينة

2016

2015

دينــــار

دينــــار

15.338.455

16.394.384

أرصدة لدى البنك املركزي األردني
متطلبات اإلحتياطي النقدي

50.340.650

63.707.133

شهادات إيداع*

8.000.000

19.900.000

اجملموع

73.679.105

100.001.517

•عـدا اإلحتياطي النقدي ليس هنالك أيـة مبالغ مقيدة السحب لدى البنك املركزي األردني كما في  31كانون األول 2016
و .2015
* ال يوجد شهـادات إيداع تستحق خالل فـترة تزيد عن ثـالثـة أشهر كما فـي  31كانـون األول  2016و .2015

 - 5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الــبــيـــــــــــــان

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة محليــــة

بنــــوك ومؤسســــات
مصرفيـــة خارجيــــة

اجملمــــــــــــوع

 31كانـــــــــــون األول

 31كانـــــــــــون األول

 31كانـــــــــون األول

2016

2015

2016

2015

2016

2015

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

136.430

53.992.274

49.463.246

54.126.853

49.599.676

ودائع تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل 37.876.118

65.504.897

91.120.874 132.103.597

38.010.697

65.641.327

206.225.447 224.106.568 140.584.120 186.095.871

حسابات جارية وحتت الطلب
اجملموع

134.579

156.625.771 169.979.715

•بلغت األرصـدة لدى البنوك واملؤسـسات املصرفية التي ال تتقاضى فـوائد  54.125.501ديـنـار كما في  31كانون األول 2016
( 49.599.676دينار كما في  31كانون األول .)2015
•ليس هنالك أية مبالغ مقيـدة السحب لـدى البنوك واملؤسسات املصرفـية كما في  31كانون األول  2016و .2015
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 - 6إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الـبــيـــــان

بنوك ومؤسسات
مصرفية محلية

بنوك ومؤسسات
مصرفية خارجية

اجملمـــــــــــــوع

 31كانــــــون األول

 31كانــــــــون األول

 31كانـــــــــون األول

2016

2015

2016

2015

2016

2015

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

إيداعات تستحق من  6-3شهور

8.508.000

-

6.558.873

6.664.144

15.066.873

6.664.144

إيداعات تستحق من  9-6شهور

-

-

8.772.561

2.099.362

8.772.561

2.099.362

إيداعات تستحق من  9أشهر إلى سنة -

-

-

2.748.077

-

2.748.077

إيداعات تستحق سنة فأكثر

3.472.680

-

-

10.510.200

3.472.680

10.510.200

اجملمـــــــوع

11.980.680

-

15.331.434

22.021.783

27.312.114

22.021.783

•ليس هنالك أية مبالغ مقيدة الـسحب لدى البنوك واملؤسسات املصرفية كما في  31كانون األول  2016و .2015

 - 7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـــــون األول

أسهم مدرجة في أسواق نشطة

2016

2015

دينـــــــار

دينـــــــار

223.760

65.647

223.760

65.647

 - 8موجودات ماليــة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـــــون األول
2016

2015

دينـــــــار

دينـــــــار

أسهم مدرجة في أسواق نشطة

13.782.864

13.274.020

أسهم غير مدرجة في أسواق نشطة*

1.283.632

1.308.917

اجملمـــــوع

15.066.496

14.582.937

* مت اإلعتماد على أحدث القوائم املالية املدققة املتوفرة والصادرة عن الشركات املستثمر بها ،لتقييم املوجودات املالية غير
املدرجة في أسواق نشطة ونعتقد أنه ال يوجد أي تدني في قيمة هذه اإلستثمارات.
•بلغت توزيعات األرباح النقــدية على اإلستثمـــارات أعـــاله  436.622دينـــار للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016
49

( 367.233دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول .)2015

 - 9تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـــــــــــــــون األول
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

األفراد (التجزئة)
قروض

92.248.503

94.935.969

بطاقات االئتمان

11.273.210

12.277.638

القروض العقارية

97.906.564

102.662.140

الشركات الكبرى
قروض*

217.137.484

197.949.881

جاري مدين

112.685.776

63.933.434

منشـآت صغيرة ومتوسطة
قروض*

32.065.663

36.032.146

جاري مدين

12.399.580

9.358.529

احلكومة والقطاع العام

189.737.076

230.206.761

اجملموع

765.453.856

747.356.498

ينزل :مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

()10.236.282

()9.130.372

ينزل :فوائد معلقة

()2.010.772

()1.653.656

صافي التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

753.206.802

736.572.470

* بالصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدماً.
•بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة  14.095.395دينار أي ما نسبته  ٪1.84من رصيد التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
كما في  31كانون االول  15.908.123( 2016دينار أي ما نسبته  ٪2.13من الرصيد املمنوح في نهاية السنة السابقة).
•بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  12.667.048دينار أي مــا نسبته  ٪1.66من رصيد
التسهيالت اإلئتمانية املباشرة بعد تـنزيل الـفوائد املعلقة ( 14.509.141دينار أي ما نسبته  ٪1.94في نهاية السنة
السابقة).
•بلغت التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  163.263.623دينار أي ما نسبته  ٪21.33من إجمالي
التسهـيالت اإلئتمانية املباشرة ( 201.289.168دينار أي ما نسبته  ٪26.93في نهاية السنة السابقة).
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مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

فيما يلي احلركة على مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016

األفــــراد

القروض
العقاريـــة

الشركات
الكبــــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

اإلجمـالـي

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

الرصيد في بداية السنة

2.675.220

1.353.720

املقتطع خالل السنة من اإليرادات

209.970

746.716

-

()24.248

-

احملول إلى حسابات نظامية*

()615.013

()17.812

-

املستخدم من اخملصص خالل السنة

-

1.064.000

4.037.432

9.130.372

1.112.200

2.068.886

-

()24.248

()305.903

()938.728

الرصيد في نهاية السنة

2.270.177

2.058.376

1.064.000

4.843.729

10.236.282

مخصص ديون متعثرة على أساس العميل الواحد

1.991.695

1.987.424

1.064.000

3.262.264

8.305.383

مخصص ديون مصنفة على أساس احملفظة
للديون حتت املراقبة

278.482

70.952

1.581.465

1.930.899

2.270.177

2.058.376

4.843.729

10.236.282

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2015

1.064.000

األفــــراد

القروض
العقاريـــة

الشركات
الكبــــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

اإلجمـالـي

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

الرصيد في بداية السنة

5.417.683

1.392.898

املقتطع خالل السنة من اإليرادات

1.421.017

1.073.340

املستخدم من اخملصص خالل السنة

-

-

-

5.143.478

13.018.059

1.064.000
-

2.255.643

4.750.000

-

()304.268

()304.268

-

()3.057.421

()8.333.419

4.037.432

9.130.372

3.372.886

8.287.062

664.546

843.310

4.037.432

9.130.372

احملول إلى حسابات نظامية*

()4.163.480

()1.112.518

الرصيد في نهاية السنة

2.675.220

1.353.720

1.064.000

مخصص ديون متعثرة على أساس العميل الواحد 2.584.959

1.265.217

1.064.000

مخصص ديون مصنفة على أساس احملفظة
للديون حتت املراقبة

90.261

88.503

2.675.220

1.353.720

1.064.000

* هناك تسهيالت ائتمانية مباشرة غير عاملة رصيدها  62.164.887دينار وفوائدها املعلقة  16.146.179دينار واخملصص املرصود
لها  45.133.534دينار وتأميناتها النقدية  885.174دينار كما في  31كانون األول ( 2016تسهيالت ائتمانية مباشرة غير عاملة
رصيدها  79.728.622دينار وفوائدها املعلقة  13.475.516دينار واخملصص املرصود لها  64.838.479دينار وتأميناتها النقدية
 1.414.627كما في  31كانون األول  )2015مت إدراجها ضمن حسابات نظامية خارج قائمة املركز املالي املوحد مبوجب قرارات
مجلس اإلدارة وذلك على اعتبار أن هذه التسهيالت مغطاة بالكامل كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
•بلغت قيمة اخملصصات التي إنتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مببلغ  2.448.277دينار
للسنة املنتهية في  31كانون األول  1.605.432( 2016دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول .)2015
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الفوائد املعلقـــة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016

األفــــراد

القروض
العقاريـــة

الشركات
الكبــــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

اإلجمـالـــي

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

الرصيد في بداية السنة

225.345

629.180

-

799.131

1.653.656

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

355.528

425.256

-

303.110

1.083.894

ينـــزل :الفوائد احملولة لإليرادات

()51.555

()118.150

-

()9.087

()178.792

()148.492

-

()85.517

()509.831

()38.155

-

749.639

-

ينزل :الفوائد احملولة إلى حسابات نظامية ()275.822
ينـزل :فوائـد معلقة مشطوبة
الرصيد في نهاية السنة

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2015

253.496

()38.155

1.007.637

2.010.772

األفــــراد

القروض
العقاريـــة

الشركات
الكبــــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

اإلجمـالـــي

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

الرصيد في بداية السنة

1.592.317

809.428

-

181.799

2.583.544

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

1.514.363

669.371

-

696.967

2.880.701

ينـــزل :الفوائد احملولة لاليرادات

()415.080

()469.390

-

()50.620

()935.090

ينزل :الفوائد احملولة إلى حسابات نظامية

()2.466.255

()380.229

-

()8.460

()2.854.944

-

()20.555

()20.555

-

799.131

1.653.656

ينزل :فوائد معلقة مشطوبة
الرصيد في نهاية السنة

225.345

629.180

 -10موجودات مالية بالتكلفة املطفأة  -بالصافي

إن تفاصيل هـذا البند هي كما يلي:

 31كانـــــون األول
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
سنـدات مالية حكومية وبكفالتها

555.171.529

534.249.022

سندات حكومات أجنبية

4.286.146

4.983.462

سنـدات وإسناد قـرض شركات

34.607.158

49.330.603

594.064.833

588.563.087

ينزل :مخصص تدني

)(36.500

-

مجموع املوجودات املالية املتوفر لها أسعار سوقية

594.028.333

588.563.087

52

حتليل السندات
 31كانــــــــــــــون األول

موجودات مالية ذات معدل عائد ثابت

2016

2015

دينــــــــار

دينــــــــار

594.028.333

588.430.149

موجودات مالية ذات معدل عائد متغير

132.938

594.028.333

588.563.087

 - 11إستثمار في شركة حليفة

فيما يلي ملخص احلركة التي متت على قيمة اإلستثمار في الشركة احلليفة:
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

19.680.613

16.811.282

اإلضافات

-

2.633.225

حصة البنك في أرباح الشركة احلليفة

1.119.586

1.039.575

فروقات ترجمة عملة أجنبية

()3.423.912

()803.469

رصيد نهاية السنة

17.376.287

19.680.613

•بتاريخ  22أيلول  2010مت اإلتفاق مع البنك املركزي األردني على قيام البنك بشراء جزء من أسهم البنوك األردنية املستثمرة
في بنك األردن الدولي  /لندن ،حيث قام البنك بشراء حصص إضافية خالل العام  2010لتصل حصته إلى  ،٪ 22.86هذا وقام
البنك خالل شهر نيسان  2013بزيادة حصته لتصل إلى .٪25
•خالل شهر نيسان  ،2015قام بنك األردن الدولي  /لندن بزيادة رأسماله بقيمة  10.000.000جنيه إسترليني ،حيث بلغت
حصة البنك  2.500.000جنيه إسترليني (ما يعادل  2.633.225دينار في حينه).
•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:
 31كانــــــون األول
2016

2015

دينــــار

دينــــار

مجموع املوجودات

362.225.170

408.839.423

مجموع املطلوبات

292.720.023

330.116.971

صافي املـوجودات

69.505.147

78.722.452

حصة البنك من صافي املوجودات

17.376.287

19.680.613

صافي ربح السنة

4.478.344

4.158.300

حصة البنك في صافي ربح السنة

1.119.586

1.039.575

•مت احتساب حصة البنك والبالغــة  ٪25من موجودات ومطلوبات وصافي ربح بنك األردن الدولي  /لندن لعام  2016والظاهرة
أعاله وفق أحدث القوائـم املاليــة املتوفرة بتاريخ  31كانون أول .2016
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 - 12ممتلكات ومعـدات – بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أراضــــــي
للسنة املنتهية في
 31كانون األول 2016

دينــــار

مباني

معـدات
وأجهزة
وأثـــاث

وسائط
نقــــل

أجهزة
احلاسب
اآللي

دفعات على
أخـــرى شراء ممتلكات اجملمــوع
ومعدات

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الكلفـــة:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
حتويالت*

76.146.404 33.582.454 5.245.221 2.845.032 1.432.093 9.992.807 5.150.446 17.898.351
226.689
-

233.790

264.750

92.512

- 4.095.182 31.381.383

163.317

50.809

1.903

)456.900( )37.850.188( 1.914.820

()90.204

()140.890

6.181.321 5.149.454
-

إستبعادات

()95.435( )284.404( )296.541( )213.180

الرصيد في نهاية السنة

881.720 7.069.960 2.920.048 1.429.170 14.068.335 36.469.078 17.911.860

()1.120.654
80.750.171

اإلستهالك املتراكم:
الرصيد في بداية السنة

-

927.664 6.711.753 1.119.880

إستهالك السنة

-

450.425

656.050

168.669

240.818

إستبعادات

-

()89.248

()62.086( )269.740

()83.662

الرصيد في نهاية السنة

-

3.463.041 1.981.279 1.034.247 7.098.063 1.481.057

صافي املمتلكات واملعدات
في نهاية السنة

394.923 6.970.272 34.988.021 17.911.860

3.161.468 1.824.123

938.769

-

13.744.888

429.238

-

1.945.200

()127.665

-

()632.401

-

15.057.687

881.720 3.606.919

65.692.484

* مت خالل العام  2016حتويل  456.900دينار من بند دفعات على شراء ممتلكات ومعدات إلى بند املوجودات غير امللموسة – إيضاح (.)13
أراضــــــي
للسنة املنتهية في
 31كانون األول 2015

دينــــار

مباني

معـدات
وأجهزة
وأثـــاث

وسائط
نقــــل

أجهزة
احلاسب
اآللي

دفعات على
أخـــرى شراء ممتلكات اجملمــوع
ومعدات

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الكلفـــة:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
إستبعادات
الرصيد في نهاية السنة

61.697.826 27.351.868 4.954.538 2.608.985 1.126.679 9.372.690 5.142.715 11.140.351
7.731 6.758.000
-

-

620.117
-

353.415
()48.001

236.047
-

290.683
-

14.496.579 6.230.586
-

()48.001

76.146.404 33.582.454 5.245.221 2.845.032 1.432.093 9.992.807 5.150.446 17.898.351

اإلستهالك املتراكم:
الرصيد في بداية السنة

-

986.105

826.967 6.242.327

إستهالك السنة

-

133.775

148.696

إستبعادات

-

الرصيد في نهاية السنة

-

صافي املمتلكات واملعدات
في نهاية السنة

-

469.426
-

()47.999

927.664 6.711.753 1.119.880

504.429 3.281.054 4.030.566 17.898.351

2.799.228 1.590.832
233.291
-

362.240
-

3.161.468 1.824.123

-

12.445.459

-

1.347.428

-

()47.999

-

13.744.888

62.401.516 33.582.454 2.083.753 1.020.909

•تتضمن املمتلكات واملعدات موجودات مت استهالكها بالكامل بقيمة  8.745.113دينار كما في  31كانون األول 2016
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( 7.763.416دينار كما في  31كانون األول .)2015

 -13موجودات غير ملموسة بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة املنتهية في  31كانـــــون األول 2016
الـبــيــــــان
رصيد بداية السنة

للسنة املنتهية في  31كانـــــون األول 2015

الشهـــرة

أنظمة
حاسوب وبرامج

املـجـمـوع

الشهـــرة

أنظمة
حاسوب وبرامج

املـجـمــــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

608.666

608.666

1.419.167

2.027.833

إضافات

-

474.677

474.677

-

حتويالت (إيضاح )12

-

456.900

1.013.202

1.621.868

947.808

947.808

456.900

-

-

-

()608.666

-

-

-

اإلطفاء للسنة

-

()662.262

()662.262

-

رصيد نهاية السنة

-

1.688.482

1.688.482

إستبعادات*

()608.666

-

608.666

()541.843

()541.843

1.419.167

2.027.833

* مت إطفاء الشهرة املبني أعاله نتيجة لقيام الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة) ببيع
شركة املرشدون العرب املساهمة اخلاصة خالل العام  2016وكما يرد في إيضاح ( )2حول القوائم املالية املوحدة.

 -14موجودات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــون األول
2016

2015

دينــــار

دينــــار

فوائد وإيرادات برسم القبض

15.091.675

19.150.305

إيجارات ومصروفات مدفوعة مقدم ًا

1.330.122

1.947.334

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة*

18.064.249

17.078.727

مخزون القرطاسية واملطبوعات

242.227

276.418

التأمينات املستردة

451.281

478.933

أخـرى

1.088.351

1.267.230

اجملمـــوع

36.267.905

40.198.947
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* فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

17.404.727

10.963.666

إضافات

1.985.578

6.589.666

إستبعادات

()500.056

()148.605

18.890.249

17.404.727

مخصص العقارات املستملكة **

()826.000

()326.000

رصيد نهاية السنة

18.064.249

17.078.727

** مبوجب قانون البنوك األردني ،يتوجب بيع املباني واألراضي التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة على العمالء
خالل سنتني من تاريخ إستمالكها ،وللبنك املركزي في حاالت إستثنائية أن ميدد هذه املدة لسنتني كحد أقصى ومبوجب
تعميم البنك املركزي األردني رقم  4076/1/10بتاريخ  27آذار  ،2014حيث قام البنك بإحتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات
املستملكة لقاء ديون والتي قد مضى على استمالكها فترة تزيد عن  4سنوات كما في  31كانون األول .2016
* فيما يلي ملخص احلركة على مخصص عقارات مستملكة:
للسنة املنتهية في  31كانــون األول
2016

2015

دينــــار

دينــــار

رصيــد بدايـة السنـة

326.000

-

اخملصص خالل السنة

500.000

326.000

رصيد نهايـة السنـة

826.000

326.000

 -15ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـــــون األول
2015

2016
داخــــل
اململكــــة

خـــــارج
اململكــــة

اجملمـــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2.418.302

3.086.334

داخـــــل
اململكــــة

خــــارج
اململكــــة

اجملمـــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2.466.168

2.496.549

حسابات جارية وحتت الطلب

668.032

ودائع ألجل تستحق خالل  3أشهر

369.589.263 176.112.263 193.477.000 417.388.094 193.178.138 224.209.956

ودائع الجل تستحق من  6 – 3أشهر
اجملموع
56

-

-

-

30.381
-

63.720.000

63.720.000

435.805.812 242.298.431 193.507.381 420.474.428 195.596.440 224.877.988

 -16ودائع عمالء

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أفـــراد
 31كانون األول 2016

دينــــار

احلكومة
منشآت صغيرة
شركات كبرى
والقطاع العام
ومتوسطة
دينــــار

اجملمــوع
دينــــار

دينــــار

دينــــار

حسابات جارية وحتت الطلب

96.070.847

143.295.906

40.066.259

27.299.519

306.732.531

ودائع التوفير

182.063.088

3.431.765

1.784.270

4.359

187.283.482

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

396.418.888

71.828.270

13.283.950

102.009.346

583.540.454

اجملموع

674.552.823

218.555.941

55.134.479

129.313.224

1.077.556.467

 31كانون األول 2015
حسابات جارية وحتت الطلب

73.513.932

97.818.970

45.759.727

13.651.496

230.744.125

ودائع التوفير

78.184.123

112.074.037

2.669.775

14.209

192.942.144

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

316.617.068

195.001.179

16.514.688

88.280.741

616.413.676

اجملموع

468.315.123

404.894.186

64.944.190

101.946.446

1.040.099.945

•بلغت ودائع احلكومة األردنية والقطاع العام األردني داخل اململكة  93.863.224دينار ،كما بلغت الودائع احلكومية خارج
اململكة  35.450.000دينار ،أي ما نسبته  ٪12من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول  101.946.446( 2016دينار ،أي ما
نسبته  ٪9.80كما في  31كانون األول .)2015
•بلغت الودائع التي ال حتمل فوائـد  293.599.483دينار ،أي ما نسبته  ٪27.25من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول 2016
( 221.068.941دينار أي ما نسبته  ٪21.25كما في  31كانون األول .)2015
•بلغت الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  3.443.164دينار أي ما نسبته  ٪0.32من إجــمالي الودائع كما في  31كانون األول
 ،2016منهــا  12.886دينـــار لدى فـرع قبـرص و  3.430.278دينار لدى فـروع األردن ( 6.478.660دينار أي ما نسبته ٪0.62
كما في  31كانون األول  2015منها  167.258ديـنار لدى فرع قـبرص و 6.311.402دينار لدى فـروع األردن).
•بلغت الودائع اجلامدة  462.314دينار كما في  31كانون األول  936.620( 2016دينار في السنة السابقة).
•مت خالل العام  2016إعادة تصنيف ودائع العمالء حسب طبيعة العميل واجلهة املودعة.

 - 17تأمينات نقدية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــون األول
2016

2015

دينــــار

دينــــار

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

49.412.304

50.742.451

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

13.048.270

15.021.595

اجملموع

62.460.574

65.764.046
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 - 18مخصصات متنوعة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة املنتهية في  31كانـــــــــــــــــــــون األول 2016
رصيد بداية
السنــــة

املكون خالل
السنــــة

املستخــدم
خالل السنة

رصيد نهاية
السنــــــة

ديـنــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

1.513.199

420.026

()156.148

1.777.077

مخصص قضايا مقامة ضد البنك

127.000

-

-

127.000

مخصصات أخرى

80.000

-

-

80.000

اجملمـــوع

1.720.199

420.026

()156.148

1.984.077

للسنة املنتهية في  31كانـــــــــــــــــــــون األول 2015
رصيد بداية
السنــــة

املكون خالل
السنــــة

املستخــدم
خالل السنة

رصيد نهاية
السنــــــة

ديـنــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

1.243.889

489.477

()220.167

1.513.199

مخصص قضايا مقامة ضد البنك

92.000

35.000

-

127.000

مخصصات أخرى

240.000

-

()160.000

80.000

اجملمـــوع

1.575.889

524.477

()380.167

1.720.199

 - 19ضريبة الدخل

أ  -مخصص ضريبة الدخل
إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

9.509.374

10.094.765

ضريبة الدخل املدفوعة

()10.440.663

()10.945.934

ضريبة الدخل املستحقة

10.907.114

10.360.543

رصيد نهاية السنة

9.975.825

9.509.374

ب  -متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:
2016

2015

دينــــار

دينــــار

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

10.907.114

10.360.543

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

()71.349

()70.924
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10.835.765

اجملموع

10.289.619

ج  -الوضع الضريبي
•قام البنك بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات لكافة السنوات املالية حتى نهاية عام  ،2014وقد
مت دفع كافة األرصدة التي ترتبت عليه حتى نهاية السنة املالية  ،2015وال يوجد أية أرصدة مستحقة للدائرة كما في 31
كانون االول  2016تخص سنوات سابقة.
•قامت الشركة العربية األردنية املتحدة لالستثمار والوساطة املالية (الشركة التابعة) بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة
ضريبة الدخل واملبيعات في األردن حتى نهاية العام  ،2014كما قامت بتقدمي كشف للسنــة  ،2015ولم يتم مراجعتها من
قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة.
•مت التوصل إلى تسوية نهائية للضريبة مبا يخص البنك في قطر حتى نهاية العام .2015
•مت التوصل إلى تسوية نهائية للضريبة مبا يخص فرع قبرص حتى نهاية العام .2015
•قام البنك بأخذ مخصصات ملواجهة األعباء الضريبية املتوقعة عن السنوات املعلنة والشاملة السنوات املذكورة أعاله
وبرأي إدارة البنك واملستشار الضريبي أن اخملصصات املستدركة في القوائم املالية املوحدة كافية ملواجهة أية أعباء ضريبية
مستقبالً.
د  -موجودات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــون األول

 31كانــــون األول 2016
احلسابات املشمولة

2016

2015

رصيـد بدايـة
السنـــــة

املبالـغ
احملـــررة

املبالــغ
املضــافة

الرصيـد في
نهاية السنة

الضريبة
املؤجلــة

الضريبــة
املؤجلــة

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــار

دينــــار

دينــــار

مخصص تدني التسهيالت

1.202.335

-

-

1.202.335

420.817

420.817

مخصص تعويض نهاية اخلدمة*

1.269.296

()156.148

360.000

1.473.148

515.603

444.254

2.471.631

()156.148

360.000

2.675.483

936.420

865.071

* لم يتم إحتساب موجودات ضريبية مؤجلة على كامل رصيد مخصص تعويض نهاية اخلدمة كون جزء منها يعود إلى بنك
االستثمار العربي األردني قطر.
إن احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

دينـــــــــار

دينـــــــــار

رصيد بداية السنة

865.071

794.147

املضاف

126.000

140.000

املستبعد

()54.651

()69.076

رصيد نهاية السنة

936.420

865.071
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هـ  -ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي
2016

2015

دينــار

دينــار

الربح احملاسبي

33.474.065

33.474.649

أرباح غير خاضعة للضريبة

()500.257

()1.316.857

مصروفات غير مقبولة ضريبي ًا

1.246.027

1.104.633

الربح الضريبي

34.219.835

33.262.425

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

٪32.58

٪30.95

ضريبة الدخل للسنة

10.907.114

10.360.543

•وفق ًا لقانون ضريبة الدخل النافذ إعتبارا ً من أول كانون الثاني  ،2015مت احتساب مصروف ضريبة الدخل بواقع .٪35
•تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية لفرع البنك في قبرص والشركة التابعة في قطر  ،٪10وتبلغ نسبة ضريبة الدخل
للشركات التابعة العاملة في األردن .٪24
•مت احتساب قيمة املوجودات الضريبية املؤجلة بواقع  ٪35من أرصدة مخصصات الديون وتعويض نهاية اخلدمة كما في
نهاية األعوام  2016و  ،2015وبرأينا أن املوجودات الضريبية ستتحقق خالل الفترات املقبلة للبنك.

 -20مطلوبات أخرى

إن تفاصيل هـذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــون األول
2016

2015

دينــار

دينــار

فوائد مستحقة غير مدفوعة

3.564.543

4.205.499

عموالت وإيرادات مقبوضة مقدم ًا

177.450

178.295

ذمم دائنة

117.407

220.411

مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

2.092.051

1.903.679

شيكات وحواالت برسم الدفع

42.243

311.367

شيكات البنك الصادرة بالدينار

7.022.956

6.314.890

تأمينات الصناديق احلديدية

86.931

79.821

أمانات دائنة

953.179

873.059

دائنون متفرقون

305.272

270.593

أرباح غير موزعة

1.015.443

1.879.902

أمانات ضريبة الدخل

73.873

69.859

تأمينات محتجزة

516.522

967.238

أخرى

751.235

1.423.908

اجملموع

16.719.105

18.698.521
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 -21رأس املال املكتتب به (املدفوع)

يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع  150.000.000دينار موزعا ً على  150.000.000سهم ،قيمة السهم الواحد األسمية دينار
واحد كما في  31كانون األول  2016و .2015

 - 22عالوة إصدار أسهم

مت خالل العام  2012زيادة رأس مال بنك االستثمار العربي األردني  -قطر من  25مليون دوالر أمريكي إلى  50مليون دوالر أمريكي
من خالل إصدار أسهم بسعر إصدار  1.16دوالر أمريكي شاملة عالوة إصدار مقدارها  0.16دوالر أمريكي أي ما مجموعه 4
مليون دوالر أمريكي حيث كانت حصة بنك االستثمار العربي األردني  2مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  1.418.000دينار
أردني).

 -23اإلحتياطيات

اإلحتياطي القانوني
متـثـل املبـالــغ املتجمـعـة في هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة  ٪10خـالل السنة
والسنوات السابقة وفقا ً لقانون البنوك وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني.
إحتياطي اخملاطر املصرفية العامة
ميثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني.
ان االحتياطيات املقيد التصرف بها هي كما يلي:
إسم اإلحتياطي

املبلـغ
دينـــــــــار

طبيعـة التقييد

اإلحتياطي القانوني

26.957.710

حسب قانوني البنوك والشركات

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

5.788.551

حسب تعليمات البنك املركزي األردني

 -24فروقات ترجمة عمالت أجنبية

هي فروقات ناجتة عن ترجمة صافي اإلستثمار في الشركة احلليفة والفروع اخلارجية عند توحيد القوائم املالية للبنك ،وبيان
احلركة عليها كما يلي:
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

دينــار

دينــار

الرصيد في بداية السنة

()754.742

48.727

احلركة خالل السنة

()3.423.912

()803.469

الرصيد في نهاية السنة

()4.178.654

()754.742
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 -25إحتياطي القيمـة الـعادلــة

إن تفاصيل بند إحتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخـل الشامل هي كما يلي:
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

دينــار

دينــار

الرصيد في بداية السنـة

()1.017.821

()1.321.657

(خسائر) أرباح غير متحققة

()526.833

298.782

أرباح متحققة منقولة لألرباح املدورة

115.427

5.054

الرصيد في نهاية السنة

()1.429.227

()1.017.821

 -26أرباح مدورة

إن احلركة على األرباح املدورة هي كما يلي:
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

دينــار

دينــار

الرصيد في بداية السنة

20.747.416

20.366.480

الربح للسنة  -قائمة (ب)

21.006.184

21.314.142

أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل املوحدة

()125.438

46.157

احملول إلى اإلحتياطيات

()3.052.573

()2.979.363

أثر إستبعاد شركة تابعة

28.125

أرباح موزعة على املساهمني

()18.000.000

()18.000.000

الرصيد في نهاية السنة

20.603.714

20.747.416

-

•يشمل رصيد األرباح املدورة  936.420دينار كما في  31كانـون األول  865.071( 2016دينار كما في  31كانون األول ،)2015
مقيد التصرف فيه مقابل منافع ضرائبية مؤجلة.

 -27أرباح مقترح توزيعها للهيئة العامة

أوصى مجلس اإلدارة للهيئة العامة توزيع ما نسبته  ٪12من رأس املال نقدا ً على املساهمني أي ما يعادل  18.000.000دينار
وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني (مت خالل العام  2016توزيع ما نسبته  %12من رأس املال نقد ًا أي ما يعادل
 18,000,000دينار عن العام .)2015

 - 28حقوق غير املسيطرين

ميثل هـذا البند كما في  31كانون األول  2016حـصة املـساهـمـيـن األخرين بواقع  ٪50ناقص سهمني من صافي حقوق
املساهمني في شركة بنك االستثمار العربي األردني في قطر (شركة تابعة).
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 -29الفوائد الدائنة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لألفراد (التجزئة):
قروض

4.658.357

4.138.466

بطاقات اإلئتمان

2.204.565

2.273.359

القروض العقارية

4.771.806

5.017.584

الشركات الكبرى
قروض

8.558.185

9.300.195

جاري مديـن

6.369.557

6.726.553

املنشأت الصغيرة واملتوسطة
قروض

3.853.579

5.948.782

جاري مدين

3.815.629

4.288.746

احلكومة والقطاع العام

9.423.554

8.458.896

أرصدة لدى البنك املركزي األردني

361.151

1.798.616

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2.684.689

2.190.153

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

31.438.551

32.999.556

اجملمـوع

78.139.623

83.140.906

 -30الفوائـد املدينة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

6.008.986

7.431.459

ودائع عمالء
حسابات جارية وحتت الطلب

1.422.404

1.343.492

ودائع توفير

1.145.442

926.597

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

16.596.511

19.050.388

تأمينات نقدية

1.173.905

1.051.011

رسوم ضمان الودائع

1.488.363

1.334.202

اجملمـوع

27.835.611

31.137.149
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 -31صافي إيرادات العموالت

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

عموالت دائنة
عموالت تسهيالت مباشرة

1.730.297

2.019.707

عموالت تسهيالت غير مباشرة

7.620.970

8.574.430

ينزل :عموالت مدينة

()1.289.638

()1.129.078

صافي إيرادات العموالت

8.061.629

9.465.059

 -32أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

ناجتة عن التداول

3.733.421

4.136.750

ناجتة عن التقييم

171.599

304.057

اجملمـوع

3.905.020

4.440.807

( -33خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن تفاصيل أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حسب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9هي
كما يلي:

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016

(خسائر)
متحققة

(خسائر) غـير
متحققة

عوائد توزيعات
أسهم

اجملـمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

أسهم شركات

()104.059

()41.036

-

()145.095

اجملمـوع

()104.059

()41.036

-

()145.095

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2015

(خسائر)
متحققة

(خسائر) غـير
متحققة

عوائد توزيعات
أسهم

اجملـمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

أسهم شركات

()27.972

()9.813

-

()37.785

اجملمـوع

()27.972

()9.813

-

()37.785
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 -34توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

عوائد توزيعات أسهم شركات محليــة

344.109

314.527

عوائد توزيعات أسهم شركات أجنبية

92.513

52.706

اجملمـوع

436.622

367.233

 - 35إيرادات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

628.402

35.998

(خسائر) بيع عقارات مستملكة

()3.856

()4.986

عوائد حقائب مالية مدارة

112.486

41.459

عمولة حتويل راتب

55.671

90.278

إيرادات متاجرة أسهم لصالح العمالء

60.896

53.100

إيرادات مستردة من مخصصات سابقة

-

160.000

إيرادات مستردة من ديون معدومة

3.492.298

1.044.038

إيرادات من شركات تابعة

6.518

482.060

إيرادات رعاية البطاقات اإلئتمانية

52.724

219.893

إيرادات متنوعة

112.984

140.421

اجملموع

4.518.123

2.262.261

 - 36نفقات املوظفني

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

14.057.152

12.874.712

مساهمة البنك في الضمان اإلجتماعي

1.401.194

1.297.980

مساهمة البنك في صندوق اإلدخار

466.212

557.038

تأمني على حياة املـوظفني

181.000

98.102

نفقات طبية

670.354

825.743

تدريب املوظفني

45.765

61.173

مياومات سفر

251.470

312.628

أخرى

65.673

78.684

اجملموع

17.138.820

16.106.060
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 -37مصاريف أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

اإليجارات

2.470.560

2.889.922

قرطاسية ومطبوعات

467.010

564.550

إشتراكات

681.233

680.589

أتعاب محاماة وتدقيق

257.844

310.638

هاتف وتلكس وبريد

1.049.485

1.112.473

مصاريف تأمني

191.145

214.488

صيانة وتصليحات

587.514

756.245

خدمات عامة

1.564.135

1.532.999

خدمات سويفت

144.393

190.122

األمن واحلماية

298.716

252.056

التبرعات

134.002

134.750

مكافأة أعـضاء مجلس اإلدارة

55.000

55.000

نفقات أعضاء مجلس اإلدارة

235.709

236.869

رسوم تعامل البنك بالعمالت االجنبية

149.298

156.457

رسوم تسجيل ورخص حكومية

77.445

98.237

مصاريف الرهن والتأمني

447.498

478.360

إستشارات

264.667

230.020

مصاريف املقاصة اآللية

7.524

13.662

رسوم املسقفات

45.081

29.691

مصاريف تسويق دعاية وإعالن

258.438

544.685

مصاريف حاسوب والصرافات االلية

766.358

626.970

مصاريف أخرى

1.243.433

1.361.667

اجملمـوع

11.396.488

12.470.450
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 -38حصة السهم من ربح السنة (مساهمي البنك)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016

2015

دينــــــار

دينــــــار

الربح للسنة  -قائمة (ب)

21.006.184

21.314.142

املتوسط املرجح لعدد األسهم

150.000.000

150.000.000

احلصة األساسية واحملفظة للسهم من ربح السنة (مساهمي البنك)

0.140

0.142

 - 39النقد وما في حكمه

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانــــــــــــــون األول
2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

73.679.105

100.001.517

يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

224.106.568

206.225.447

ينزل :ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

()372.085.812( )420.474.428

اجملمـوع

()65.858.848( )122.688.755
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 - 40معامالت مع أطراف ذات عالقة

تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:
رأسمـال الشركة
 31كانـــــون األول
نسبة امللكية
2015
2016
دينـــار
دينـــار
2.500.000
2.500.000
٪100
35.450.000
 + ٪50سهمني 35.450.000

إسم الشركة
الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية
بنك االستثمار العربي األردني  /قطر

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات اإلعتيادية للبنك وبإستخدام
أسعار الفوائد والعموالت التجارية.
فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:
اجلهة ذات العــالقـة
أعضاء مجلس
الـشركــة
الشركات
أخـــرى
اإلدارة واإلدارة
الـحليفـة
التابعة
التنفيذية
بنود داخل قائمة املركز املالي:
دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار
إجمالي ودائع جهات ذات عالقة لدى البنك - 11,520,340 60,628,791 53,790,679
إجمالي ودائع البنك لدى جهات ذات عالقة - 42,924,103
قروض وتسهيالت ممنوحه جلهات ذات عالقة -

449,817

- 20,763,344
-

اجملمــــوع
 31كانـــــون األول
2016

2015

دينـــار
دينـــار
169,009,671 125,939,810
63,687,447

2,507,859 2,058,042

77,502,897
2,213,399

بنود خارج قائمة املركز املالي:
إعتمادات وكفاالت

160,000

-

-

-

160,000

177,100

حسابات مدارة *

- 12,111,266

-

-

12,111,266

15,195,964

عناصر قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة

102,023

21,406

69,379

153,409

346,217

354,983

فوائد وعموالت مدينة

2,153,550

2,246,135

203,040

-

4,602,725

4,677,879

* ميثل هذا البند السندات التي يديرها البنك نيابة عن بنك االستثمار العربي  -قطر وال تعتبر من موجودات البنك.
•بلغ معدل سعر الفائدة املقبوضة على املبالغ املمنوحة كتسهيالت  ٪4.25سنوياً ،في حني بلغ معدل سعر الفائدة املدفوعة
 ٪6.5سنـوياً.
•إن جميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.
فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:

رواتب ومكافآت ومنافع أخرى
نفقات سفر وإقامة
اجملموع
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للسنة املنتهية في 31
كانــــــون األول
2015
2016
دينـــار
دينـــار
1.570.182
2.030.263
7.456
21.150
1.577.638
2.051.413

 - 41إدارة املخاطر
أو ًال :اإلفصاحات الوصفية

اخملاطر هي جزء أساسي من أعمال البنوك واإلطار العام إلدارة اخملاطر في البنك يقوم على حتديد وفهم وتقييم اخملاطر التي
تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن املستويات احملدودة واملقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة لتقليص اخملاطر للوصول إلى
التوازن األمثل بني عاملي اخملاطرة والعائد.
سياسات إدارة اخملاطر بالبنك يتم حتديثها لتحديد وحتليل هذه اخملاطر ووضع سقوف وضوابط اخملاطر ومراقبة اخملاطر من خالل
نظام معلومات اخملاطر.
يقوم البنك دوري ًا مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة اخملاطر لعكس أي تطورات في السوق ومبا يتفق وأفضل املمارسات في هذا اجملال.
دائرة اخملاطر في البنك هي اجلهة املسؤولة عن إدارة اخملاطر في البنك بناء ًا على إستراتيجيات سياسات معتمدة من قبل
مجلس اإلدارة إضافة إلى ذلك فإن جلنة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة تقوم مبراجعة أعمال إدارة اخملاطر بالبنك ورفع تقارير
دورية جمللس اإلدارة تبني مدى توافق اخملاطر القائمة مع السياسات املعتمدة ومستويات اخملاطر املقبولة.
وجلنة إدارة املوجودات واملطلوبات وجلنة اإلستثمار هما جزء من عملية إدارة اخملاطر في البنك ،عالوة على أن كافة مراكز العمل
مسؤولة عن حتديد اخملاطر املرتبطة مبجال عملها ووضع الضوابط الرقابية املناسبة بها .وأهم أنواع اخملاطر هي مخاطر
االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق الـتي تتضمن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت.
مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بإلتزاماته جتاه البنك .وهي من أهم
اخملاطر التي تواجه أعمال البنك لذا تقوم اإلدارة وبحذر بإدارة التعرض خملاطر اإلئتمان ،والذي ينجم بشكل رئيسي في نشاط
القروض ونشاط اإلستثمار في أدوات الدين إضافة إلى مخاطر اإلئتمان املرتبطة باألدوات املالية خارج امليزانية مثل إلتزامات
القروض غير املستغلة واإلعتمادات والكفاالت.
قياس مخاطر االئتمان
 -1أدوات الدين:
يستخـدم التصنيف اخلـارجـي الصادر عن مـؤسـسات الـتـصينف الـدولية مثل ( )Standard & Poorو ( )Moody’sأو ما
يعادلها في إدارة مخاطر التعرض اإلئتماني ألدوات الدين.
وضمن التصنيفات احملددة وحسب تعليمـات اجلهـات الرقابيـة في الـدول التي يتواجد للبنـك فيها فروع أو شركات تابعة.
 - 2الرقابة على سقوف اخملاطر وسياسات مخفضات مخاطر اإلئتمان:
•يعمل البنك على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات اإلئتمانية على مستوى العميل (فـرد أو مؤسسة) وحجم
التعرض اإلئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية.
•ويقـوم البنك بتـحـديـد مستـويـات مخـاطــر اإلئتمان املقبولة من خالل وضع سقوف ملقدار اخملاطر املقبولة للعالقة مع
املقترض الواحد أو مجموعة املقترضني ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.
•هـذه املـخـاطـر تراقـب بشكـل مستـمـر وخاضعة للمراجعة السنوية أو الدورية وحجم التعرض الفعلي مقابل
السقوف يتم مراقبته يومياً.
أساليب تخفيض مخاطر اإلئتمان
يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر اإلئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات
وفق ًا ملعايير وأسس معتمدة.
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وأبرز أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي:
•الرهونات العقارية
•رهن األدوات املالية مثل األسهم
•الكفاالت البنكية
•الضمان النقدي
•كفالة احلكومة
كذلك فإن البنك يعتمد األساليب التالية لتحسني نوعية اإلئتمان وتخفيف اخملاطر:
•إتباع نظام املوافقة الثالثية في منح االئتمان.
•صالحية املوافقة على اإلئتمان تتفاوت من مستوى إداري آلخر وتعتمد على حجم محفظة العميل ومستوى التعرض
واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل.
•فصل تام بني إدارات تسويق اإلئتمان (األعمال) وإدارات حتليل ورقابة اإلئتمان.

ثانياً :اإلفصاحات الكمية

(/41أ) مخاطر اإلئتمان
 -1التعرضات خملاطر اإلئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات اخملاطر األخرى):

بنود داخل املركز املالي:
أرصدة لدى البنـك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت اإلئتمانية بالصافي:
األفراد
القروض العقارية
الشركات الكبرى
املنشـآت الصغيرة واملتوسطة
احلكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات:
ضمن موجودات مالية بالتكلفـة املطفأة بالصافي
املوجودات األخرى
اجملموع
بنود خارج املركز املالي:
كفاالت
إعتمادات
قبوالت
سقوف تسهيالت غير مستغلة
اجملموع
اإلجمالي
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 31كانـــــــــــــــــــون األول
2015
2016
دينــــــار
دينــــــار
58.340.650
224.106.568
27.312.114

83.607.133
206.225.447
22.021.783

100.998.040
95.098.549
328.759.260
38.613.877
189.737.076

104.313.042
100.679.240
260.819.315
40.554.112
230.206.761

588.563.087 594.028.333
19.229.688
15.091.675
1.656.219.608 1.672.086.142
113.224.133
86.865.733
34.217.559
27.463.115
32.756.911
27.466.188
60.977.293
35.056.519
241.175.896 176.851.555
1.897.395.504 1.848.937.697

•يقـوم البنـك بأخـذ ضمانات نقـديـة وعينية متمثـلـة في ضمانات عقـاريـة وأسهـم وذلك لتخفـيض حجـم اخملاطر
اإلئتمانية التي قد يتعرض لها البنك.
•اجلدول أعـاله ميـثـل احلد األقصى خملاطر التعرض اإلئتماني للبنك كما في  31كانـون األول  2016و  2015دون أخذ الضمانات
أو مخفضات مخاطر اإلئتمان األخرى بعني اإلعتبار.
•بالنسبة لبنود املوجــودات داخل القوائم املالية املوحدة ،فإن الـتعرض الـوارد أعـاله قائـم على أسـاس الرصيد كما ظهر
فـي القوائم املالية املوحـدة.
 - 2تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التالي:

 31كانــون األول 2016
متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
منها مستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملمــــوع
يطرح :فوائد معلقة
مخصص التدني
الصــافـــــي
 31كانــون األول 2015
متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
منها مستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملمــــوع
يطرح :فوائد معلقة
مخصص التدني
الصــافـــــي

احلكومـة
املنشآت
الشركات
القروض
والقطاع
الصغيرة
األفــراد
الكبــرى
العقارية
العام
واملتوسطـة
دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار
782.007.065
443.481 4.959.148 3.317.465 23.745.722
33.629.844 27.475.897 339.082.608 96.427.709 78.782.158
91.513
7.163
1.859.005

33.617
4.730.138

-

12.694
- 10.743.748

البنوك
واملؤسسات
املصرفية األخرى
دينــــــار دينــــــار
814.472.881
838.432.029 263.033.813
اجملمــوع

-

125.130
19.857
17.332.891

874.436
1.396
281.039
592.001
1.707.781
143.331
604.527
959.923
11.513.178
- 5.657.390
- 4.731.650 1.124.138
1.684.333.196 263.033.813 815.636.909 44.465.243 344.041.756 110.092.528 107.062.947
2.010.772
- 1.007.637
749.639
253.496
10.236.282
- 4.843.729 1.064.000 2.058.376 2.270.177
1.672.086.142 263.033.813 815.636.909 38.613.877 342.977.756 107.284.513 104.539.274
857.873.498
- 824.578.891
88.918 1.964.374 9.798.730 21.442.585
774.866.007 243.634.874 37.049.723 29.979.786 282.908.967 101.757.783 79.534.874
80.120
5.990.850

25.816
4.151.339

-

8.213.819

-

-

105.936
18.356.008

1.803.326
1.144
982.899
819.283
3.869.498
896.186
1.268.992 1.704.320
10.235.299
6.343.281
2.585.849 1.306.169
1.667.003.636 243.634.874 861.628.614 45.523.134 284.873.341 120.545.592 110.798.081
1.653.656
799.131
629.180
225.345
9.130.372
4.037.432 1.064.000 1.353.720 2.675.220
1.656.219.608 243.634.874 861.628.614 40.686.571 283.809.341 118.562.692 107.897.516

* تشمل التعرضات اإلئتمانية التسهيالت واألرصدة واإليداعات لدى البنوك وسندات اخلزينة وأي موجودات لها تعرضات
إئتمانية.
* يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر اجلاري مدين مستحق إذا جتاوز السقف.
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 - 3فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت:

 31كانــون األول 2016

األفـــراد

القروض
العقارية

الشركات
الكبــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطـة

احلكومـة
والقطاع العام

اجملمــوع

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

متدنية اخملاطر

23.745.722

3.317.465

4.959.148

مقبولة اخملاطر

59.815.466

66.044.848

22.719.201 251.054.861

حتت املراقبة

108.360

4.716.102

-

443.481
5.184.914

192.918.987 160.453.171
29.283.905

428.918.281

-

10.009.376

غير عاملة:
دون املستوى

-

214.207

-

-

-

214.207

مشكوك فيها

1.525

604.527

-

112.513

-

718.565

هالكة

7.590

4.211.922

-

4.293.919

-

8.513.431

اجملمــــوع

83.678.663

79.109.071

32.754.028 256.014.009

641.292.847 189.737.076

منها:
تأمينات نقدية

22.682.222

507.013

4.959.148

443.481

-

2.810.452

-

-

192.547.528 189.737.076

كفاالت بنكية مقبولة

1.063.500

-

-

-

عقارية

59.386.016

75.791.606

32.310.547 251.054.861

كفاالت حكومية وقطاع عام -

28.591.864

-

1.063.500

-

418.543.030

أسهم متداولة

496.157

-

-

-

-

496.157

سيارات وآليات

50.768

-

-

-

-

50.768

 31كانـــون األول 2015
متدنية اخملاطر

21.442.585

9.798.730

1.964.374

مقبولة اخملاطر

61.666.570

66.098.860

24.042.834 204.719.531

حتت املراقبة

1.531.296

2.308.698

-

88.918
4.613.456

231.499.503 198.204.896
32.001.865
-

388.529.660
8.453.450

غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملمــــوع

207.503
84.847.954

485.299

-

595.438

-

355.012

1.149.505

-

3.714.416

80.436.530

-

32.814.636 206.683.905

-

485.299

-

1.157.953

-

4.863.921

634.989.786 230.206.761

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت حكومية وقطاع عام
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20.379.085
-

كفاالت بنكية مقبولة

1.063.500

عقارية

55.784.115

أسهم متداولة

7.616.081

سيارات وآليات

5.173

6.714.459
3.084.268
70.616.803
21.000

1.964.374

88.918

-

-

-

-

-

29.146.836

233.291.029 230.206.761
-

1.063.500

-

363.846.167

-

-

-

7.616.081

-

-

-

26.173

32.725.718 204.719.531

الديون اجملدولة:
هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت إئتمانية غير عاملة و ُأخرجت من إطار التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة
مبوجب جدولة ُأصولية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغ إجماليها كـمـا فــي نهـايـــة الـسـنة الـحـالـية
 3.951.712دينار ( 4.887.430دينار كما في نهاية السنة السابقة).
ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواء ما زالت مصنفة حتت املراقبة أو حولت إلى عاملة.
الديون املعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت اإلئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت اإلئتمانية
أو تأجيل بعض األقساط أو متديد فترة السماح  ...إلخ ،ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغ إجماليها كما في نهاية
السنة احلالية  39.282.482دينار 10.614.237( ،دينار كما في نهاية السنة السابقة).
 - 4سندات وإسناد وأذونات:
يوضح اجلدول التالي تصنيفات السندات واإلسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية:
درجة التصنيف

مؤسسة التصنيف

ضمــن املوجودات بالتكلفـة املطفــأة

سندات حكومية أو بكفالتها

Moody’s

541.704.139

سندات حكومية أو بكفالتها B1

Moody’s

13.467.390

سندات حكومات أجنبية Aa2

Moody’s

2.171.784

سندات حكومات أجنبية BBB-

Moody’s

687.013

سندات حكومات أجنبية Ba1

Moody’s

716.786

سندات حكومات أجنبية Baa3

Moody’s

710.563

سندات شركات A

Moody’s

716.534

سندات شركات A2

Moody’s

714.434

سندات شركات A3

Moody’s

2.171.174

سندات شركات Aa3

Moody’s

712.043

سندات شركات B2

Moody’s

721.932

سندات شركات Ba1

Moody’s

5.686.407

سندات شركات Ba2

Moody’s

716.899

سندات شركات Baa3

Moody’s

4.300.325

سندات شركات BB+

Moody’s

1.425.281

سندات شركات Caa1

Moody’s

1.418.000

سندات شركات بدون تصنيف  -بالصافي

Moody’s

15.987.629

اجملمـوع

594.028.333
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* بإستثناء دول الشرق األوسط.

اإلجمالي  /أرقام املقارنة

اإلجمالي  /للسنة احلالية

املوجودات األخرى

موجودات مالية بالتكلفـة املطفأة  -بالصافي

سندات وأسناد وأذونات:

للحكومة والقطاع العام

املنشآت الصغيرة واملتوسطة

الشركات الكبرى

القروض العقارية

لألفراد

صافي التسهيالت اإلئتمانية:

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى البنك املركزي األردني

البنــد

املنطقة اجلغرافية

276.569

7.925.738

-

-

32.263.076

11.528.666

15.452.296

-

124.163.257

-

دينــــــار

175.859.772 1.369.978.433

191.609.602 1.390.668.078

14.398.591

570.425.209

189.737.076

37.939.499

295.609.684

83.569.883

82.855.137

11.980.680

45.811.669

58.340.650

دينــــــار

داخل اململكة

دول الشرق
األوسط األخرى

 - 5التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب التوزيــع اجلغرافــي وكمـا يلي:

81.089.427

64.309.084

320.503

7.862.651

-

674.378

886.500

-

2.690.607

15.331.434

36.543.011

-

دينــــــار

أوروبــــا

13.141.975

1.526.927

13.019

1.422.608

-

-

-

-

-

-

91.300

-

دينــــــار

آسيــــا *

807.017

943.049

2.345

687.013

-

-

-

-

-

-

253.691

-

دينــــــار

أفريقيــــا *

15.071.862

22.774.259

80.648

5.705.114

-

-

-

-

-

-

16.988.497

-

دينــــــار

أمريكــــا

271.122

255.143

-

-

-

-

-

-

-

-

255.143

-

1.656.219.608

1.672.086.142

15.091.675

594.028.333

189.737.076

38.613.877

328.759.260

95.098.549

100.998.040

27.312.114

224.106.568

دينــــــار

58.340.650

دينــــــار

دول أخــرى

اجملمــوع
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 - 6التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع اإلقتصادي وكما يلي:
املنطقة
اجلغرافية
البند
أرصدة لدى البنك
املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات
مصرفية
إيداعات لدى
بنوك ومؤسسات
مصرفية
التسهيالت
اإلئتمانية -
بالصافي
موجودات ماليـة
بالتكلفـة املطفأة
 بالصافياملوجودات األخرى
اإلجمالي  /للسنة
احلالية
اإلجمالي  /أرقام
املقارنة

مالي

صناعة

جتـارة

عقارات

زراعة

أسهم

أفراد

حكومة
وقطاع عام

اجملموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

-

-

-

-

-

-

-

58.340.650 58.340.650

- 224.106.568

-

-

-

-

-

-

224.106.568

- 27.312.114

-

-

-

-

-

-

27.312.114

3.365.854

753.206.802 189.737.076 100.998.040

9.189.480

3.846.846 95.098.549 204.285.803 146.685.154

9.269.887 10.672.075

2.628.696

1.021.231

1.258.880

-

-

27.220

3.541.234

3.859.428 107.284.513 208.173.379 156.976.272 272.223.293

3.393.074

1.672.086.142 815.636.909 104.539.274

2.313.456 118.562.692 184.881.209 129.293.679 248.689.819

2.952.623

1.656.219.608 861.628.614 107.897.516

943.056

- 12.000.000
185.964

12.582

594.028.333 559.457.675
8.101.508

15.091.675

(/41ب)  -مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل
أسعار الفائدة وأسعار العمالت وأسعار األسهم ،وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة
والعمالت واإلستثمار في األسهم ،ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفق ًا لسياسات وإجراءات محددة ومن خالل جلان متخصصة
ومراكز العمل املعنية.
أسلوب حتليل احلساسية يقوم على أساس تقدير مخاطر حتقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة
وأسعار صرف العمالت األجنبية ويتم أحتساب القيمة العادلة بناء ًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية التي
ستتأثر بالتغيرات في السعر.
مخاطـر أسعار الفائدة
تنجم مخاطر أسعـار الفائدة عن إحتمال تأثيـر التغيـرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات املاليـة ،يتعرض البنك خملاطر
أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالـغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنيـة أو إعادة مراجعة
أسعار الفوائد في فترة زمنية معينـة ويقوم البنك بإدارة هذه اخملاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات
واملطلوبات من خالل استراتيجية إدارة اخملاطر .ستقوم سياسة البنك على دراسة جميع العوامل املؤثرة على أسعار الفوائد
سواء كانت هذه محلية أو إقليمية أو عامليـة إلى جانب دراسة فجوات أسعار الفوائد والتوقعات املستقبلية لها ملعرفة درجة
مخاطر أسعار الفوائد سواء فى األجل القصير أو األجل الطويل مما ميكن من رسم خطة مستقبلية مناسبـة واتخاذ القرارات
السليمـة كتغيير آجال اإلستحقاق وإعادة تسعير الودائع والقروض وشراء وبيع اإلستثمارات املالـيـة.
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 - 1مخـاطر أسعار الفائدة
•حتليل احلساسية لعام 2016
العملـــــــــة

التغير(زيادة) بسعر الفائدة ()٪

حساسية إيراد الفائدة األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دوالر أمريكي

1

692.298

-

يورو

1

()101.691

-

جنيه إسترليني

1

()63.351

-

ين ياباني

1

()666

-

عمالت أخرى

1

97.213

-

العملـــــــــة

التغير (نقص) بسعر الفائدة ()٪

حساسية إيراد الفائدة األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دوالر أمريكي

1

()692.298

-

يورو

1

101.691

-

جنيه إسترليني

1

63.351

-

ين ياباني

1

666

-

عمالت أخرى

1

()97.213

-

•حتليل احلساسية لعام 2015
حساسية إيراد الفائدة األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دوالر أمريكي

1

686.239

-

يورو

1

()215.076

-

جنيه إسترليني

1

()96.613

-

ين ياباني

1

3

-

عمالت أخرى

1

157.840

-

حساسية إيراد الفائدة األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق املساهمني

ديــنـــــــــار

ديــنـــــــــار

العملـــــــــة

العملـــــــــة

التغير(زيادة) بسعر الفائدة ()٪

التغير(نقص) بسعر الفائدة ()٪

دوالر أمريكي

1

()686.239

-

يورو

1

215.076

-

جنيه إسترليني

1

96.613

-

ين ياباني

1

()3

-

عمالت أخرى

1

()157.840

-

 - 2مخاطر العمالت
وهي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية والتي لها أثر محتمل على موجودات ومطلوبات البنك
بالعمالت األجنبية ،يقوم البنك بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغيرات في أسعار الصرف مبقدار ( )٪5 - / +على صافي
األرباح واخلسائر.
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حتليل احلـساسية لعام 2016
العملـــــــــة
يورو

التغير في سعر صرف العملة ()٪
5

		

األثر على األرباح واخلسائـر

حساسية حقوق املساهمني

دينــــــــــــــار

ديــنـــــــــار

()7.482

-

جنيه إسترليني

		

5

870.327

()222.533

ين ياباني

		

5

()134

-

عمالت أخرى

		

5

54.407

-

حتـلـيـل احلـسـاسـية لـعـام 2015
العملـــــــــة

التغير في سعر صرف العملة ()٪

األثر على األرباح واخلسائـر

حساسية حقوق املساهمني

دينــــــــــــــار

ديــنـــــــــار

يورو

5

()1.513

-

جنيه إسترليني

5

989.426

()51.337

ين ياباني

5

33

-

عمالت أخرى

5

124.597

-

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

التغير في املؤشر()٪

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق املساهمني

ديــنـــــــــار

ديــنـــــــــار

حتليل احلساسية لعام 2016
عمان املالي
سوق ّ

سوق قطر املالي

5

11.188

638.030

5

-

51.113

حتـلـيل احلـساسـية لعام 2015
عمان املالي
سوق ّ

سوق قطر املالي

5

3.282

609.026

5

-

54.675

•في حال إنخفاض مؤشر األسواق املالية املبينة أعالة بنفس نسبة التغير فإنـه سيكون له نفس األثر املالي مع عكس
اإلشارة.
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املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالتكلفـة املطفأة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
إستثمارات في شركات حليفة
ممتـلكات ومعـدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات أخرى
موجودات ضريبية مؤجلة
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة
 31كانــــــــــــــون األول 2015
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة

 31كانـــون األول 2016

123.270.426
518.554.850
()395.284.424

3.086.334
354.356.472
25.754.526
385.472.717
()219.491.306

165.981.411
165.981.411

دينـــار

أقل من شهر

282.774.431
566.318.984
()283.544.553

417.388.094
247.400.879
7.989.547
672.778.520
()436.780.741

8.000.000
169.981.067
710.210
57.306.502
235.997.779

دينـــار

من شهر إلى
 3شهـور

 - 4فجوة إعادة تسعير الفائدة:
يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق إيهما أقرب

110.444.775
150.863.093
()40.418.318

113.487.308
6.623.669
126.698.255
()5.591.830

15.066.873
26.301.288
79.738.264
121.106.425

دينـــار

من  3شهور
إلى  6شهور

162.114.315
64.513.648
97.600.667

67.657.961
11.536.985
79.194.946
38.275.911

8.772.561
32.486.010
76.212.286
117.470.857

دينـــار

287.406.891
15.747.121
271.659.770

1.044.311
150.226
1.194.537
427.649.975

3,472,680
251.798.142
173.573.690
428.844.512

دينـــار

من سنة حتى
من  6شهور
حتى سنة واحدة  3سنـــوات

560.151.351
43.605
560.107.746

10.053
20.152
30.205
483.097.127

282.732.683
200.394.649
483.127.332

دينـــار

 3سنوات
وأكثــر

267.044.679
255.556.596
11.488.083

293.599.483
10.385.469
1.984.077
9.975.825
16.719.105
323.801.296
()66.744.856

65.679.105
54.125.501
223.760
15.066.496
17.376.287
65.692.484
1.688.482
36.267.905
936.420
257.056.440

دينـــار

عناصـــر
بدون فائـدة

1.793.206.868
1.571.597.897
221.608.971

420.474.428
1.077.556.467
62.460.574
1.984.077
9.975.825
16.719.105
1.589.170.476
220.414.280

73.679.105
224.106.568
27,312,114
594.028.333
223.760
753.206.802
15.066.496
17.376.287
65.692.484
1.688.482
36.267.905
936.420
1.809.584.756

دينـــار

اجملمـوع
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العملــــــــــة
 31كانــــــــــــــون األول 2016
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت إئتمانية مباشرة
أوراق مالية بالتكلفــة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
إستـثمارات في شركات حليفة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات أخرى
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
أرباح مدورة
إحتياطي مخاطر مصرفية
إحتياطي تقييم موجودات مالية
عالوة إصدار أسهم
حقوق غير املسيطرين
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل املركز املالي للسنة احلالية
التزامات محتملة خارج املركز املالي للسنة احلالية
 31كانــــــــــــــون األول 2015
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل املركز املالي
إلتزامات محتملة خارج املركز املالي

البنــــــــــد

 - 5التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

506.920.347
511.698.956
()4.778.609
93.721.429

152.296.831
348.444.877
9.127.233
303.929
325.950
2.354.759
69.809
495.531
80.701
1.418.000
21.254.186
536.171.806
()12.916.699
83.620.930

23.886.770
163.682.724
185.668.995
113.441.021
35.672
1.953.195
34.586.730
523.255.107

دينـــار

دوالر أمريكي

55.294.005
55.324.273
()30.268
32.097.099

24.828.241
31.809.849
228.409
112.296
56.978.795
()149.647
11.923.178

2.499.530
49.928.610
3.769.167
738.691
()106.850
56.829.148

دينـــار

يــــورو

45.509.006
25.720.495
19.788.511
748.213

1.825.125
21.309.179
400.287
21.722
23.556.313
17.406.546
833.630

513.776
22.322.438
17.376.287
750.358
40.962.859

دينـــار

جنية إسترليني

16.693
16.037
656
1.055.347

94.152
78
94.230
()2.687
-

243
91.300
91.543

دينـــار

ين يابانــي

80.655.511
78.163.578
2.491.933
21.664.251

3.095.591
55.904.320
8.392.887
296.392
67.689.190
1.088.145
16.061.979

531.747
15.284.902
62.137.145
1.022.259
()10.198.718
68.777.335

دينـــار

أخــــــــــرى

688.395.562
670.923.339
17.472.223
149.286.339

182.045.788
457.562.377
18.148.816
303.929
325.950
2.785.247
69.809
495.531
80.701
1.418.000
21.254.186
684.490.334
5.425.658
112.439.717

27.432.066
251.309.974
251.575.307
114.179.712
1.057.931
17.376.287
1.953.195
25.031.520
689.915.992

دينـــار

اجملمـــوع
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( / 41ج)  -مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ إستحقاقها .وعملية إدارة
اخملاطر تتضمن:
•متطلبات التمويل اليومية تدار من خالل الرقابة على التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إمكانية تلبيتها ويحتفظ
البنك بحضور في السوق النقدي ميكنه من حتقيق ذلك.
•االحتفاظ مبوجودات ذات قابلية عالية للتسويق ميكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في
السيولة.
•الرقابة على مؤشرات السيولة وفق ًا للمتطلبات الداخلية ومتطلبات السلطات الرقابية.
•إدارة التركزات وتواريخ إستحقاق الديون.
•االحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنك املركزي األردني كإحتياطي نقدي ال ميكن التصرف به إال بشروط متاشي ًا مع
تعليمات البنك املركزي األردني.
يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة ويشمل ذلك حتليل املطلوبات املالية على أساس الفترة
املتبقية لإلستحقاق التعاقدي واملوجودات املالية على أساس التاريخ املتوقع لتحصيلها.
وتقوم دائرة اخلزينـة بالبنك بالرقابة على هذا اجلانب مع األخذ بعني اإلعتبار القروض والتسهيالت غير املستغلة واإللتزامات
التي قد تطرأ واملرتبطة باإلعتمادات والكفاالت.
مصادر التمويل
يعمل البنك على تنويع مصادر أمواله ويشمل ذلك املناطق اجلغرافية والعمالت والعمالء واملنتجات حتى يحقق املرونة املالية
ويخفض تكاليف التمويل ،كما يسعى إلى احلفاظ على مصادر متويل مستقرة ميكن اإلعتماد عليها .لدى البنك قاعدة عمالء
كبيرة تشمل العمالء من األفراد والعمالء من املؤسسات والشركات.
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2.535.346
486.857.854
27.409.570
2.096.891
518.899.661
698.070.361

3.089.875
354.696.513
25.778.739
2.275.385
385.840.512
721.152.940

370.234.094
188.065.455
9.359.066
22.541
567.681.156
282.774.431

417.491.651
247.954.038
7.997.197
673.442.886
235.997.779

دينــــار

63.767.014
77.545.424
4.609.665
5.875.596
151.797.699
110.444.775

114.245.989
6.652.935
6.587.278
127.486.202
101.938.086

دينــــار

53.232.734
11.921.086
65.153.820
233.639.563

68.218.306
11.668.449
79.886.755
87.126.067

دينــــار

 31كانــــــون األول 2016
عقود العمالت اآلجلة
التدفق اخلارج
التدفق الداخل
 31كانــون األول 2015
عقود العمالت اآلجلة
التدفق اخلارج
التدفق الداخل
11.664.293
11.664.293

9.217.000
9.217.000

دينــــار

لغاية شهر

-

-

من شهر إلى
 3شهــور
دينــــار

-

1.397.113
1.397.113

من  3شهور
إلى  6شهور
دينــــار

-

-

من  6شهور
حتى سنة واحدة
دينــــار

-

-

16.368.840
131.771
16.500.611
97.459.677

50.807
50.807
189.947.214

11.692
23.289
34.981
219.245.813

دينــــار

-

-

11.664.293
11.664.293

اجملمـوع

436.536.454
1.043.139.248
66.036.554
1.720.199
9.509.374
18.698.521
1.575.640.350
1.793.206.868

420.581.526
1.079.884.987
62.661.205
1.984.077
9.975.825
16.719.105
1.591.806.725
1.809.584.756

دينــــار

أكثـر
من  3سنوات
دينــــار

221.068.941
12.554.589
1.720.199
1.514.346
18.698.521
255.556.596
180.870.847

293.599.483
10.385.469
1.984.077
1.113.162
16.719.105
323.801.296
257.056.440

دينــــار

بدون إستحقاق

اجملمـوع

10.614.113
10.614.113

أكثـر
من  3سنوات

من سنة حتى
 3سنـوات
دينــــار

1.158.966
155.127
1.314.093
187.067.631

دينــــار

 - 2يلخص اجلدول أدناه عقود العمالت اآلجلة على أساس الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

 31كانــــــــــــــون األول 2016
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب إستحقاقاتها املتوقعة)
 31كانــــــــــــــون األول 2015
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب إستحقاقاتها املتوقعة)

دينــــار

أقل من شهر

من شهر إلى
 3شهــور

من  3شهور
إلى  6شهور

من  6شهور
حتى سنة واحدة

من سنة حتى
 3سنـوات

 - 1يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة املتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:
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بنود خارج املركز املالي
لغاية سنــــــــة

من سنة لغاية
( )5سنوات

أكثر من
( )5سنوات

اجملمـــــــــوع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

2016
اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة

54.173.064

-

-

54.173.064

السقوف غير املستغلة

35.056.519

-

-

35.056.519

الكفاالت

58.887.156

27.901.832

76.745

86.865.733

اجملموع

148.116.739

27.901.832

76.745

176.095.316

2015
اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة

65.424.629

-

-

65.424.629

السقوف غير املستغلة

60.977.293

-

-

60.977.293

الكفاالت

88.610.016

24.591.117

23.000

113.224.133

اجملموع

215.011.938

24.591.117

23.000

239.626.055

 -42التحليل القطاعي

أ  -معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفق ًا للتقارير التي يتم إستعمالها من قبل املدير التنفيذي
وصانع القرار الرئيسي لدى البنك وذلك من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
اخلدمات املصرفية لألفراد :تتمثل مبعامالت األفراد وتشمل ودائع العمالء وقروض سكنية وسحــب على املكشوف وتسهيالت
بطاقات اإلئتمان وتسهيالت احلواالت املالية.
اخلدمات املصرفية للشركات :تتمثل مبعامالت الشركات واملؤسسات وتشمل القروض والتسهيالت اإلئتمانيـــة والودائـــع.
اخلزينـــــة :تتمثل بتوفير خدمات سوق املال واملتاجرة واخلزينة ،باإلضافــة إلى ذلـك تقوم بإدارة العمليـات التمويليـة
للبنـك من خالل التعامل في أذونـات اخلزينة وأوراق مالية حكومية وإيداعات وخطابات قبول لدى بنوك أخرى وذلك من خــالل
اخلزينـــة واخلدمـات البنكيـة.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
اجملمــــــــوع
األفراد

املؤسسات

اخلزينـة

أخـرى

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

للسنة املنتهية في 31
كانون األول
2016

2015

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

إجمالي اإليرادات

8.365

38.522

38.682

9.347

94.916

99.638

مخصص تدنـي التسهيالت اإلئتمانية
املمنوحة للعمالء

()957

()1.112

-

-

()2.069

()4.750

خسـائـر بيـع الشركــة التابـعـــة

-

-

()558

-

()558

حصة البنك من أرباح الشركة احلليفة

-

-

1.120

-

1.120

1.040

نتائج أعمال القطاع

7.408

37.410

39.244

9.347

93.409

95.928

مصاريف غير موزعة على القطاعات

-

-

-

-

()59.935

()62.453

الربح قبل الضريبة

-

-

-

-

33.474

33.475

ضريبة الدخل

-

-

-

-

()10.836

()10.290

صافي ربح السنة

-

-

-

-

22.638

23.185

اجملمــــــــوع
األفراد

املؤسسات

اخلزينـة

أخـرى

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

562.083

2016

2015

بأالف
الدنانير

بأالف
الدنانير

934.416

-

1.687.621

1.668.033

17.377

-

17.377

19.681

-

104.587

104.587

105.493

951.793

104.587

1.809.585

1.793.207

420.475

-

1.560.489

1.541.670

-

28.681

28.681

29.928

420.475

28.681

1.589.170

1.571.598

-

6.656

15.444

-

2.607

1.889

موجودات القطاع

191.122

إسـتـثـمارات في شركات حليفة

-

-

موجودات غير موزعة على القطاعات

-

-

مجموع املوجودات

191.122

562.083

مطلوبات القطاع

713.901

426.113

مطلوبات غير موزعة على القطاعات

-

مجموع املطلوبات

713.901

426.113

مصاريف رأسمالية

-

-

-

اإلستهالكات

-

-

-

-

كما في  31كانون األول
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ب  -معلومات التوزيع اجلغرافي:
ميثل هذا اإليضاح التوزيع اجلغرافي ألعمال البنك ،ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في اململكة التي متثل األعمال احمللية
وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية من خالل فروعه في الشرق األوسط ،والشرق األدنى التي متثل األعمال الدولية.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرافي:
داخـــل اململكـة

اجملمـــــوع

خـارج اململكــة

2016

2015

2016

2015

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

إجمالي اإليرادات

87.415.402

91.782.347

8.895.709

95.477.858

100.678.056

مجموع املوجودات

320.783.626 1.485.692.941 1.488.801.130

307.513.927

1.793.206.868 1.809.584.756

املصروفات الرأسمالية 6.474.561

15.296.319

8.062.456
181.437

148.068

6.655.998

15.444.387

 - 43إدارة رأس املال

يهدف البنك من إدارة رأس املال إلى حتقيق األهداف التالية:
•التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة برأس املال.
•احملافظة على قدرة البنك باإلستمرارية.
•اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في أعمال البنك.

يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل إدارة البنك وتزويد البنك املركزي األردني باملعلومات املطـلوبة حول كفاية رأس املال ربعياً.
قام البنك املركزي األردني بتاريخ  31تشرين األول  2016بإصدار تعليمات كفاية رأس املال وفق ًا ملعيار بازل  IIIوإلغاء تعليمات
كفاية رأس املال وفق ًا ملعيار بازل  ،IIوعليه مت إعداد واحتساب كفاية رأس املال وفق ًا ملعيار بازل  IIIبينما أرقام املقارنة للعام 2015
بناء على كفاية رأس املال وفق ًا للمعيار بازل .II
ً
حسب تعليمات البنك املركزي األردني فإن احلد األدنى ملعدل كفاية رأس املال يساوي  ٪12ويتم تصنيف البنوك إلى  5فـئات
أفضلها التي معـدلها يـساوي  %14فـأكثـر .هذا وقـد بـلغ معـدل كـفاية رأس املال للبنك كما في  31كـانـون األول 2016
معدل  ٪16.25وفق ًا ملعيار بازل  ،IIIوفي  31كانون األول  2015معـدل  ٪15.94وفق ًا ملعيار بازل .II

84

واجلدول التالي يبني مكونات رأس املال وقيمتها ومجموع املوجودات املرجحة باخملاطر ومعدل كفاية رأس املال للعام  2016التي
يتم قياسها حسب تعليمات البنك املركزي األردني املستندة إلى تعليمات جلنة بازل  IIIبهذا اخلصوص:
 31كانون األول 2016
بنود رأس املال األساسي حسب متطلبات األعمال

بآالف الدنانير

رأس املال املكتتب به (املدفوع)

150.000

األرباح املدورة

2.604

بنود الدخل الشامل االخرى:
التغير املتراكم بالقيمة العادلة

()1.429

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()4.179

عالوة اإلصدار

1.418

اإلحتياطي القانوني

26.958

حقوق األقلية املسموح اإلعتراف بها

6.797

إجمالي رأس املال األساسي لألسهم العادية

182.169

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال)
الشهرة واملوجودات غير امللموسة

()1.688

املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن مخصصات الديون

()936

اإلستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات املالية وشركات التأمني خارج نطاق التوحيد الرقابي والتي
ميلك فيها البنك أكثر من ٪10

-

صافي حقوق حملة األسهم العادية

179.545

رأس املال اإلضافي

-

صافي رأس املال األساسي

179.545

الشريحة الثانية من رأس املال
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

5.789

إجمالي رأس املال املساند

5.789

صافي رأس املال املساند

5.789

رأس املال التنظيمي

185.334

مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر

1.140.817

نسبة كفاية رأس املال التنظيمي ()٪

٪16.25

نسبة رأس املال األساسي ()٪

٪15.74
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واجلدول التالي يبني مكونات رأس املال وقيمتها ومجموع املوجودات املرجحة باخملاطر ومعدل كفاية رأس املال للعام  2015التي
مت قياسها حسب تعليمات البنك املركزي األردني املستندة إلى تعليمات جلنة بازل  IIبهذا اخلصوص:
 31كانون األول
2015
بنود رأس املال األساسي حسب متطلبات األعمال

بآالف الدنانير

رأس املال املكتتب به (املدفوع)

150.000

اإلحتياطي القانوني

23.918

عــالوة اإلصــدار

1.418

األرباح املدورة

1.882

حقوق غير املسيطرين

9.609

الشهـرة

)(2.028

يطرح :إستثمارات في بنوك وشركات تأمني وشركات مالية تابعــة لم يتم دمج بياناتها املالية

)(15.665

مجموع رأس املال األساسي

169.134

بنود رأس املال اإلضافي
فروقات ترجمة العمالت األجنبية

)(755

إحتياطي القيمة العادلة  -صافي بعد الضريبة

)(1.018

إحتياطي اخملاطر املصرفية العامة

5.789

يطرح :إستثمارات في بنوك وشركات تأمني وشركات مالية تابعــة لم يتم دمج بياناتها املالية

)(4.016

مجموع رأس املال اإلضافي

-

يـطـــرح:
مجموع رأس املال التنظيمي

169.134

مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر

1.061.098

) (٪نسبة كفاية رأس املال

٪15.94

) (٪نسبة رأس املال األساسي

٪15.94

 - 44حسابات محتفظ بها لصالح العمالء

ميثل هذا البند احلسابات التي يحتفظ البنك بها نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك حيث بلغ رصيدها حوالي
 31,881,896دينار أردني كما في  31كانون األول  19.773.003( 2016دينار كما في  31كانون األول  .)2015يتم إظهار رسوم
وعموالت إدارة تلك احلسابات في قائمة الدخل املوحدة.
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 - 45تحليل إستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفترة املتوقعة إلستردادها أو تسويتها :
لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملمـــوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

 31كانـــــــــــون األول 2016
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

73.679.105

-

73.679.105

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

224.106.568

-

224.106.568

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

23.839.434

3.472.680

27.312.114

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

15.066.496

-

15.066.496

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

223.760

-

223.760

تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي

379.238.463

373.968.339

753.206.802

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

565.155.908

28.872.425

594.028.333

إستثمارات في شركات حليفة

-

17.376.287

17.376.287

ممتلكات ومعـدات  -بالصافي

-

65.707.091

65.707.091

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

-

1.673.875

1.673.875

موجودات ضريبية مؤجلة

-

936.420

936.420

موجودات أخرى

-

36.267.905

36.267.905

مجموع املوجودات

528.275.022 1.281.309.734

1.809.584.756

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

420.474.428

-

420.474.428

ودائع عمالء

782.902.620

294.653.847

1.077.556.467

تأمينات نقدية

51.904.727

10.555.847

62.460.574

1.984.077

1.984.077

1.113.162

9.975.825

16.719.105

16.719.105

مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
الصافي

8.862.663
-

325.026.038 1.264.144.438
17.165.296

203.248.984

1.589.170.476
220.414.280
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 31كانـــــــــــون األول 2015

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملمـــــــوع

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

100.001.517

-

100.001.517

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

206.225.447

-

206.225.447

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

11.511.583

10.510.200

22.021.783

أوراق مالية محتفظ بها بالتكلفة املطفأة  -بالصافي

542.225.065

46.338.022

588.563.087

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

65.647

-

65.647

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

14.582.937

-

14.582.937

تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي

431.087.246

305.485.224

736.572.470

إستثمارات في شركات حليفة

-

19.680.613

19.680.613

ممتلكات ومعـدات  -بالصافي

-

62.401.516

62.401.516

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

-

2.027.833

2.027.833

موجودات ضريبية مؤجلة

-

865.071

865.071

20.969.259

40.198.947

موجودات أخرى

19.229.688

مجموع املوجودات

468.277.738 1.324.929.130

1.793.206.868

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

435.805.812

ودائع عمالء

804.104.163

235.995.782

1.040.099.945

تأمينات نقدية

48.179.252

17.584.794

65.764.046

1.720.199

1.720.199

مخصص ضريبة الدخل

7.995.028

1.514.346

9.509.374

مطلوبات أخرى

4.205.499

14.493.022

18.698.521

مجموع املطلوبات

271.308.143 1.300.289.754

مخصصات متنوعة

الصافي
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-

435.805.812

-

24.639.376

196.969.595

1.571.597.897
221.608.971

 - 46مستويات القيمة العادلة

أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك احملددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
إن 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 واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت املستخدمة).
القيمـة العادلــة
 31كانــون األول

املوجودات املالية  /املطلوبات املالية

2016

2015

دينــــــار

دينــــــار

مستوى
القيمة
العادلـة

طريقة
التقييم
واملدخالت
املستخدمة

مدخالت
هامة
غير
ملموسة

العالقة بني
املدخالت
الهامة غير
امللموسة
والقيمة
العادلة

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

223.760

65.547

اجملموع

223.760

65.547

املستوى األول

األسعار
املعلنة في
األسواق
املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
أسهم متوفر لها أسعار سوقية

13.274.020 13.782.864

1.308.917

أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية

1.283.632

اجملموع

14.582.937 15.066.496

عقود آجلة عمالت أجنبية

11.664.293 10.614.113

إجمالي املوجودات املالية بالقيمة
العادلة

26.312.777 25.904.369

املستوى األول

األسعار
املعلنة في
األسواق
املالية

ال ينطبق

املستوى الثاني

مقارنتها
بالقيمة
السوقية
ألداة مالية
مشابهة

ال ينطبق

املستوى األول

األسعار
املعلنة في
األسواق
املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

لم تكن هنالك أي حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاني خالل األعوام  2016و .2015
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ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باستثناء ما يرد في اجلدول أدناه إننا نعتقد أن القيمة الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة في القوائم
املالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية للبنود املبينة أدناه تعادل القيمة
العادلة لها تقريب ًا وذلك يعود إما إلستحقاقها قصير األجل أو أن أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام .
 31كانـــــون األول 2016

 31كانــــــــون األول 2015

مستوى القيمة

القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

العادلــــــــة

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة
أرصدة لدى بنوك مركزية

58.340.650

58.446.951

83.607.133

84.165.968

املستوى الثاني

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

224.106.568

224.202.941

206.225.447

206.287.481

املستوى الثاني

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

27.312.114

27.415.167

22.021.783

22.047.225

املستوى الثاني

قروض وكمبياالت وأخرى

616.958.309

622.357.028

651.606.984

660.299.255

املستوى الثاني

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

594.028.333

603.311.893

588.563.087

 597.921.939املستوى األول والثاني

مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة 1.570.721.868 1.552.024.434 1.535.733.980 1.520.745.974
مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

420.474.428

436.023.223

املستوى الثاني

ودائع عمالء

1.043.840.888 1.040.099.945 1.080.458.509 1.077.556.467

املستوى الثاني

65.802.529

املستوى الثاني

تأمينات نقدية

62.460.574

420.783.974
62.490.341

435.805.812
65.764.046

مجموع املطلوبات املالية غير محددة القيمة العادلة 1.545.666.640 1.541.669.803 1.563.732.824 1.560.491.469

للبنود املبينة أعاله قد مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمستوى الثاني والثالث وفق ًا لنماذج تسعير
متفق عليها والتي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.
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 -47إرتباطات وإلتزامات محتملة (خارج املركز املالي)

أ  -إرتباطات وإلتزامات إئتمانية:

 31كانــــــــــــون األول
2016

2015

دينــــــار

دينــــــار

إعتمادات مستندية
صادرة

26.706.876

32.667.718

واردة معززة

756.239

1.549.841

واردة غير معززة

18.256.659

17.944.202

قبوالت:
صادرة  /إعتمادات

19.206.824

23.976.048

صادرة  /بوالــص

8.259.364

8.780.863

واردة  /غـيـر معـززة

8.316.672

11.936.669

كفاالت:
 -دفع

29.155.264

31.972.362

 -حسن تنفيذ

33.249.426

47.548.846

 -أخرى

24.461.043

33.702.925

عقود الشراء والبيع اآلجل

10.614.113

11.664.293

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

35.056.519

60.977.293

اجملمــوع

214.038.999

282.721.060

ب  -بلغت اإللتزامات التعاقدية لشراء موجودات ثابتة أو عقود إنشائية ما يقارب  500ألف دينار.
ج  -ال يوجد أية ضمانات مقدمة من البنـك مقابـل إلتزامات تعاقدية.
د  -عقود إيجار تشغيليـة ورأسمالية.
بلغ احلد األدنى ملدفوعات عـقـود التأجير الرأسـمالي:

خالل سنة واحدة
اجملموع

2016

2015

دينـــــــار

دينـــــــار

573.676

935.998

573.676

935.998
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 -48القضايا املقامة على البنك

بلغ مجموع القـــضايا املقامة عـلى البنك  8.299.988دينار كما في  31كانون األول  9.276.734( 2016دينار كما في  31كانون
األول  )2015متثل في معظمها قضايا أقامها بعض العمالء ملقابلة دعاوي أقامها البنك عليهم ،وإستناد ًا لرأي محامي البنك
فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات مادية لقاء هذه القضايا عدا اخملصص املرصود والبالغ  127.000كما في  31كانون األول
 ،2016علم ًا بأن املبالغ التي قد يدفعها البنك لقاء القضايا التي فصلت أو مت تسويتها ودي ًا يتم قيدها فى قائمة الدخل عند
دفعها.

 - 49تطبيق معايير التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة

أ -معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:
تـم اتبـاع معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي أصبحت سارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ
في أو بعد أول كانون الثاني  2016أو بعد ذلك التاريخ ،في إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري
على املبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم املاليـــة املوحدة للسنة والسنوات السابقة ،علم ًا بأنه قد يكون لها تأثير على
املعاجلــة احملاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات املستقبليـة:
• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)14حسابات التأجيل التنظيمية.
• التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)1عرض القوائم املالية واملتعلقة مببادرة االفصاح.
• التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)11اإلتفاقيات املشتركة واملتعلقة باملعاجلة احملاسبية لشراء احلصص
في العمليات املشتركة.
•التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)16املمتلكات واآلالت واملعدات ،ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )38املوجودات غير
امللموسة :توضيح طرق اإلستهالك واإلطفاء املقبولة محاسبياً.
• التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)16املمتلكات واآلالت واملعدات ومعيار احملاسبة الدولي رقــم ( )41الزراعة:
النباتات املنتجة.
• التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)27القوائم املالية املنفصلة املتعلقة مبحاسبة اإلستثمارات في الشركات
التابعة واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية في القوائم املالية املنفصلة إختيارياً.
• التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة واملعيار الدولي للتقارير املالية رقــم (:)12
اإلفصاح عن احلصص في املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة الدولي رقــم ( :)28اإلستثمار في الشركات احلليفة واملشاريع
املشتركة املتعلقة بتطبيق اإلستثناء من التوحيد في الشركات اإلستثمارية.
• التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2014 - 2012التي تشمل التعديالت على
املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )5و ( )7ومعياري احملاسبة الدوليني رقمي ( )19و (.)34
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ب -معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد:
لم يطبق البنك املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية املفعول بعد:
معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

سارية املفعول للسنوات
املالية التي تبدأ في أو بعد

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام
 2016 - 2014والتي تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي
( )1و ( )12ومعيار احملاسبة الدولي رقم (.)28

يبدأ سريان التعديالت على املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم ( )1ومعيار احملاسبة
الدولي رقم ( )28للفترات املالية التي
تبدأ في أول كانون الثاني  2018أو بعد
ذلك التاريخ بينما يبدأ سريان التعديالت
على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
( )12للفترات املالية التي تبدأ في أول
كانون الثاني  2017أو بعد ذلك التاريخ.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم (“ :)12ضرائب الدخل” املتعلقة باإلعتراف
باملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غير احملققة.

أول كانون الثاني 2017

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم (“ )7قائمة التدفقات النقدية” التي
تهدف لتقدمي إفصاحات إضافية في قائمة التدفقات النقدية كي متكن مستخدمي
القوائم املالية من تقييم التغير في املطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية.

أول كانون الثاني 2017

التفسيرات للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ :)22املعامالت بالعملة األجنبية
والدفعات املقدمة”.
يتناول التفسير املعامالت بالعملة األجنبية أو جزء من املعامالت حيثما يكون
هنالك:
• بدل بالعملة األجنبية أو ذو سعر بالعملة األجنبية.
• تعترف املنشأة باملوجودات املدفوعة مقدم ًا أو مبطلوبات اإليرادات املؤجلة قبل
اإلعتراف باملوجودات ذات الصلة أو باإليرادات أو باملصاريف.
• وتعترف املنشأة باملوجودات املدفوعة مقدم ًا أو مبطلوبات اإليرادات املؤجلة
بإعتبارها موجودات أو مطلوبات غير نقدية.

أول كانون الثاني 2018

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ :)2الدفع على أساس األسهم”
املتعلقة بتصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم.

أول كانون الثاني 2018

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ :)4عقود التأمني” املتعلقة
بالفرق ما بني تاريخ سريان كل من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9ومعيار
عقود التأمني.

أول كانون الثاني 2018

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم (“ :)40اإلستثمارات العقارية” حيث
عدلت الفقرة رقم ( )57لتنص على وجوب حتويل املنشأة للعقار من اإلستثمارات
العقارية أو اليها فقط عندما يتوفر دليل على تغير اإلستخدام.
يحدث تغير اإلستخدام عندما تتوافق ،أو ال تتوافق ،العقارات مع تعريف اإلستثمارات
العقارية.
ال يعتبر التغير بنوايا اإلدارة حول إستخدام العقار دلي ًال على وجود تغير باإلستخدام.
عدلت الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير شاملة.

أول كانون الثاني 2018

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ :)7األدوات املالية  /اإلفصاحات”
املتعلقة باإلفصاح حول التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)9

عندما يتم تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم (.)9

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ :)7األدوات املالية  /اإلفصاحات” املتعلقة
بإفصاحات إضافية حول محاسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن
تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة التحوط في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)9

عندما يتم تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم (.)9
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املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية (النسخ املعدلة لالعوام 2009
و 2010و 2013و)2014
حيث صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9األدوات املالية بتشرين الثاني 2009
وطرح متطلبات جديدة لتصنيف املوجودات املالية وقياسها ،وعدل بتشرين األول
 2010ليشمل متطلبات حول تصنيف املطلوبات املالية وقياسها وإستبعادها.
كما طرحت نسخة جديدة في تشرين الثاني  2013تشمل متطلبات جديدة حول
محاسبة التحوط .وصدرت نسخة معدلة من املعيار أيضا في متوز من العام 2014
لتشمل أساس ًا على (أ) متطلبات التدني للموجودات املالية (ب) تعديالت محددة
ملتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة قياس “القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر” لبعض أدوات الدين البسيطة.

أول كانون الثاني 2018

حتتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9على املتطلبات
احملاسبية لألدوات املالية وحلت محل معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)39اإلعتراف
والقياس .وتتضمن النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:
التصنيف والقياس:
تصنف املوجودات املالية بناء ًا على منوذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية.
وقدمت نسخة  2014تصنيف جديد لبعض أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها
ضمن “املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر” .وتصنف
املطلوبات املالية تصنيفا مماثال ملعيار احملاسبة الدولي رقم ( )39إال أن هنالك
إختالفات باملتطلبات املطبقة على قياس مخاطر اإلئتمان املتعلقة باملنشأة.
التدني:
قدمت نسخة  2014منوذج “اخلسارة االئتمانية املتوقعة” إلحتساب خسارة تدني
املوجودات املاليـة ،وعليه أصبح من غير الضروري زيادة اخملاطر اإلئتمانية مسبق ًا
حتى يتم اإلعتراف بخسارة التدني.
محاسبة التحوط:
قدمت نسخة  2014منوذج ًا جديد ًا حملاسبة التحوط صمم ليكون أكثر مالئمة مع
كيفية قيام املنشآت بإدارة اخملاطر عند التعرض خملاطر التحوط املالي وغير املالي.
إلغاء اإلعتراف:
أتبعت متطلبات إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية كما وردت في
املعيار احملاسبي الدولي رقم (.)39
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)15اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء.
صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15في أيار  2015حيث وضع نظام شامل
وموحد تستعني به املنشآت في قيد اإليرادات الناجتة عن العقود املبرمة مع
العمالء .وسيحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15محل اإلرشادات احلالية
بشأن اإلعتراف باإليرادات مبا في ذلك املعيار احملاسبي الدولي رقم ( :)18اإليرادات
واملعيار احملاسبي الدولي رقم ( :)11عقود اإلنشاءات وما يتعلق بها من تفسيرات
عند سريان العمل باملعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)15
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أول كانون الثاني 2018

ويقوم املبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15على وجوب إعتراف
املنشاة بإيراداتها لوصف حتويل البضائع أواخلدمات املتفق عليها للعمالء مببلغ
يظهرالقيمة التي تتوقع املنشاة احلصول عليها لقاء تلك البضائع أو اخلدمات،
ويقدم املعيار على وجه الدقة منهج ًا لإلعتراف باإليرادات بناء ًا على خمس خطوات:
*
*
*
*
*

اخلطوة  :1حتديد العقود املبرمة مع العميل.
اخلطوة  :2حتديد إلتزامات األداء الواردة بالعقد.
اخلطوة  :3حتديد قيمة املعاملة.
اخلطوة  :4تخصيص قيمة املعاملة على إلتزامات األداء الواردة بالعقد.
اخلطوة  :5اإلعتراف باإليرادات عند (أو حني) إستيفاء املنشأة إللتزامات األداء.

وتعترف املنشأة ،مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)15بإيراداتها عندما
يستوفى اإللتزام ،أي عندما حتول السيطرة على البضائع أو اخلدمات التي تنطوي
على إستيفاء إلتزام ما للعميل .ولقد أضيف املزيد من التوجيهات املستقبلية
على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15ملعاجلة حاالت محددة .هذا ويتطلب
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15مزيد ًا من اإلفصاحات التفصيلية.
التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( :)15اإليرادات من العقود املبرمة
مع العمالء :لتوضيح ثالثة جوانب من املعيار (حتديد إلتزامات األداء ،واملبلغ األصلي
مقابل إعتبارات الوكيل والترخيص) ،كما مت منح أحكام إنتقالية للعقود املعدلة
والعقود املنجزة.

أول كانون الثاني 2018

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ :)16عقود االيجار”
يحدد هذا املعيار كيفية اإلعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها
وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير املالية .ويوفر هذا املعيار منوذج ًا محاسبي ًا موحد ًا
للمستأجر ،حيث يوجب على املستأجرين اإلعتراف باألصول واإللتزامات لكافة
عقود اإليجار باستثناء العقود التي مدتها إثني عشر شهر ًا أو أقل أو أصولها ذات
قيم منخفضة.

أول كانون الثاني 2019

ويوجب هذا املعيار على املؤجر اإلستمرار بتصنيف عقود اإليجار إما عقود ًا تشغلية
أو متويلية ،ومبوجب هذا املعيار بقيت محاسبة عقود اإليجار في دفاتر املؤجر حلد
كبير كما هي دون تغيير عما كانت عليه مبوجب معيار احملاسبة الدولي رقم (.)17
التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ :)10القوائم املالية املوحدة”
ومعيار احملاسبة الدولي رقم (“ :)28اإلستثمار في الشركات احلليفة واملشاريع
املشتركة ( ”)2011املتعلقة مبعاجلة بيع موجودات من مستثمر أو أن يقوم بتقدميها
لشركته احلليفة أو مشروعه املشترك.

تاريخ السريان مؤجل
ألجل غير مسمى

تتوقع إدارة البنك تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة في إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ سريانها
وإمكانية تطبيقها .وقد ال يكون لتبني هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة ،باستثناء تطبيق املعايير الدولية للتقارير
املالية أرقام ( )9و( )15و( ،)16أي تأثير جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك بفترة التطبيق األولي.
وتتوقع اإلدارة تبني املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )9و( )15في القوائم املالية املوحدة للبنك للفترات السنوية التي
تبدأ في أول كانون الثاني  2018وتبني املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16في القوائم املالية املوحدة للبنك للسنة التي
تبدأ في أول كانون الثاني  .2019وقد يكون لتطبيق املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )9و( )15تأثير ًا جوهري ًا على املبالغ
املالية واإلفصاحات الواردة في القوائم املالية املوحدة للبنك فيما يتعلق باإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء واملوجودات
املالية واملطلوبات املالية للبنك .كما قد يكون لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16تأثير ًا جوهري ًا على املبالغ املالية
واإلفصاحات في القوائم املالية املوحدة للبنك فيما يتعلق بعقوده التأجيرية.
إال إنه ليس أمر ًا عملي ًا تقدمي تقدير معقول لتداعيات تطبيق هذه املعايير حلني قيام الشركة (البنك) باملراجعة بهذا اخلصوص.
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بيانات اإلفـصـاح املطـلوبة
بموجب تعليمات هيئة األوراق املالية
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بيـــانـــات اإلفـصـــاح املطـلـوبة بمـوجـب املــادة ( )4من تعليـمـات إفـصـاح
الشركات املصدرة واملعايير املحاسبية ومعايير التدقيق الصـــادرة عــن هـيـئــة
األوراق املالية عن السنة املالية املنتهية في 2016/12/31
 - 1كلمة رئيس مجلس اإلدارة
وردت في منت التقرير.

 . 1أ  -أنشطة البنك الرئيسية
وردت في منت التقرير.

.1ب  -الفروع واملكاتب والشركات التابعة والبنك احلليف محلي ًا ودولي ًا وعدد املوظفني في كل منها
وردت في التقرير.

.1ج  -حجم اإلستثمار الرأسمالي للبنــك

بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي للبنــك خالل عام  2016مبلغ  6.7مليون دينار.

 - 2الشركات التابعة للبنـــك
وردت في التقرير.

.3

أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

الشركة العربية لإلستثمار وميثلها السيد  /إبراهيم بن حمود املزيد

•املنصب :رئيس مجلس اإلدارة
•تاريخ امليالد1955 :
ً
•بكالوريوس إقتصاد من جامعة الرياض سابقأ (جامعة امللك سعود حالياً) ،اململكة العربية السعودية
•ماجستير إدارة أعمال من جامعة أوكالهوما ،الواليات املتحدة األمريكية1985 – 1980 ،
•الصندوق السعودي للتنمية1991 - 1980 ،
•تقلد عدة مناصب في الشركة العربية لإلستثمار آخرها رئيس ًا تنفيذي ًا للشركة 2012 ،وحتى تاريخه
•عضو مجلس إدارة شركة سكر كنانة ،السودان
•عضو مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني ،قطر
•عضو مجلس إدارة مجموعة سوداتل لالتصاالت ،السودان
•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات (سبكيم) ،السعودية
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السيد  /عبدالقادر عبداهلل القاضي

•املنصب:عضو مجلس إدارة  /الرئيس املؤسس
•تاريخ امليالد1934 :
•بكالوريوس إقتصاد من جامعة همبلت ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية
•ماجستير إقتصاد من جامعة أوريجون ،الواليات املتحدة األمريكية
•املساعد الثاني للمدير العام للبنك األهلي األردني1964 – 1961 ،
•رئيس مكتب نائب أمير قطر1970 – 1964 ،
•مدير وزارة مالية دولة قطر1988 – 1970 ،
•ممثل دولة قطر في مجالس العديد من املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية1988 – 1970 ،
•رئيس مجلس إدارة شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية
•عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية
•رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني لغاية  26آذار 2014

السيد  /حسني هاشم الدباس

•املنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة
•تاريخ امليالد1955 :
•بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية1976 ،
•ماجستير في اإلدارة والتسويق من معهد اإلدارة العاملي ،أريزونا ،الواليات املتحدة األمريكية1978 ،
•تقلد عدة مناصب رفيعة آخرها مدير عام ورئيس تنفيذي للملكية األردنية2012 – 2009 ،
•نائب رئيس الشرق األوسط وأفريقيا 2016 – 2012 ،IATA
•عضو مجلس في إدارة طيران التحالف العاملي
•رئيس مجلس إدارة األجنحة امللكية
•عضو في مجلس السياحة األردني
•عضو في مجلس السياحة الوطني

السيد  /هاني عبدالقادر القاضي

•املنصب :املدير العام  /الرئيس التنفيذي
•تاريخ امليالد1962 :
•بكالوريوس هندسة من جامعة أمبريال للعلوم والتكنولوجيا ،لندن ،اململكة املتحدة
•ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف ومتويل من جامعة هارفرد ،بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية
•ضابط ائتمان في دائرة اإلقراض الدولية في بنك  JP Morganنيويورك1986 – 1984 ،
•مساعد مدير دائرة خدمات اإلستثمارات البنكية لدى  ،BANKERS TRUSTنيويورك – الواليات املتحدة األمريكية1991 – 1988 ،
•عضو مجلس اإلدارة املفوض في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية
•عضو مجلس اإلدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية

املصرف الليبي اخلارجي وميثله السيد  /إمحمد محمد فرج

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1974 :
•دبلوم جتاري محاسبة
•مدير مكتب اإلستثمار الشعبي اخلرطوم ،السودان2009 – 2006 ،
•تقلد عدة مناصب فى املصرف الليبي اخلارجي ،آخرها مساعد مدير إدارة في إدارة العمليات املصرفية 1994 ،وحتى تاريخه
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شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم وميثلها معالي السيد « /محمد شريف» علي الزعبي
•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1963 :
•بكالوريوس حقوق مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول ،اململكة املتحدة1984 – 1981 ،
•ماجستير في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول ،اململكة املتحدة1985 – 1984 ،
•وزير الصناعة والتجارة السابق ،اململكة األردنية الهاشمية2006 – 2005 ،
•وزير العدل السابق ،اململكة األردنية الهاشمية2007 – 2006 ،
•عضو مجلس األعيان ،اململكة األردنية الهاشمية2011 – 2010 ،
•عضو سابق في مجلس إدارة البنك املركزي األردني
•عضو مجلس إدارة اخلطوط اجلوية امللكية األردنية م.ع.م.
•عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية
•شريك رئيسي في شركة مكتب علي الزعبي محامون ومستشارون قانونيون

معالي الدكتور « /محمد ناصر» سالم أبوحمور

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1961 :
•بكالوريوس إقتصاد من جامعة اليرموك ،اململكة األردنية الهاشمية1984 ،
•ماجستير إقتصاد من اجلامعة األردنية ،اململكة األردنية الهاشمية1990 ،
•دكتوراه إقتصاد  /مالية من جامعة سيري ،اململكة املتحدة1997 ،
•تقلد عدة حقائب وزارية:
•وزير املالية :اململكة األردنية الهاشمية 2005 – 2003 ،ومن 2011 – 2009
•وزير الصناعة والتجارة :اململكة األردنية الهاشمية ،متوز – تشرين األول 2003
•شغل منصب رئيس مجلس إدارة لعدد من الشركات الكبرى في األردن ،منها الشركة العربية للبوتاس وهيئة التأمني
ومؤسسة تشجيع اإلستثمار
•عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات منها :اإلتصاالت األردنية ( )Orangeوالصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية
ومركز دراسات الشرق األوسط
•رئيس مجلس إدارة شركة السالم للنقل والتجارة

السيد  /محمد محمود العقر

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1948 :
•عضو مجلس إدارة في بنك قطر الدولي 2000 ،وحتى تاريخه
•مستشار إقليمي لبنك ستاندرد تشارترد2003 - 2001 ،
•مدير عام إقليمي في الشرق األوسط لبنك 2001 – 1998 ،ANZ Grindlays Private Bank
•مدير تنفيذي إقليمي في الشرق األوسط لبنك 1998 – 1995 ،ANZ Grindlays Private Bank
•مالك ومدير شركة الشراع العقارية – الدوحة ،قطر
•مؤسس وشريك وعضو مجلس إدارة في شركة قطر لألوراق املالية
•شريك وعضو مجلس إدارة في شركة الثقة للصرافة
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السيد  /خليل محمود أبوالرب

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1976 :
•بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق من جامعة هيرون ،لندن  -اململكة املتحدة1995 ،
•عضو مجلس إدارة  2010 ،The Real Estate Development, Conseil Et Gestion Immobiliere (CGI) Lebanonوحتى تاريخه
•شغل عدة مناصب في  KBAS Contracting, Trading & Ind. Co., WLLآخرها نائب مدير عام  2002 ،وحتى تاريخه

شركة اليقني لإلستثمارات وميثلها السيد  /خالد «محمد وليد» زكريا – إعتبار ًا من  10نيسان 2016
•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1966 :
•بكالوريوس العلوم املالية واحملاسبة من جامعة اليرموك ،اململكة األردنية الهاشمية1987 ،
•الرئيس التنفيذي لشركة الشرق األوسط خلدمات الدفع  2014 ،MEPSوحتى تاريخه
•شغل مناصب عدة في بنوك وشركات كبرى في األردن
•عضو في عدة مجالس إدارات لبنوك وشركات وهيئات وجمعيات

الدكتور  /عدنان علي ستيتيه – إعتبار ًا من  27نيسان 2016

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1956 :
•بكالوريوس في اإلقتصاد والتجارة من جامعة دمشق ،سوريا1980 ،
•ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليبزيج ،أملانيا1987 ،
•دكتوراه في اإلقتصاد من جامعة ليبزيج ،أملانيا1990 ،
•بكالوريوس في القانون والعلوم السياسية من جامعة بيروت العربية ،لبنان2008 ،
•محكم دولي معتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 2008 ،وحتى تاريخه
•أستاذ مساعد زائر في جامعة قطر
•املدير التنفيذي لإلستثمار في شركة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة 2000 ،وحتى تاريخه
•املدير التنفيذي للشؤون القانونية في شركة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة 2010 ،وحتى تاريخه
•عضو في عدة مجالس إدارات لبنوك وشركات
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.3

ب  -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

السيـد  /هـاني عبدالقادر القاضي

•املنصب :املدير العام  /الرئيس التنفيذي
•تاريخ امليالد1962 :
•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 اإلستثمـارات البنكيـة  ،BANKERS TRUSTنيـويـورك 1991 - 1988
•عضو مجلس اإلدارة املفوض في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية
•عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية

السـيــد  /زكـريـا أحمــد غوامنـــة

•املنصب :مساعد املدير العام  /الشؤون اإلدارية
• تاريخ امليالد1958 :
•بكالوريوس في الرياضيـات من جامعــة املوصـل عام 1981
•تقلـد عـدة مناصــب إداريــة في بنك اإلستثمار الفلسطيني ،آخرها منصب مدير عام

السـيــد  /نـاصـر نـاجـي الطراونــة

•املنصب :مساعد املدير العام  /خدمات إستثمارية
•تاريخ امليالد1964 :
•بـكـالوريــوس فــي علــم الكمبيـوتــر  )Imperial College( /لندن عام 1986
•عمــل فـي رئاســة الــوزراء عــام 1997
•مسـتشــار  IBEXعــــام 1995

السـيد  /سـامـر عبدالقـادر القـاضــي

•املنصب :مساعد املدير العام  /اخلزينــة
•تاريخ امليالد1966 :
•دبلوم عالي في اإلدارة واإلقتصاد جامعة ( )RICHMONDلنــدن
•مدير قسم دائرة اإلستثمار في بنك قطر الوطني من 1988 - 1987

السـيــد  /ضــرار شـبــلي حـداديـــن

•املنصب :مساعد املدير العام  /املاليـة
•تاريخ امليالد1973 :
•بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال  /اجلامعة األردنية 1995
•ماجستير محاسبة وإدارة مالية  /جامعة إسكس – بريطانيا 2009
•عمل ملدة ( )7سنوات كمحلل مالي رئيسي في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
•عمل ملدة ( )9سنوات مدير ًا لدائرة التخطيط اإلستراتيجي والتحليل املالي في البنك التجاري األردني
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السـيــد  /إبـراهـيـم إسـمـاعيـل بصبوص

•املنصب :مساعد املدير العام  /اإلتصال مع اجلهات الرقابية وأمانة سر مجلس اإلدارة
•تاريخ امليالد1950 :
• بـكـالوريــوس محـاسـبــة عــام 1974
•عمــل فـي التدقيق اخلارجي لدى مؤسسات مهنيـة داخل اململكة وخارجـهــــــا ،آخرها ( )Arthur Andersonوشاعر
وشركاه ومؤسسات أخرى لـمـدة  20عــام

السـيد  /وائــل عبدالقـادر القـاضــي

•املنصب :مساعد املدير العام  /تخطيط وتطوير أعمال البنك من عام  2000وحتى اآلن
•تاريخ امليالد1969 :
•بكالوريوس في علم الكمبيوتر من جامعة ( )Bostonعام 1991

السـيــد  /عمــاد علـي سـعيـــد

•املنصب :مساعد املدير العام  /خدمات الشركات
•تاريخ امليالد1974 :
•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  HSBCوبنك املال األردني والبنك العربي
•عمل في مجال التدريب املالي واملصرفي في األردن واخلارج
•مساعـــد املـديـــر العـــام  /رئيـــس مجمـوعـــة أعمال الشركات في بنك االستثمار العربي األردني من شهر أيار عام
 2014وحتى اآلن

السـيــد  /محمــد أحمــد «زيد الكيالني»

•املنصب :مساعد نائب املدير العام  /التدقيق الداخلي
•تاريخ امليالد1965 :
•بكالوريوس إقتصاد – جامعة اليرموك 1986
•حاصل على شهادات مهنية في التدقيق الداخلي Certified Bank Auditor – Internal Quality Auditor
•عمل ملدة  16سنة مراقب ًا في دائرة التدقيق الداخلي – البنك اإلسالمي األردني
•عمل ملدة  3سنوات مدير ًا إلدارة املراجعة الداخلية – مصرف الوحدة  /ليبيا
•عمل ملدة  6سنوات مدير ًا في دائرة التدقيق الداخلي – البنك العربي

السـيــد  /بـاســل محمــد األعـــرج

•املنصب :مساعد نائب املدير العام  /اإلمتثال واخملاطر وعالقات مصرفية
•تاريخ امليالد1970 :
•دبلـوم عـالـي متـويــل التجـارة اخلـارجيــة  - London Institute of Banking & Finance /بريطانيا عام 2009
•ماجستير اإلدارة العامة  /جامعة هارفرد – أمريكا عام 2011
•ماجستير العلوم املالية واملصرفية  /األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  -األردن عام 1999
•ماجستير إدارة األعمال  Lancaster University /بريطانيا 2015
•عمل ملدة سنة مدير ًا إلدارة العمليات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
•عمل ملدة  6سنـــوات مديـر ًا إلدارة العمليـــات ومن ثـم مـديـــر ًا لتطوير األعمال املصرفية لدى بنك اإلحتاد

102

السـيــد  /محمـد خلـدون شمـوط

•املنصب  :مدير دائرة اخلزينة
•تاريخ امليالد 1982 :
•بكالوريوس علم احلاسبات اإللكترونية  /جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 2004
•ماجستير إدارة أعمال  /جامعة الشرق األوسط 2012
•حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة اخلزينة وإدارة احملافظ اإلستثمارية
•ضابط حسابات كبار العمالء  /بنك املال األردني 2007 - 2005
•رئيس وحدة اخلزينة واإلستثمار  /بنك لبنان واملهجر 2012 - 2007

السـيــد  /قيـصــر رشــــدي عـمـــر

•املنصب  :مديـر العمليــات
•تاريخ امليالد 1965 :
•دبلوم برمجة وحتليل نظم 1985
•تقلد عدة مناصب في بنوك داخل األردن وفلسطني واليمن منذ عام  ،1988ومنها 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)

103

 -4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة
السابقة
مساهمات كبار املساهمني التي تزيـد عــن ( )%5للعام  2016بـاملقارنة مع العام املالي 2015
إسم املساهم

الرقم

2015/12/31

2016/12/31
اجلنسية

عدد األسهم

النسبة إلى
رأس املال %

عـدد األسهم

النسبة إلى
رأس املال %

1

عبــدالقــــادر عبداهلل القـــاضــي

أردنـيـــة

26.441.323

%17.63

26.441.323

%17.63

2

الــمصرف الـلـيــبـي الــخــارجــــي

لـيـبـيـة

19.186.363

%12.79

19.186.363

%12.79

3

الشركة العربية لإلستثمار  /الريــاض

سـعودية

15.375.000

%10.25

15.375.000

%10.25

4

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثـانــي

قطــرية

13.636.363

%9.09

13.636.363

%9.09

•عـدد املساهميــن األردنيني ( )667مساهــــم ميتلكـون ( )99.030.723سهمـ ًا تشكـل نسبـة ملكيتهم من رأس املال
(.)%66.02
•عدد املساهمني العرب واألجانب ( )43مساهــــــم ميتلكون ( )50.969.277سهم ًا تشكل نسبــة ملكيتهم من رأس املال
(.)%33.98

 - 5الوضع التنافسي للبنــك وحصتـه من السوق املحلي
احلصة السوقية لفروع البنك في األردن في نهاية العام 2016
البـيــــــــــــــــــان

احلصــة الســوقـيـــــة

املوجـودات

%3.5

إجمالي ودائع العمـالء

%2.9

القروض والتسهيالت اإلئتمانية

%3.0

ً
ً
وخارجيا
محليا
 - 6درجة اإلعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسني

ال يوجد موردين و/أو عمالء رئيسيني محليني وخارجيني يشكلون  %10من إجمالي املشتريات للبنــك.

 - 7الحماية الحكومية أو اإلمتيازات التي يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته
بموجب القوانني واألنظمة أو غيرها

ال يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات يتمتع بها البنـك أو أي مـن منتجـاتـه مبوجـب القوانيـن واألنظمـة أو غيرها.
ال يوجد أي براءة إختراع أو حقوق إمتياز حصل البنــك عليها.

 - 8القـرارات الصـادرة عن الحكومـة أو املنظمـات الدوليـة أو غيـرها التي لهـا
أثر مادي علـى عمل البنـك أو منتجاته أو قدرته التنافسية

ال توجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية،
ونقوم باإللتزام مبعايير احملاسبة الدولية املنظمة لألعمال املالية واملصرفية.
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.9

أ  -الهيـكــل التنـظـيـمــي للبـــنــــك
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.9

ب  -عـدد مـوظـفي البنـــك ومؤهالتهم العلمية
عـدد موظفي بنك
االستثمار العربي األردني

عـدد موظفي بنك
االستثمار العربي األردني
 /قطر

عدد موظفي الشركة
العربية األردنية لإلستثمار
والوساطة املالية

اجملموع

دكتــــوراه

1

-

-

1

ماجيستيــر

32

1

-

33

بكالوريوس

481

7

5

493

دبلــوم

96

5

1

102

ثانوية عامـة

64

-

-

64

دون الثانويـة

39

-

1

40

اجملمـــــــوع

713

13

7

733

املؤهـل العلمي

.9

ج  -برامج التأهيل والتدريب ملوظفي البنــك

عدد املوظفني
إســــــــــــــــــــــم الـــدورة
الرقم
املشاركني
Writing HR Policies & Procedures
2
1
29
 2مهارات البيع
3
1
تعزيز األطر اإلشرافية والتنظيمية وتخفيف اخملاطر املتعلقة بالبنوك املراسلة De- Risking
1
مهارات إدارة الوقت
4
Stress Testing
5
1
3
األساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق واملستندات والشيكات والتواقيع
6
Treasury Product & Derivatives
7
2
1
إدارة اخملاطر في البنوك
8
9
1
مدقق داخلي معتمد CIA
1
 10خبير معايير اإلبالغ املالي الدولي رقم 9
3
 11معيار اإلفصاح املالي الدولي رقم 9
1
 12وظيفة اإلمتثال ضمن إطار تعليمات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بالتركيز على املنهج القائم على اخملاطر
2
 13تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم  COSOوإعداد خطة التدقيق املستندة للمخاطر
2
 14التحليل املالي لغايات إقراضية
2
 15تعديالت بازل  3اجلديدة
التعليمات واألوامر الصادرة عن البنك املركزي في مجال احلواالت املالية احمللية واخلارجية وأعمال التمويل
1
16
اإللكتروني لألموال للعمالء وبني البنوك وإدارة مخاطرها
Back to Back LCs 17
5
2
Internal Capital Adequacy Assessment Process and Supervisory Review Process (ICAP & SREP) 18
3
 19تأثير التوصية  16الصادرة من  FATFعلى املمارسات املصرفية في مجال حتويالت العمالء
3
 20إجراء إختبارات األوضاع الضاغطة بإستخدام Excel Sheet
3
 21تداول األوراق املالية احلكومية وسوق رأس املال في األردن
1
 22أمن املعلومات والتحقيق في اجلرائم اإللكترونية
1
 23متويل املشاريع صغيرة ومتوسطة احلجم
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 - 10املخاطر التى يتعرض البنك لها

ال يوجد مخاطر تعرض لها البنك أو من املمكن أن يتعرض البنك لها خالل السنة الالحقة ولها تأثير مادي عليها.

 - 11اإلنجازات التى حققها البنــك خالل السنة املالية

وردت ضمن التقرير.

 - 12األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية ،وال
تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

 - 13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة وصافي
حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية

تطور صافي األرباح واألرباح املوزعة وحقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية للسنوات ( 2012 – 2016دينار أردني) كما يلي:
2016

2015

2014

2013

2012

البيـــان
األرباح املتحققة

33.474.065

33.474.649

33.640.196

22.168.911

20.327.049

األربــاح املوزعــة

18.000.000
مقترح توزيعها

18.000.000

18.000.000

13.000.000

12.000.000

صافي حقوق املساهمني

199.160.094

200.099.041

197.238.375

138.545.999

134.457.479

أسعار األوراق املالية
)سعر إغالق السهم(

1.70

1.91

2.05

1.98

1.40

 - 14تحليل املركز املالي للبنـك ونتائج أعماله خالل السنة املالية
وردت ضمن التقرير.

 - 15التطورات املستقبلية الهامة والخطة املستقبلية للبنــك للسنة القادمة
وردت ضمن التقرير.

 - 16أتعاب مدققي الحسابات لعام 2016

•بلغت أتعاب مدققي احلسابات داخل اململكة وخارجها مبلغ ( )135.801دينار كما في نهاية عام .2016
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أ  -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

إســــــم املساهم

املنصب

اجلنسية

2016/12/31

2015/12/31

عدد األسهم
اململوكة

مجموع
عدد األسهم
اململوكة

السيد /عـبدالـقــادر عبداهلل
القـاضي

عضو مجلس
إدارة

أردنـيـــة

26.441.323

26.441.323

املصرف الليبي اخلارجي وميثله:
السيد /إمحمد محمد فرج

عضو مجلس
إدارة

ليبــية
ليبــية

19.186.363

19.186.363

الشركة العربية لالستثمار/
الرياض ،وميثلها:
السيد /إبراهيم بـن حمود املزيـد

رئيس مجلس
اإلدارة

السيد /هـاني عبـدالقـادر
القاضــي

سـعـودية
سـعـودية

15.375.000

الشركات املسيطر عليها
شركة اليقني لإلستثمار
شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

15.375.000

املدير العام
 /الرئيس
التنفيذي
عضو مجلس
إدارة

أردنـيـــة

6.893.632

6.893.632

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية
شركة بترا إلدارة وإنشاء
املطاعم

السيد /خليل محمود أبو الـرب

عضو مجلس
إدارة

أردنـيـــة

1.700.000

1.700.000

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

السيد /محمد محمود الـعـقـر

عضو مجلس
إدارة

قـطـريـة

581.982

581.982

شــركة اليقني لإلستثمـارات،
وميثلها:
السيد  /خالد «محمد وليد»
زكريا*

عضو مجلس
إدارة

أردنـيــة
أردنـــية

68.181

68.181

شـركـة بـتــرا إلنشـاء
وإدارة املطاعـم وميثلها:
معالي السيد “ /محمد شريف”
علي الزعبي

عضو مجلس
إدارة

أردنـيــة
أردنـــية

45.451

45.451

السيد  /حسيـن هاشــم
الـدباس

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

أردنـيــة

20.000

17.000

معالي الدكـتــور “محمد ناصر”
سالم أبــوحمـور

عضو مجلس
إدارة

أردنـيــة

15.000

15.000

الدكتور /عدنان علي ستيتية**

عضو مجلس
إدارة

كـنـديــة 10.000

* إعتبار ًا من  10نيسان 2017
** إعتبار ًا من  27نيسان 2017
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 .17ب  -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل اإلدارة العليــا
2016/12/31

2015/12/31

السيد  /هـاني عبـدالقادر
القاضي

املـديـر عام  /الرئيس
التنفيذي
عضو مجلس إدارة

أردنية

6.893.632

6.893.632

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية
شركة بترا إلدارة وإنشاء
املطاعم

السيد  /سامر عبدالـقادر
الـقاضي

مساعد املدير العام /
اخلزينة

أردنية

6.323.536

6.323.536

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية
شركة بترا إلدارة وإنشاء
املطاعم

السيد  /وائل عبدالـقادر
القـاضـي

إســـــم املـســــاهـــم

املنصب

اجلنسية عدد األسهم عدد األسهم الشركات املسيطر عليها
اململوكة
اململوكة

مساعد املدير العام /
تخطيط وتطوير أعمال
البنك

أردنية

5.625.000

5.625.000

مساعد املدير العام/
اخلدمات اإلستثمارية

أردنية

-

-

السيد  /إبراهيـم إسماعيل
بصـبوص

السيد  /نـاصـر ناجي
الطـراونــة

مساعد املدير العام/
اإلتصال مع اجلهات الرقابية
وأمانة سر مجلس اإلدارة

أردنية

-

-

السيد  /زكـريا أحمد غوامنـة

مساعد املدير العام/
الشؤون اإلدارية

أردنية

-

-

السيد  /عـماد علي سعيـد

مساعد املدير العام/
خدمات الشركات

أردنية

-

-

مساعد املدير العام  /املالية

أردنية

-

-

السيد  /محمد أحمد “زيد
الكيالني”

مساعد نائب املدير العام/
التدقيق الداخلي

أردنية

-

-

السيد  /بـاسـل محمد األعرج

السيد  /ضــرار شبلي
حـــداديــــن

مساعد نائب املدير العام/
اإلمتثال واخملاطر وعالقات
مصرفية

أردنية

-

-

السيد  /قيصر رشدي عمر

مديـر دائرة العمليـات

أردنية

-

-

السيد  /محـمد خلدون
شموط

مـديـر دائرة اخلزينــة

أردنية

-

-

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية
شركة بترا إلدارة وإنشاء
املطاعم
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 .17ج  -عدد األوراق املالية اململوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا
(الزوجة واألوالد القصر فقط)
إســــــم املساهم

الصلــة

اجلنسية

السيد  /عبدالقادر عبداهلل القاضي
السيدة  /سهاد صالح الـنـحــوي

زوجـــة

السيد  /هاني عبدالقادر القاضي
السيد  /عمـر هـاني القــاضــي

إبـــــــن

السيد /سامرعبدالقادر القاضي
السيدة  /لندا داود قـشـطة
اآلنســــة  /بـانـا سامر القاضي

زوجــــة أردنيـــــة
إبـــنــــة أردنيـــــة

السيد  /وائل عبدالقادر القاضي
اآلنسة  /نور وائـل القاضي
السيد  /زيـد وائــل القاضي

إبـنــة
إبــــن

أردنـيــــة
أردنيـــــة

أردنـيــــة
أردنيـــــة

2016/12/31

2015/12/31

عدد األسهم اململوكة

مجموع عدد األسهم اململوكة
5.454.544

5.454.544

426.135

426.135

225.000
225.000

225.000
225.000

150.000
150.000

150.000
150.000

 .17د  -عدد األوراق املالية املصـدرة مـن قبل البنك واململوكـة مـن قبل شركـات مسيطـر عليها هي
كما يلي:
إســم العضـــو

املنصــــــــب
اإلداري بالبنك

إســـم الشركـة
املسيطر عليها

الصفـة
القانونيـة

اجلنسية

عدد األوراق اململــوكـة
2016

2015

عبدالقادر عبد اهلل
القاضــــي

عضو مجلس إدارة
الرئيس املؤسس

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

شركة
مساهمة عامة

أردنيـة

28908
سهم

28908
سهم

هاني عبدالقادر القاضي

املدير العـــام /
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس إدارة

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

شركة
أردنيـة
مساهمة عامة

28908
سهم

28908
سهم

سامر عبدالقادر القاضي

مساعد املدير
العــام

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

شركة
مساهمة عامة

أردنيـة

28908
سهم

28908
سهم

وائل عبدالقادر القاضي

مساعد املدير العام
 /تخطيط وتطوير

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

شركة
مساهمة عامة

أردنيـة

28908
سهم

28908
سهم

خليل محمود أبوالرب

عضــو
مـجلـس إدارة

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

شركة
مساهمة عامة

أردنيـة

28908
سهم

28908
سهم

عبدالقادر عبد اهلل
القاضي

عضو مجلس إدارة
الرئيس املؤسس

شركة اليقني
لإلستثمارات

شركة محدودة
املسؤولية

أردنيـة

68181
سهم

68181
سهم

هـاني عبدالقادر القاضي

املدير العام /
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس إدارة

شــركـــة بـتــــرا
إلنشاء وإدارة املطاعم

شركة محدودة
املسؤولية

أردنيـة

45451
سهم

45451
سهم

سامر عبدالقادر القاضي

مساعد املدير
العام

شــركـــة بـتــــرا
إلنشاء وإدارة املطاعم

شركة محدودة
املسؤوليـة

أردنيـة

45451
سهم

45451
سهم

مساعد املدير العام
 /تخطيط وتطوير

شــركـــة بـتــــرا
إلنشاء وإدارة املطاعم

شركة محدودة
املسؤوليـة

أردنيـة

45451
سهم

45451
سهم

وائل عبدالقادر القاضي

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة ،كما اليوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليـا وأقاربهم.
110

 .18أ  -املزايا واملكافـآت التـي يتمتــع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

بلغ إجمالي األجور واألتعاب والرواتب والعالوات ومصـاريف السفر واإلنتقال املدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،لعام
 2016مبلغ ( )870.669دينار  ،وتـفاصيل ذلك كما يلي:

إسم
العضو

املنـصـب

الرواتب
السنوية

نفـقات
الـمكافآت السفر
السنـويـة السنوية
واألخرى

مصاريف
التنقالت

ديـنـــار

ديـنـــار

ديـنـــار

ديـنـــار

إجمالي
املزايا
السنوية
ديـنـــار

الشركة العربية لإلستثمار وميثلها:
السيد  /إبراهيم بن حمود املزيد

رئيس مجلس اإلدارة

-

5.000

23.878

15.000

43.878

السيد  /عبدالقادر عبداهلل القاضي

الرئيس املؤسس
عضو مجلس اإلدارة

578.451

5.000

6.286

15.000

604.737

5.000

4.000

15.000

24.000

السيد  /حسني هاشم الدباس

نائب رئيس مجلس اإلدارة -
املدير العام  /الرئيس
التنفيذي /
عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

---

15.000

20.000

املصرف الليبي اخلارجي وميثله:
السيد  /إمحمد محمد فـــــرج

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

23.332

15.000

43.332

السيد  /هاني عبدالقادر القاضي

شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم
وميثلها معالي السيد “ /محمد
شريف” علي الزعبي

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

---

15.000

20.000

معالي الدكتور “محمـد نـاصـر”
سالم أبـوحمور

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

5.000

15.000

25.000

السيد  /محمـد محمـود العقر

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

2.400

15.000

22.400

السيد  /خليل محمود أبو الرب

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

---

15.000

20.000

شـركة اليقني لإلستثمار وميثلها:
الدكتور هنري توفيق عـزام
حتى 2016 / 5 / 1

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

1.000

5.000

11.000

السيد  /سامر عبدالقادر الـقـاضي
حتى 2016 / 5 / 1

مساعد املدير العام /
عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

---

15.000

20.000

شركة اليقني لإلستثمارات وميثلها:
السيد خالد “محمد وليد” زكريا
من 2016 / 5 / 1

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

10.000

10.000

الدكتور  /عدنان علي ستيتيه
مــن 2016 / 5 / 1

عضو مجلس اإلدارة

-

-

6.322

10.000

16.322

578.451

55.000

72.218

165.000

870.669

اجملـمـــــــــوع

111

 .18ب  -املزايا واملكافـآت التـي تـتمتــع بها اإلدارة التنـفـيـذيـــة العـلـيــــا خــــالل عــــــام 2016

اإلدارة الـتـنـفـيـذيــه الـعــلــيـــا

السيد  /هاني عبدالـقـادر القاضـي

الـــمـــنـــصـــــب
املديــر العـام –
الرئيس التـنفيذي
عـضو مجلـس اإلدارة

الرواتب
السنوية
واملكافآت

مصاريـف
السفر
واإلنتقال

إجـــمــالــــي
املزايا الـسـنويــة

ديـنـــار

ديـنـــار

ديـنـــار

566.056

16.097

582.153

مـساعد املديـر العام /
الــســـيـــد  /زكـريـا أحمد غـوانـمـة
الشؤون اإلداريـة

141.859

136

141.995

مـساعد املديـر العام /
الســـيــــد  /نـاصـر نـاجـي الطراونـة
خدمات استثماريـة

157.904

2.963

160.867

---

318.136

السيد  /ســامـر عبـدالقــادر القـاضي

مـساعد املديـر العام  /اخلزينـة 318.136

مـساعد املديـر العام /
السيد  /إبـراهـيـم إسماعيل بصـبـوص اجلهات الرقابية  /أمني سر
مجلس اإلدارة

98.014

---

98.014

السيد  /ضـرار شـبلي حـداديــــن

مـساعد املديـر العام  /املالية

116.658

---

116.658

السيد  /عـمـاد عـلـي سـعيـد

مساعد املدير العام  /خدمات
الشركات

126.490

---

126.490

السيد  /وائــل عبدالقــادر القاضـي

مساعد املدير العام  /تطوير
األعمال

230.648

---

230.648

السيد  /محمد أحمد “زيـد الكيـالني”

مساعد نائب املدير العام /
التدقيق الداخلي

84.460

1.810

86.270

السيد  /مـحـمد خـلــدون شـمـوط

مدير دائرة اخلزينة واإلستثمار

59.068

---

59.068

السيد  /بـاسـل محمــد األعـرج

مساعد نائب املدير العـام /
اإلمتثـال والعالقات املصرفيــة

86.712

144

86.856

السيد  /قـيـصــر رشــدي عــمـر

مــديــر العمـلـيــــات

44.258

---

44.258

2.030.263

21.150

2.051.413

اجملـمـــــــــوع
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 -19التبرعات واملنح التي دفعها البنــك خالل السنة املالية
املبلـــغ  /دينـــار

اجلهــــــــة املستفيــــــــــــــدة
اجلـمعيــات اخليـريـــة

33.870

دعــم طــبـــــــــي

29.500

اجملـاالت الثقافيــــة

27.100

الطفـل واملرأة واألســرة

26.832

دعــم النشـــاط الرياضـــي

10.700

دعـــم النقــابــــات

6.000
134.002

اجملـمـــــــــوع

 -20العقود واملشاريع واإلرتباطات التي عقدها البنـك مع الشـركـات التابعـة أو
الشقيقـة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو املدير
العام أو أي موظف في البنك أو أقاربهم

•ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو إرتباطات عقدتها الشركة املصدرة مع رئيس مجلس اإلدارة او أعضاء اجمللس أو املدير العام
أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
•األرصدة واملعامالت مع الشركة التابعة واحلليفة:
 31كانـــــــــــــــــون األول
2016
2015
دينــــــار
دينــــــار

بنود داخل قائمة املركز املالي:
إجمالي ودائع شركات تابعة لدى البنك  -موجودات

53,790,689

66,292,877

إجمالي ودائع البنك لدى شركات تابعة  -مطلوبات

42,924,103

54,865,019

بنود خارج قائمة املركز املالي:
إعتمادات وكفاالت

160,000

177,100

حسابات مدارة *

12,111,266

15,195,964

بنود قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة

102,023

154,579

فوائد وعموالت مدينة

2,153,550

2,312,220

* ميثل هذا البند السندات التي يديرها البنك نيابة عن بنك االستثمار العربي  -قطر وال تعتبر من موجودات البنك.
•علم ًا بأن األرصدة واملعامالت مع الشركات التابعة يتم إستبعادها عند إعداد القوائم املالية احملدة للبنك ومت اإلفصاح عنها
للتوضيح فقط.

- 21

أ -مساهمة البنك في حماية البيئة

ال يوجد مساهمة للبنك في حماية البيئة بصفتنا مؤسسة خدمية.

ب -مساهمة البنــك في خدمة اجملتمع احمللي

يساهم البنك في خدمة اجملتمع احمللي من خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي ملؤسسات خيرية وخدمية باإلضافة إلى
113

األندية الرياضية واإلجتماعية والثقافية األخرى.

ج -اإلقرارات املطلوبة

 -1يقــر مجلــس إدارة بـنـــك االسـتـثـمـــار العربي األردني بعدم وجود أي أمور جوهريــة قــد تـؤثــر علــى استمرارية
عمل البنك خالل السنة املالية .2017
 -2يقر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال في البنك.
رئـــــيــس وأعضاء مجلس اإلدارة
الشركة العربية لإلستثمار وميثلها السيد  /إبراهيم بن حمود املزيد  /رئيس مجلس اإلدارة
الســيـد عبدالقـــادر عـبـداهلل القـاضـي  /الـرئيـس الـمـؤســس
الـســيـد حســـيــن هـــاشـــم الــدبــــاس  /نـائب رئيس مجلس اإلدارة
السـيـد هــانـي عبدالقادر القاضي  /املدير العــام  /الـرئيـس التنفيذي
املصرف الليبي اخلارجي وميثله السيد  /امـحـمــد محمــد فــــرج
شـركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم وميثلها معالي السيد « /محمد شريف» علي الزعبي
معالــي الـدكـتور « /محـمد ناصر» سالم أبوحمور
الــســيـــد  /مــحـــمـــــد مــــحـــمـــود العقر
الســيـــد  /خـلــيــــل محـمـــود أبــو الـــرب
شركة اليقني لإلستثمارات وميثلها السيـد  /خالـد «محمد وليــد» زكريــا
الـدكـتـور  /عـدنــــان علــي ستيتيــه
114

التواقيع

 - 3نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
رئيس مجلس اإلدارة

املدير العـام  /الرئيس الـتـنفيذي

مساعد املدير العام  /املاليـــة

إبــراهـيـم بن حمـود املزيـــد

هـاني عبـدالقـادر القـاضـي

ضـــرار شـبــلــي حـداديــن

مت اإللتزام بقواعد احلوكمة بإستثناء القواعد اإلرشادية التاليـة:
•يـتـم اإلعـالن عـن البـيـانـات املالية وفق ًا 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 يتـم إرفـاق النـبــذة التعـريـفـيــة للمسـاهــم الـراغب في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بالدعوى املوجهة
للمساهمني حلضور إجتماع الهيئة العامة علم ًا بأن اإلجراءات املتبعة بهذا اخلصوص تـتـفـق وقانون الشركات ساري
املفعول.
يتم إرسال الدعوة إلى كل مساهم حلضور إجتماع الهيئة العامة قبل  14يوم ًا من التاريخ املقرر لعقد اإلجتماع متاشي ًا
وأحكام قانون الشركات وليس كما ورد بقواعد احلوكمـــة اإلرشـاديــة.
الفروع واملكاتب والشركات التابعة والبنك احلليف محلي ًا ودولي ًا وعدد املوظفني في كل منها:
الفـرع

احملافظة

العنوان

عدد املوظفني

اإلدارة العامة (السادس)

عمان
ّ

شارع زهران  -عمارة رقم 200
عمان 11121 ،األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962(6)5607138 :
فاكس+962)6(5681482 :

428

الفرع الرئيسي

عمان
ّ

شارع زهران  -عمارة رقم 200
عمان  -األردن
ص .بّ 11121 .
هاتف+962)6(5607138 :
فاكس+962)6(5681482 :

31

فرع خدمات الشركات – الدوار السادس

عمان
ّ

شارع زهران  -عمارة رقم 200
عمان 11121 ،األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962(6)5607138 :
فاكس+962)6(5681482 :

35

فرع دوار الداخليــة

عمان
ّ

شارع خالد بن الوليد -عمارة رقم 224
عمان 11190 ،األردن
ص .بّ 925286 .
هاتف+962)6(5607471 :
فاكس+962)6(5682047 :

12
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فرع عبــدون

عمان
ّ

عبدون
عمان 11190 ،األردن
ص .بّ 925286 .
هاتف+962)6(5901100 :
فاكس+962)6(5920452 :

7

فرع بيادر وادي السير

عمان
ّ

البيادر – الشارع الرئيسي ،عمارة رقم 14
عمان  11814األردن
ص .بّ 140375 .
هاتف+962)6(5815831 :
فاكس+962)6(5814516 :

10

فــرع الوحــدات

عمان
ّ

شارع مأدبا – عمارة رقم 288
عمان  11162األردن
ص .بّ 620905 .
هاتف+962)6(4751641 :
فاكس+962)6(4787996 :

10

فــرع املـدينـــــة

عمان
ّ

شارع امللك حسني – عمارة رقم 37
عمان  11118األردن
ص .بّ 6041 .
هاتف+962)6(4621942 :
فاكس+962)6(4657571 :

6

فرع تالع العلي

عمان
ّ

شارع املدينة املنورة – عمارة رقم 204
ص .ب 3541 .تالع العلي  11953األردن
هاتف+962)6(5517546 :
فاكس+962)6(5516892 :

8

فـرع اجلبيهــة

عمان
ّ

شارع ياجوز – مجمع املنهل – إشارات املنهل
عمان  11121األردن
ص .بّ 8797 .
هاتف+962)6(5344743 :
فاكس+962)6(5342644 :

8

فرع ضاحية الياسمني

عمان
ّ

شارع جبل عرفات – عمارة رقم 51
عمان  11171األردن
ص .بّ 713100 .
هاتف+962)6(4209221 :
فاكس+962)6(4206752 :

6

فــرع طبـربـــور

عمان
ّ

شــارع طـارق
عمان  279األردن 11947
ص .بّ .
هاتف+962)6(5058341 :
فاكس+962)6(5058356 :

6

فـرع مطار امللكة علياء الدولي

عمان
ّ

القـادمـيـــن
عمان  11121األردن
ص .بّ 8797 .
هاتف+962)6(5200703 :
فاكس+962)6(5200702 :

7

فــرع مكــة مــول

عمان
ّ

مكه مول – الطابق األرضي
عمان  11121األردن
ص .بّ 8797 .
هاتف+962)6(5866139 :
فاكس+962)6(5821943 :

8

فرع مرج احلمام

عمان
ّ

طريق املطار – محطة املناصير
هاتف +962)6(5200720 :
فاكس +962)6(5200725 :

7
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فــرع العبـدلــي مــول

عمان
ّ

العبدلي
هاتف+962)6(5696691 :
فاكس+962)6(5696693 :

7

فرع الزرقــاء

الزرقاء

شارع امللك حسني – عمارة رقم 22
ص .ب 2186 .الزرقاء  13110األردن
هاتف+ 962)5(3931351 :
فاكس+ 962)5(3931354 :

9

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء

شارع مكة  36مجمـع البركــة
ص .ب 2186 .الزرقاء  13110األردن
هاتف+ 962)5(3869097 :
فاكس+ 962)5(3853240 :

8

فــرع إربــد

إربــد

شارع وصفي التل
ص .ب 970 .إربد  21110األردن
هـاتف+ 962)2(7279661 :
فاكس+ 962)2(7279670 :

12

شارع الكورنيش  /إشارة القلعة
ص .ب 1598 .العقبة  77110األردن
هاتف+ 962)3(2022830 :
فاكس+ 962)3(2022834 :

10

فـــرع العقبـــة

العقبــة

فــــــــرع خـارجـــــــي
فرع قبرص  -قبرص

ليماسول

ص .ب 54384 .ليماسول – قبرص
هاتف)25 – 357( 351351 :
فاكس)25 – 357( 360151 :

12

املكـاتــــــب
مكتب سيتي مول

عمان
ّ

هاتف+962)6(5822489 :
فاكس+962)6(5824305 :

6

مكتب البركة مول  -الصويفية

عمان
ّ

هاتف+962)6(5814583 :
فاكس+962)6(5815429 :

5

مكتب تــاج مــول  -عبدون

عمان
ّ

هاتف+962)6(5929956 :
فاكس+962)6(5932083 :

5

مكتب الفورسيزنز

عمان
ّ

هاتف+962)6(5540080 :
فاكس+962)6(5932083 :

2

مكاتب مطار امللكة علياء الدولي

عمان
ّ

املغادريـن  -اجلوازات
الترانزيت  -البوابات
مركز أطقم الطائرات
عمان  11121األردن
ص .بّ 87974 .
هاتف+962)6(5200703 :
فاكس+962)6(5200702 :

31

مكتب مطار ماركا

عمان
ّ

هاتف+962)6(4883556 :
فاكس+962)6(4883557 :

2
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مكتب مطار امللك حسني

عمان
ّ

هاتف+ 962)3(2022877 :
فاكس+ 962)3(2022878 :

2

مكتب تاالبيه  -العقبة

العقبة

مبنى رقم 9
هاتف+ 962)3(2022877 :
فاكس+ 962)3(2022878 :

2

مكتب شارع احلصن  -إربـد

إربــد

هاتف+ 962)2(7245656 :
فاكس+ 962)2(7245663 :

2

مكتب جامعة إربد األهلية  -إربد

إربـد

ص .ب 21110 - 970 .األردن
هاتـف+ 962)2(7057392 :
فاكس+ 962)2(7057392 :

2

مكتب نقد العمري

الزرقاء

مركز حدود العمري األردن
تلفاكس+ 962)5(3838024 :

5

مكتب متثيل طرابلس

ليبيا
طرابلس

برج طرابلس .برج رقم  / 1الطابق الرابع/
مكتب رقم  ،45ص .ب93598 .
هاتف)21821( 3351746 :
فاكس)21821( 3351747 :

2

الشركات التابعة
بنك االستثمار العربي األردني (قطر) ذ.م.م.

قطر
الدوحة

برج مركز قطر للمال الرقم ،1الطابق 17
ص.ب 37563 .الدوحة ،قطر
هاتف)+974( 44967338 :
فاكس)+974( 44967348 :
موقع البنك اإللكترونيwww.ajib.com :

13

الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار
والوساطة املالية

عمان
ّ

مجمع بنك اإلسكان  /الطابق اخلامس
عمان  11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)6(5652441 :
فاكس+962)6(5696156 :
موقع الشركة اإللكترونيwww.uajci.com :

7

البنــك احلليـــف
بنك األردن الدولي

لندن

Moreau House
Brompton Road 116
Knightsbridge
.London SW1 3JJ, U.K

هاتف)+44( 0 2031440200 :
موقع البنك اإللكتروني:
www.jordanbank.co.uk
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الحاكمية املؤسسية
وبيانات اإلفصاح
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الحاكمية املؤسسية وبيانات اإلفصاح
ُيعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية املؤسسية املرتكزة على مبادىء العدالة والشفافية واملساءلة واملسؤولية
بهدف تدعيم ثقة املودعني واملساهمني واجلهات األخرى ذات العالقة بالبنك ،ومبا يضمن حتقيق أهداف البنك اإلستراتيجية
وإدارة عمليات البنك بشكل آمن مع اإللتزام التام بالتشريعات وتعليمات اجلهات الرقابية وسياسات البنك الداخلية.
تبنى مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني دليل احلاكمية املؤسسية خالل عام  2015والذي سيتم مراجعته بشكل
شامل ومبا يتوافق مع تعليمات احلاكمية املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي األردني وأفضل املمارسات الدولية بهذا
اخلصوص.
يتألف مجلس إدارة البنك من  11عضو ًا مت انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2014/3/26
وملدة أربع سنوات ويتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بخبرات ومهارات متنوعة تزيد من فعالية وكفاءة اجمللس.
ينبثق عن مجلس اإلدارة عدة جلان متخصصة لكل منها أهدافها وصالحياتها اخلاصة والتي تعمل بشكل متكامل مع
مجلس اإلدارة لتحقيق أهداف البنك وهذه اللجان هي:

أو ًال :جلنة احلاكمية املؤسسية:

								
 رئيس ًا 					
السيد ابراهيم املزيد
			
 عضو ًا			
السيد حسني الدباس
			
 عضو ًا			
السيد خليل أبو الرب

صفة العضو
غير مستقل
مستقــل
مستقــل

مهمتها التوجيه واإلشراف على إعداد دليل احلاكمية املؤسسية وحتديثه ومراقبة تطبيقه.

ثانياً :جلنــة التـدقيق واإلمتثال:

								
			
 رئيس ًا		
معالي الدكتور محمد أبو حمور
			
 عضو ًا			
السيد ابراهيم املزيد
			
 عضو ًا			
السيد حسني الدباس

صفة العضو
مستقــل
غير مستقل
مستقــل

مهام اللجنة:
•رقابة مدى شمولية التدقيق اخلارجي ألعمال البنك.
•مراجعة املالحظات الواردة في تقارير البنك املركزي وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها.
•دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة املالحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة االجراءات املتخذة
بشأنها.
•مراجعة البيانات املالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك املركزي األردني بشأن كفاية
اخملصصات ،وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة.
•التأكد من التقيد التام بالقوانني واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
•مراجعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك والتأكد من دقة اإلجراءات احملاسبية والرقابية
وسالمتها ومدى التقييد بها.
• مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
•مراجعة ومراقبة اإلجراءات التي متكن املوظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير املالية أو أية أمور أخرى.
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ثالثاً :جلنة الترشيحات واملكافآت:

							
		
 رئيس ًا			
السيد حسني الدباس
		
 عضو ًا			
السيد ابراهيم املزيد
		
 عضو ًا		
معالي الدكتور محمد أبو حمور

صفة العضو
مستقــل
غير مستقل
مستقــل

مهام اللجنة:
•حتديد األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى عضوية مجلس اإلدارة.
•ترشح إلى اجمللس األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
•حتديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو املستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
•القيام بتقييم أداء مجلس اإلدارة واملدير العام بحيث يكون معيار تقييم األداء موضوعياً.
•التأكد من إطالع أعضاء مجلس اإلدارة املستمر حول أحدث املواضيع ذات العالقة بالعمل املصرفي.
•التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة.
•توصي بتحديد رواتب املدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافأتهم وأمتيازاتهم األخرى.
•التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.

رابعاً :جلنة إدارة اخملاطر:

							
		
 رئيس ًا		
معالي الدكتور محمد أبو حمور
		
 عضو ًا			
السيد خالد زكريا
 عضو ًا			
السيد محمد العقر
 عضو ًا			
السيد باسل األعرج

صفة العضو
مستقــل
غيــر مستقل
غيــر مستقل
إدارة تنفيذية

مهام اللجنة:
•مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
•مراجعة إستراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
•مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ورفع تقارير دورية عنها إلى اجمللس.
•التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها اجمللس.
•تهيئة الظروف املناسبة التي تضمن التعرف على اخملاطر ذات األثر اجلوهري وأي أنشطة يقوم بها البنك ميكن أن تعرضه
خملاطر أكبر من مستوى اخملاطر املقبولة ورفع تقارير إلى اجمللس ومتابعة معاجلتها.
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إجتماعات اجمللس واللجان

يوضح اجلدول التالي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه باإلضافة الى عدد االجتماعات التي حضرها كل
عضو خالل عام  2016وقد حضر أعضاء مجلس اإلدارة اجتماع الهيئة العامة للمساهمني املنعقد بتاريخ 2016 / 4 / 27
إجمالي عدد االجتماعات
املنعقدة خالل عام 2016

مجلس اإلدارة

جلنة التدقيق

جلنة إدارة
اخملاطر

جلنة احلاكمية
املؤسسية

جلنة الترشيحات
واملكافآت

8

5

2

1

2

عدد اإلجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
عبدالقادر عبداهلل القاضي

8

هاني عبدالقادر القاضي

8

معالي الدكتور “محمد ناصر”
سالم أبو حمور *

7

5

إبراهيم بن حمود املزيد

8

5

الدكتور هنري توفيق عزام
حتى 2016 / 4 / 9

1

السيد خالد “محمد وليد” زكريا
ابتداء من 2016 / 4 / 10
ً
السيد حسني هاشم الدباس *

6
7

معالي “محمد شريف” علي
الزعبي

5

السيد سامر عبدالقادر القاضي
حتى 2016 / 4 / 26

3

الدكتور عدنان علي ستيتيه *
ابتداء من 2016 / 4 / 27
ً
السيد خليل محمود أبو الرب *

4

السيد إمحمد محمد فرج

5

السيد محمد محمود العقر

5

* عضو مستقل
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2

2
1

2

2
1

5

4
1
2

2

دليل الحاكمية املؤسسية
(التحكم املؤسسي)
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املقدمة

مت إعداد دليل احلاكمية املؤسسية للبنك باإلستناد إلى التعليمات املعدلة للحاكمية املؤسسية للبنوك رقم  2016/63الصادرة
عن البنك املركزي األردني بتاريخ  2016/9/1املتضمنة للتعديالت الواردة في التعميم رقم  12186/2/10تاريخ  .2016/9/25ومبا
يتوافق مع أحكاما لتشريعات املعمول بها في األردن.
ينظر بنك االستثمار العربي األردني مبفهومه اخلاص إلى احلاكمية املؤسسية على أنها مفتاح ثقة العمالء وكافة األطراف
األخرى ذات العالقة بالبنك ،فاحلاكمية املؤسسية هي الطريقة واألسلوب الذي تدار به عالقات البنك مع نفسه ومع األطراف
األخرى املتأثرة به.
ويؤمن بنك االستثمار العربي األردني بأن وجود حاكمية مؤسسية جيدة يؤدي إلى إدارة جيدة للبنك ويساعد على حتقيق
أهداف البنك االستراتيجية.
وعليه فقد قرر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني تبني دليل احلاكمية املؤسسية (يشار إليه الحق ًا بالدليل) والذي
مت إعداده وفق ًا ألفضل املمارسات الدولية ومبا يتوافق مع القوانني واألنظمة والتعليمات املرعية بهذا اخلصوص ،واستناد ًا إلى
تعليمات وإرشادات البنك املركزي األردني حيث يهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل للوصول إلى حتقيق مبادىء احلاكمية
املؤسسية املتمثلة مبعاملة كافة أصحاب املصالح بعدالة وشفافية وإفصاح متكن أصحاب املصالح من تقييم وضعية
البنك مبا في ذلك أدائه املالي واإلداري كما تقتضي أن تكون العالقة بني اإلدارة وأصحاب املصالح محكومة بقواعد املساءلة
في العالقة بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبني مجلس اإلدارة واملساهمني واجلهات اخملتلفة األخرى.
يتميز العمل في القطاع املصرفي عن غيره من القطاعات األخرى بأن مخاطره معقدة ومرتفعة ومترابطة األمر الذي يستلزم
وجود حاكمية مؤسسية فعالة ،وإن جوانب الضعف في هذه احلاكمية لدى أي بنك قد تؤدي إلى تعرضه إلى مشاكل قد تؤثر
أيض ًا على البنوك األخرى وعلى استقرار القطاع املالي.

أو ًال :اإلسناد

صدر دليل احلاكمية املؤسسية للبنك إلتزام ًا بالتعليمات املعدلة للحاكمية املؤسسية للبنوك لسنة  2016رقم 2016/63
الصادرة عن البنك املركزي األردني سند ًا ألحكام املادتني (/4ب )3/و (/65ب) من قانون البنك املركزي األردني رقم ( )23لسنة 1971
وتعديالته ،واملواد ( /99،88،25،23،22،21ب )100 ،من قانون البنوك رقم ( )28لسنة  2000وتعديالته ومبا يتوافق وقوانني الشركات
وهيئة األوراق املالية واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتاضاها.

ثانياً :التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات املعاني احملددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك،
ويتم الرجوع إلى قانون البنوك والتعليمات الصادرة مبوجبه بشأن أية تعريفات أخرى ترد في هذه التعليمات غير مدرجة في
هذه املادة:
أ .احلاكمية املؤسسية :النظام الذي يوجه ويدار به البنك ،والذي يهدف إلى حتديد األهداف املؤسسية للبنك وحتقيقها،
وإدارة عمليات البنك بشكل آمن ،وحماية مصالح املودعني ،واإللتزام باملسؤولية الواجبة جتاه املساهمني وأصحاب املصالح
اآلخرين ،والتزام البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية.
ب .املالءمة :توفر متطلبات معينة في أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا.
ج .اجمللس :مجلس إدارة البنك.
د .أصحاب املصالح :أي ذي مصلحة في البنك مثل املودعني أو املساهمني أو املوظفني أو الدائنني أو العمالء أو اجلهات
الرقابية املعنية.
هـ .املساهم الرئيسي :الشخص الذي ميلك نسبة ( )%5أو أكثر من رأسمال البنك بشكل مباشر أو غير مباشر.
و .عضو تنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي شارك مبقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.
ز .عضو مستقل :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يخضع ألي تأثيرات حتد من قدرته على اتخاذه لقرارات موضوعية لصالح
البنك والذي تتوفر فيه الشروط املبينة في البند رابعاً /د من هذا الدليل.
ح .اإلدارة التنفيذية العليا :تشمل مدير عام البنك ومساعدي املدير العام ومساعدي نائب املدير العام واملدير املالي ومدير
العمليات ومدير إدارة اخملاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير اخلزينة (اإلستثمار) ومدير اإلمتثال ،باإلضافة ألي موظف في
البنك له سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي من املذكورين ويرتبط وظيفي ًا مباشر ًة باملدير العام.
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ثالثاً :نشر دليل احلاكمية املؤسسية

يقوم البنك بنشر الدليل على موقعه اإللكتروني ،وبأي طريقة أخرى مناسبة إلطالع اجلمهور كما يتم اإلفصاح في التقرير
السنوي عن وجود دليل للحاكمية املؤسسية لديه ،واإلفصاح أيض ًا عن املعلومات التي تهم أصحاب املصالح مبا فيها الدليل
وعن مدى التزام البنك بتطبيق ما جاء فيه.

رابعاً :تشكيلة مجلس اإلدارة (اجمللس)
أ .يتألف مجلس اإلدارة من أحد عشر عضو ًا.
ب .ال يجوز أن يكون أي من أعضاء اجمللس عضو ًا تنفيذياً.
ج .يجب أن ال يقل عدد األعضاء املستقلني في اجمللس عن أربعة أعضاء.
د .على جلنة الترشيح واملكافآت في البنك حتديد املتطلبات الالزمة لضمان استقاللية العضو ،بحيث تشمل الشروط
التالية كحد أدنى:
•أن ال يكون عضو ًا تنفيذي ًا في اجمللس خالل السنوات الثالث السابقة إلنتخابه.
•أن ال يكون قد عمل موظف ًا في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة إلنتخابه.
•أن ال تربطه بأي من أعضاء اجمللس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو بأحد
املساهمني الرئيسيني في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
•أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركات
التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
•أن ال يكون شريك ًا أو موظف ًا لدى املدقق اخلارجي للبنك وأال يكون قد كان شريك ًا أو موظف ًا خالل السنوات الثالث السابقة
لتاريخ انتخابه عضو ًا في اجمللس وأن التربطه بالشريك املسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة األولى.
•أن ال يكون مساهم ًا رئيسي ًا في البنك أو ممث ًال ملساهم رئيسي أو حليف ًا ملساهم رئيسي في البنك أو ُتشكل مساهمته
مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي أو مساهم ًا رئيسي ًا في أحدى الشركات التابعة للبنك أو مساهم ًا
رئيسي ًا في اجملموعة املالكة للبنك.
•أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها ألكثر من ثمانية
سنوات متصلة.
•أن ال يكون حاص ًال هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالك ًا لها أو مساهم ًا رئيسي ًا فيها ،على ائتمان من
البنك تزيد نسبتة على ( )%5من رأسمال البنك املكتتب به ،وأن اليكون ضامن ًا الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات
النسبة.
•أن يكون من ذوي املؤهالت أو اخلبرات املالية أو املصرفية العالية.

خامساً :إجتماعات اجمللس

أ .على أعضاء اجمللس حضور إجتماعات اجمللس حضور ًا شخصياً ،وفي حال تعذر احلضور الشخصي فيمكن لعضو اجمللس
إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس اجمللس ،ودون أن يكون له احلق في التصويت أو التوقيع
على محضر اإلجتماع.
ب .على البنك تدوين محاضر إجتماعات اجمللس وجلانه بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي حتفظات أثيرت من قبل أي عضو ،وأن
يحتفظ البنك بجميع هذه احملاضر بشكل مناسب.
كاف تقدمي معلومات وافية ودقيقة ألعضاء اجمللس عن بنود جدول
ج .على اإلدارة التنفيذية العليا وقبل إجتماع اجمللس
ٍ
بوقت ٍ
أعمال اإلجتماع ،وعلى رئيس اجمللس التحقق من ذلك.

سادساً :مهام ومسؤوليات اجمللس

مع مراعاة اختصاصات وصالحيات الهيئة العامة للبنك يتولى مجلس اإلدارة املنتخب من قبل الهيئة العامة مهام
ومسؤوليات إدارة أعمال البنك ملدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتشمل هذه املهام والواجبات ما يلي:
أ .اإلشراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها ،والتأكد من سالمة األوضاع املالية للبنك ومن مالءته ،وعليه إعتماد
سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك.
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ب .حتديد األهداف االستراتيجية للبنك ،وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد إستراتيجية لتحقيق هذه األهداف ،واعتماد هذه
االستراتيجية ،وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه اإلستراتيجية.
ج .اعتماد سياسة ملراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية ( )KPlsلتحديد وقياس ورصد
األداء والتقدم نحو حتقيق األهداف املؤسسية.
د .التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وتتماشى مع التشريعات ذات العالقة،
وأنه قد مت تعميمها على كافة املستويات اإلدارية ،وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.
هـ .حتديد القيم املؤسسية للبنك ،ورسم خطوط واضحة للمسؤولية واملساءلة لكافة أنشطة البنك ،وترسيخ ثقافة عالية
للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك املهني إلداري البنك.
و .مسؤولية سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها أوضاعه املالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي ،وكذلك متطلبات
اجلهات الرقابية والتنظيمية األخرى املتعلقة بعمله ،ومراعاة أصحاب املصالح ،وأن البنك يدار ضمن إطار التشريعات
والسياسات الداخلية للبنك ،وأن الرقابة الفعالة متوفرة بإستمرار على أنشطة البنك مبا في ذلك أنشطة البنك املسندة
جلهات خارجية.
وبناء على توصية اللجنة اخملتصة على تعيني
ز .مع مراعاة حكم الفقرة حادي عشر /ز من هذا الدليل يوافق مجلس اإلدارة
ً
كل من املدير العام ومدير التدقيق ،ومدير إدارة اخملاطر ومسؤول اإلمتثال وقبول استقاالتهم أو إنهاء خدماتهم على أن يتم
احلصول على عدم ممانعة البنك املركزي على استقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
ح .إعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنوي ًا والتأكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة
هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنوياً.
بداية واستمرار ًا.
ط .ضمان استقاللية مدقق احلسابات اخلارجي
ً
ي .إعتماد إستراتيجية إلدارة اخملاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تتضمن مستوى اخملاطر املقبولة وضمان عدم تعريض البنك
خملاطر مرتفعة ،وأن يكون اجمللس ملم ًا ببيئة العمل التشغيلية للبنك واخملاطر املرتبطة بها ،وأن يتأكد من وجود أدوات وبنية
حتتية إلدارة اخملاطر في البنك قادرة على حتديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع اخملاطر التي يتعرض لها البنك.
ك .ضمان وجود نظم معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.
ل .التحقق من أن السياسة االئتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية احلاكمية املؤسسية لعمالئه من الشركات وخاصة
الشركات املساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم اخملاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة تبع ًا ملمارساتهم في مجال
احلاكمية.
م .التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ،ومراعاة تقدمي التمويل
للشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم بأسعار وآجال مناسبة.
ن .اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بني سلطات املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة من جهة واإلدارة
التنفيذية من جهة أخرى بهدف تعزيز احلاكمية املؤسسية السليمة ،وإيجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات املساهمني
الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة ،وذلك من خالل اآلتي على سبيل املثال ال احلصر:
•أن ال يشغل أي من املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.
•أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من اجمللس وحده ،والعمل في إطار التفويض املمنوح لها من قبله.
س .إعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني التسلسل اإلداري ،مبا في ذلك جلان اجمللس واإلدارة التنفيذية.
ع .على مجلس إدارة البنك التقيد مبا يلي:
•إعتماد اإلستراتيجيات والسياسات للمجموعة والشركات التابعة لها ،واعتماد الهياكل اإلدارية لهذه الشركات،
واعتماد دليل للحاكمية املؤسسية على مستوى اجملموعة بشكل يتماشى مع هذه التعليمات لتطبيقه على كامل
اجملموعة وبحيث يضمن أن تكون سياسات الشركات التابعة متماشية مع هذا الدليل ،مع مراعاة التعليمات الصادرة
بهذا الشأن عن البنوك املركزية أو اجلهات الرقابية للدول املتواجدة فيها الشركة التابعة.
•اإلحاطة بهيكل اجملموعة ،وذلك من خالل معرفة الروابط والعالقات ما بني الوحدات والبنك األم ،ومدى كفاية احلاكمية
املؤسسية ضمن اجملموعة مع املواءمة بني إستراتيجيات وسياسات احلاكمية املؤسسية للبنك األم وهذه التعليمات أو
أي تعليمات يصدرها البنك املركزي أو اجلهات الرقابية األخرى ذات العالقة الحق ًا في هذا اجملال ،وفي حال حصول تعارض
يجب احلصول على موافقة البنك املركزي األردني املسبقة ملعاجلة ذلك.
ف .حتديد العمليات املصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك مبا ُيخل بالدور الرقابي للمجلس،
وأن المينح صالحيات تنفيذية مبا فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء اجمللس منفرد ًا مبا في ذلك رئيس اجمللس،
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وللمجلس تشكيل جلنة منبثقة عنه حتت مسمى جلنة التسهيالت للنظر في التسهيالت التي تتجاوز صالحية أعلى
جلنة في اإلدارة التنفيذية ووفق ًا ملا يلي:
•أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء و يجوز أن يكون أحد أعضائها مستق ًال على أن ال يكون عضو ًا في جلنة
التدقيق كما ميكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في إجتماعاته لعرض توصياتهم.
•تنحصر صالحياتها بإتخاذ القرار املناسب بخصوص التسهيالت التي مت التوصية باملوافقة عليها من قبل جلنة اإلدارة
التنفيذية.
•حتديد حدود عليا للصالحيات املناطة بهذه اللجنة واملتعلقة مبنح أو تعديل أو جتديد أو هيكلة التسهيالت االئتمانية
على أن تكون صالحية اجمللس واضحة بهذا اخلصوص.
•أن يكون النصاب القانوني الجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء على األقل وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها
بغض النظر عن عدد احلاضرين منهم.
•أن ترفع إلى اجمللس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي مت املوافقة عليها من قبلها.
•أن يقوم أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها والتصويت على قرارتها شخصي ًا وفي حال تعذر احلضور الشخصي فيمكن
للعضو إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف وله احلق في التصويت والتوقيع على محضر اإلجتماع على أن يتم
توثيق ذلك حسب األصول.
•للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة اإلدارة التنفيذية
املذكورة أعاله مع ضرورة إطالع جلنة التسهيالت على ما مت اتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات.
•يتم تعديل هيكل الصالحيات في البنك مبا يحقق هذه الفقرة.
ص .على اجمللس أن يحدد مهام أمني سر اجمللس بحيث تشمل:
•حضور جميع إجتماعات اجمللس ،وتدوين كافة املداوالت واإلقتراحات واإلعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على
مشروعات قرارات اجمللس.
•حتديد مواعيد اجتماعات اجمللس وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس.
•التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر اإلجتماعات والقرارات.
•متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من مجلس اإلدارة ،ومتابعة بحث أي مواضيع مت إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
•حفظ سجالت ووثائق إجتماعات مجلس اإلدارة.
•إتخاذ االجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات املنوي إصدارها عن اجمللس تتوافق مع التشريعات.
•التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن اجمللس.
•تزويد البنك املركزي األردني بإقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء اجمللس.
ق .يجب أن يتاح ألعضاء اجمللس وجلانه اإلتصال املباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمني سر اجمللس ،وتسهيل قيامهم باملهام املوكلة
إليهم مبا في ذلك اإلستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك مبصادر خارجية وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس ،مع التأكيد
على عدم قيام أي من أعضاء اجمللس بالتأثير على قرارات اإلدارة التنفيذية إال من خالل املداوالت التي تتم في اجتماعات
اجمللس أو اللجان املنبثقة عنه.
ر .على رئيس اجمللس أن يضطلع مبا يلي كحد أدنى:
•احلرص على إقامة عالقة بناءة بني اجمللس واإلدارة التنفيذية للبنك.
•التشجيع على النقد البناء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر
بني األعضاء ،ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
•التأكد من استالم جميع أعضاء اجمللس حملاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها ،واستالمهم جدول أعمال أي إجتماع قبل
انعقاده مبدة كافية ،على أن يتضمن اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املواضيع التي سيتم مناقشتها في اإلجتماع
ويكون التسليم بواسطة أمني سر اجمللس.
•التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل اجمللس.
•مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة في إجتماعات اجمللس بشكل مستفيض.
•تزويد كل عضو من أعضاء اجمللس عند انتخابه بنصوص القوانني ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك املركزي ذات
العالقة بعمل اجمللس مبا فيها هذا الدليل ،وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته ،ومهام وواجبات أمني سر اجمللس.
كاف عن أعمال البنك عند التعيني أو عند الطلب.
عضو
•تزويد كل
مبلخص ٍ
ٍ
ٍ
•التداول مع أي عضو جديد مبساعدة املستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات اجمللس وخاصة ما يتعلق باملتطلبات
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القانونية والتنظيمية لتوضيح املهام والصالحيات واألمور األخرى اخلاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية ومواعيد
االجتماعات ومهام اللجان وقيمة املكافآت وإمكانية احلصول على املشورة الفنية املتخصصة املستقلة عند الضرورة.
•تلبية احتياجات أعضاء اجمللس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم املستمر ،وأن يتيح للعضو اجلديد حضور برنامج توجيه
( ،)Orientation Programبحيث يراعي اخللفية املصرفية للعضو ،على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى املواضيع التالية:
•البنية التنظيمية للبنك واحلاكمية املؤسسية وميثاق قواعد السلوك املهني.
•األهداف املؤسسية وخطة البنك اإلستراتيجية وسياساته املعتمدة.
•األوضاع املالية للبنك.
•هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة اخملاطر لديه.
ش .على كل عضو من أعضاء اجمللس اإلضطالع مبا يلي كحد أدنى:
•اإلملام بالتشريعات واملبادىء املتعلقة بالعمل املصرفي والبيئة التشغيلية للبنك ومواكبة التطورات التي حتصل فيه وكذلك
املستجدات اخلارجية التي لها عالقة بأعماله مبا في ذلك متطلبات التعيني في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
• حضور إجتماعات اجمللس وإجتماعات جلانه حسب املقتضى وإجتماعات الهيئة العامة.
•عدم اإلفصاح عن املعلومات السرية اخلاصة بالبنك أو استخدامها ملصلحته اخلاصة أو ملصلحة غيره.
•تغليب مصلحة البنك في كل املعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها ،وعدم أخذ فرص
العمل التجاري اخلاصة بالبنك ملصلحته اخلاصة ،وأن يتجنب تعارض املصالح واإلفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن
أي تعارض في املصالح في حالة وجوده مع اإللتزام بعدم احلضور أو املشاركة بالقرار املتخذ باإلجتماع الذي يتم فيه تداول
يدون هذا اإلفصاح في محضر إجتماع اجمللس.
مثل هذا املوضوع ،وأن ّ
•تخصيص الوقت الكافي لإلضطالع مبهامه كعضو مجلس إدارة وعلى جلنة الترشيحات واملكافآت إيجاد منهجية واضحة
للتحقق من ذلك مبا فيها (على سبيل املثال) مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى ،هيئات ،منتديات ...إلخ.

سابعاً :حدود للمسؤولية واملساءلة

أ .إعتماد حدود واضحة للمسؤولية واملساءلة واإللتزام واإللزام بها في جميع املستويات اإلدارية في البنك.
ب .التأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط املسؤولية والسلطة ،على أن يشمل على األقل املستويات
الرقابية التالية:
•مجلس اإلدارة وجلانة.
•إدارات منفصلة للمخاطر واإلمتثال والتدقيق ال متارس أعمال تنفيذية يومية.
•وحدات  /موظفني غير مشاركني في العمليات اليومية ألنشــــطة البنـــك (مثل موظفي مراجعة اإلئتمان
و .)Middle Office
ج .التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تقوم مبسؤولياتها املتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم في تطبيق
احلاكمية املؤسسية فيه ،وأنها تفوض الصالحيات للموظفني ،وأنها تنشىء بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز املساءلة،
وأنها تنفذ املهام في اجملاالت واألنشطة اخملتلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التي إعتمدها اجمللس.
د .إعتماد ضوابط رقابية مناسبة متكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.
هـ .على الرغم مما ورد في قانون الشركات ،ال يجوز اجلمع بني منصبي رئيس اجمللس واملدير العام ويجب أن ال يكون رئيس اجمللس
أو أي من أعضاء اجمللس أو املساهمني الرئيسيني مرتبط ًا مع املدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة.
إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على ما يلي:
و .على املدير العام
ً
 .1تطوير التوجه اإلستراتيجي للبنك.
 .2تنفيذ إستراتيجيات وسياسات البنك.
 .3تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 .4توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
 .5توصيل رؤية ورسالة وإستراتيجية البنك إلى املوظفني.
 .6إعالم اجمللس بجميع اجلوانب الهامة لعمليات البنك.
 .7إدارة العمليات اليومية للبنك.
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ثامناً :اللجان املنبثقة عن اجمللس

تشكيل جلان من بني أعضائه ،يحدد أهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله ،وذلك وفق ميثاق يوضح ذلك ،وعلى هذه اللجان
أن تقوم برفع تقارير دورية إلى اجمللس ،كما أن وجود هذه اللجان ال يعفي اجمللس ككل من حتمل مسؤولياته ،ويشكل اجمللس
اللجان التالية كحد أدنى:
أ .جلنة احلاكمية املؤسسية:
تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء (إثنني منهم مستقلني على األقل) وعلى أن تضم رئيس اجمللس وتتولى هذه اللجنة التوجيه
واإلشراف على إعداد دليل احلاكمية املؤسسية وحتديثه ومراقبة تطبيقه.
ب .جلنة التدقيق:
•مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك ،يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة مبا فيهم رئيس اللجنة من األعضاء املستقلني ،وأن
ال يكون رئيس اللجنة هو رئيس اجمللس أو رئيس ألي جلنة أخرى منبثقة عن اجمللس.
•يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلني على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجاالت احملاسبة أو
املالية أو أي من التخصصات أو اجملاالت املشابهه ذات العالقة بأعمال البنك.
•مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك بخصوص مهام وصالحيات اللجنة ،فإن عليها القيام مبراجعة األمور التالية:
•نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
•القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.
•أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
•تقوم اللجنة بتقدمي التوصيات للمجلس بخصوص تعيني املدقق اخلارجي وإنهاء عمله وأتعابه وأي شروط تتعلق بالتعاقد
معه ،باإلضافة إلى تقييم استقالليته ،آخذة باإلعتبار أي أعمال أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
•يجب أن تتوفر لدى اللجنة صالحية احلصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها احلق في استدعاء أي إداري حلضور
أي من اجتماعاتها على أن يكون منصوص ًا على ذلك في ميثاقها.
•تقوم اللجنة باإلجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي ومسؤول اإلمتثال مرة واحدة على األقل في السنة بدون حضور
أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
•تقوم اللجنة مبراجعة ومراقبة اإلجراءات التي متكن املوظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير املالية أو أية أمور
أخرى ،وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق املستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبوضوعية.
•اليجوز دمج أعمال أي جلنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.
ج .جلنة الترشيحات واملكافآت:
•تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة مبن فيهم رئيس اللجنة من األعضاء
املستقلني.
•تتولى هذه اللجنة املهام التالية:
•حتديد األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى عضوية اجمللس مع األخذ باإلعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص املرشحني ،كما
يؤخذ بعني اإلعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات اجمللس.
•ترشح إلى اجمللس األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
•التأكد من حضور أعضاء اجمللس ورشات عمل أو ندوات في املواضيع املصرفية وباألخص إدارة اخملاطر واحلاكمية املؤسسية
وآخر تطورات العمل املصرفي.
•حتديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو املستقل آخذه بعني اإلعتبار احلد األدنى للشروط الواردة في البند
(رابعاً /د) من هذا الدليل ،ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
•إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء اجمللس واملدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء موضوعياً.
•توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض املواضيع الهامة عن البنك ألعضاء اجمللس عند الطلب ،والتأكد من إطالعهم
املستمر حول أحدث املواضيع ذات العالقة بالعمل املصرفي.
•التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة ،كما توصي اللجنة
بتحديد رواتب املدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وإمتيازاتهم األخرى.
• ترفع اللجنة توصياتها في جميع هذه املهام إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ القرار املناسب بشأنها.
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د .جلنة إدارة اخملاطر:
•تتشكل هذه اللجنة من بني ثالثة أعضاء على األقل من اجمللس على أن يكون من بينهم عضو ّا مستقالّ ،ويجوز أن يشارك
في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.
•تتولى اللجنة املهام التالية:
•مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
•مراجعة إستراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
•مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى اجمللس.
•التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها اجمللس.
•تهيئة الظروف املناسبة التي تضمن التعرف على اخملاطر ذات األثر اجلوهري ،وأي أنشطة يقوم بها البنك ميكن أن تعرضه
خملاطر أكبر من مستوى اخملاطر املقبولة ،ورفع تقارير بذلك إلى اجمللس ومتابعة معاجلتها.
•يحظر على أي عضو في اجمللس أن يكون رئيس ًا ألكثر من جلنة من اللجان املذكورة أعاله ،كما يحظر عليه أن يكون رئيس ًا
ألكثر من جلنتني من كافة اللجان املنبثقة عن اجمللس.

تاسعاً :املالئمة

يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بأكبر قدر من املصداقية والنزاهة والكفاءة واخلبرات الالزمة والقدرة
على اإللتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ،ويقع على عاتق اجمللس وجلنة الترشيحات واملكافآت مسؤولية التأكد من ذلك.

عاشر ًا :مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة

أ .على اجمللس إعتماد سياسة فعالة لضمان مالءمة أعضائه ،على أن تتضمن هذه السياسة احلد األدنى من املعايير
واملتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو املرشح واملعني ،وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسة كلما استدعت
احلاجة لذلك ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من إستيفاء جميع األعضاء ملعايير املالءمة واستمرار متتعهم بها،
وعلى البنك تزويد البنك املركزي بنسخة من هذه السياسة معتمدة من مجلس إدارته.
ب .يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:
•أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
•أن ال يكون عضو ًا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل اململكة أو مدير ًا عام ًا له أو مدير ًا إقليمي ًا أو موظف ًا فيه ما لم يكن
البنك اآلخر تابع ًا لذلك البنك.
•أن ال يكون محامي ًا أو مستشار ًا قانوني ًا أو مدقق ًا حلسابات البنك.
سواء في االقتصاد أو املالية أو احملاسبة أو إدارة األعمال أو أي من
•أن يكون حاص ًال على الدرجة اجلامعية األولى كحد أدنى
ً
التخصصات املشابهة ،ويجوز للجنة الترشيحات واملكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها
عالقة بأعمال البنوك.
•أن ال يكون موظف ًا في احلكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممث ًال عنها.
•أن ال يكون عضو ًا في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل اململكة ،بصفته الشخصية في
بعضها أو بصفته ممث ًال لشخص إعتباري.
•أن يكون لدية خبرة في مجال أعمال البنوك أو املالية أو اجملاالت املشابهة ال تقل عن خمس سنوات.
ج .للبنك املركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أنه ال يحقق أي من الشروط الوارده
في البند (ب) أعاله.
إقرار (وفق النموذج املعتمد من البنك املركزي األردني لهذه الغاية
د .على كل من يشغل رئاسة أو عضوية اجمللس توقيع ٍ
يحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك املركزي مرفق ًا به السيرة الذاتية للعضو.
هـ .على رئيس اجمللس التأكد من إعالم البنك املركزي عن أي معلومات جوهرية ميكن أن توثر سلب ًا على مالءمة أي من أعضائه.

حادي عشر :مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

أ .يقوم اجمللس بإعتماد سياسة لضمان مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك ،على أن تتضمن هذه السياسة
احلد األدنى من املعايير واملتطلبات والشروط الواجب توفرها في عضو اإلدارة التفيذية العليا ،وعلى اجمللس مراجعة هذه
السياسة من وقت ألخر ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استفياء جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ملعايير
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املالءمة واستمرار متتعهم بها ،وعلى البنك تزويد البنك املركزي بنسخة من هذه السياسة.
ب .يقوم اجمللس بتعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلبرة املصرفية ،واحلصول على عدم ممانعة البنك املركزي
املسبقة على تعيينه.
ج .يقوم اجمللس باملوافقة على تعيني أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
د .على اجمللس إقرار خطة إحالل ( )Succession Planألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك ،وعلى اجمللس مراجعة هذه
اخلطة مرة في السنة على األقل.
هـ .على اجمللس إعالم البنك املركزي عن أي معلومات جوهرية ميكن أن تؤثر سلب ًا على مالئمة أي من أعضاء إدارته التنفيذية
العليا.
و .يجب أن تتوفر في من يعني في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:
•أن ال يكون عضو ًا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل اململكة ،ما لم يكن البنك اآلخر تابع ًا لذلك البنك.
•أن يكون متفرغ ًا إلدارة أعمال البنك.
•أن يكون حاص ًال على الدرجة اجلامعية األولى كحد أدنى في اإلقتصاد أو املالية أو احملاسبة أو إدارة األعمال أو أي من
التخصصات املشابهة التي لها عالقة بعمل البنك.
•أن يكون لدية خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب املدير العام أو
املدير اإلقليمي ،الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.
ر .يجب احلصول على عدم ممانعة البنك املركزي قبل تعيني أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل
تعيني أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا أن يحصل من املرشح للتعيني على سيرته الذاتية مرفق ًا بها الوثائق والشهادات
العلمية وشهادات اخلبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق املعززة الالزمة ،والطلب من املرشح توقيع
اإلقرار املعتمد من البنك املركزي األردني لهذه الغاية ،وعلى البنك تزويد البنك املركزي بنسخة عن اإلقرار مرفق ًا به السيرة
الذاتية للعضو.

ثاني عشر :تقييم أداء اإلداريني

أ .على اجمللس إستحداث نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ،وعلى أن يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي:
•وضع أهداف محددة وحتديد دور اجمللس في حتقيق هذه األهداف بشكل ميكن قياسه.
•حتديد مؤشرات أداء رئيسية ( )KPISالتي ميكن استخالصها من اخلطط واألهداف اإلستراتيجية واستخدامها لقياس
أداء اجمللس.
•التواصل ما بني مجلس اإلدارة واملساهمني ودورية هذا التواصل.
•دورية إجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
•دور العضو في إجتماعات مجلس اإلدارة ،وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين ،ويجب احلصول على التغذية الراجعة
من العضو املعني وذلك بهدف حتسني عملية التقييم.
ب .تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت سنوي ًا بتقييم لعمل اجمللس ككل وللجانه وألعضائه ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك
املركزي بنتيجة هذا التقييم.
ج .على اجمللس تقييم أداء املدير العام سنوي ًا وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت مبا في ذلك وضع
مؤشرات األداء الرئيسية ،وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء املدير العام كل من األداء املالي واإلداري للبنك ،ومدى إجنازه
خلطط وإستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة األجل ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
د .على اجمللس اعتماد نظام لقياس أداء إداريي البنك من غير أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام ،على أن يشمل هذا النظام
على اآلتي كحد أدنى:
•أن يعطى وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء اإللتزام بإطار عمل إدارة اخملاطر وتطبيق الضوابط الداخلية واملتطلبات
التنظيمية.
•أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقياس األداء ،ولكن يجب أن تؤخذ بعني اإلعتبار عناصر أخرى لقياس
أداء اإلداريني مثل اخملاطر املرتبطة بالعمليات األساسية ورضى العميل وغيرها حيثما كان ذلك قاب ًال للتطبيق.
•عدم إستغالل النفوذ وتعارض املصالح.
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ثالث عشر :املكافآت املالية لإلداريني

أ .على اجمللس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ،وذلك إعتماد ًا على نظام التقييم الذي أقره.
ب .على جلنة الترشيحات واملكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية لإلداريني تتصف باملوضوعية والشفافية ،وأن
يتم اعتمادها من قبل اجمللس ،وتزويد البنك املركزي بنسخة عنها خالل فترة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إعتمادها
من اجمللس.
ج .يجب أن يتوفر في سياسة منح املكافآت املالية العناصر التالية كحد أدنى:
•أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلبرات الالزمة واستقطابهم وحتفيزهم واإلرتقاء بأدائهم.
•أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
•أن تأخذ باإلعتبار اخملاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
•أن ال يستند عنصر منح املكافآة فقط على أداء السنة احلالية ،بل أن يستند أيض ًا على أدائه في املدى املتوسط والطويل
( )5-3سنوات.
•أن تعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.
• ُتدد شكل املكافآت كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
•أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من املكافآت ،بحيث يتم حتديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس
طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري املعني.
•أن ال يتم منح مكافآت مالية إلداريي الدوائر الرقابية (إدارة اخملاطر ،التدقيق ،اإلمتثال ،وغيرها) إعتماد ًا على نتائج أعمال
الدوائر التي يراقبونها.

رابع عشر  :تعارض املصالح

أ .على اإلداريني جتنب تعارض املصالح.
ب .على اجمللس إعتماد سياسة وإجراءات ملعاجلة تعارض املصالح الذي قد ينشأ عندما يكون البنك جزء ًا من مجموعة بنكية،
واإلفصاح عن أي تعارض في املصالح قد ينشأ عن ارتباط البنك بالشركات داخل اجملموعة.
ج .على اجمللس إعتماد سياسات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل تعريف هذه األطراف أخذ ًا باإلعتبار
التشريعات وشروط التعامالت وإجراءات املوافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت ،بحيث ال يسمح بتجاوز هذه السياسات
واإلجراءات.
د .على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من أن عمليات ذوي العالقة قد متت وفق السياسة واإلجراءات املعتمدة ،وعلى جلنة
التدقيق القيام مبراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها ،وإطالع اجمللس على هذه التعامالت.
هـ .على اجمللس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات املعتمدة.
و .على اجمللس إعتماد ضوابط حلركة انتقال املعلومات بني مختلف اإلدارات ،متنع اإلستغالل للمنفعة الشخصية.
وميثاق للسلوك املهني وتعميمها على جميع اإلداريني وبحيث تتضمن بحد أدنى اآلتي:
سياسات
ز .على اجمللس إعتماد
ٍ
ٍ
•عدم استغالل أي من اإلداريني معلومات داخلية في البنك ملصلحتهم الشخصية.
•قواعد وإجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.
•احلاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.
ح .على اجمللس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض املصالح.

خامس عشر :التدقيق الداخلي

أ .على اجمللس التأكد من أن دائرة التدقيق الداخلي في البنك قادرة على القيام باملهام اآلتية كحد أدنى:
•التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة واإللتزام بها.
•التحقق من اإلمتثال لسياسات البنك الداخلية واملعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
•تدقيق األمور املالية واإلدارية ،بحيث يتم التأكد من أن املعلومات الرئيسية حول األمور املالية واإلدارية ،تتوفر فيها الدقة
واإلعتمادية والتوقيت املناسب.
•مراجعة اإللتزام بدليل احلاكمية املؤسسية.
•مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ( ،)Stress Testingومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من اجمللس.
•التأكد من دقة اإلجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلــي لكفـــــاية رأسمــــال البنك (.)ICAAP
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ب .على اجمللس ضمان وتعزيز استقاللية املدققني الداخليني ،وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك ،وضمان
أن يكونوا مؤهلني للقيام بواجباتهم ،مبا في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت واملعلومات واالتصال بأي موظف داخل
البنك بحيث ميكنهم من أداء املهام املوكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي.
ج .على اجمللس إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
•إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك.
•متابعة تصويب مالحظات التدقيق.
د .على جلنة التدقيق التحقق من توفر املوارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية املؤهلة إلدارة التدقيق الداخلي
وتدريبهم.
هـ .على جلنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات كحد أعلى.
و .على جلنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية.
ز .علــى جلنــة التــدقيق التحقــق مـــن إخضــاع كافــة أنشطـــة البـنـك للتدقيق مبا فـيها املســندة لـجهــات
خــارجيــة (.)Outsourced Activities
ح .على اجمللس اعتماد ميثاق تدقيق داخلي ( )Internal Audit Charterيتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق،
وتعميمه داخل البنك.
ط .على اجمللس التحقق من أن دائرة التدقيق الداخلي خاضعة لإلشراف املباشر من جلنة التدقيق ،وأنها ترفع تقاريرها مباشرة
إلى رئيس جلنة التدقيق.
ي .على جلنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافآتهم.

سادس عشر :التدقيق اخلارجي

أ .على اجمللس ضمان تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو احلليفة أو املرتبطة بها بأي
شكل من األشكال كل سبع سنوات كحد أعلى.
ب .حتتسب مدة السبع سنوات األولى إعتبار ًا من عام .2010
ج .تكون السنة األولى (عند التدوير) للمكتب اجلديد بشكل مشترك ( )Jointمع املكتب القدمي.
د .ال يجوز إعادة انتخاب املكتب القدمي مرة أخرى قبل مرور سنتني على األقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخالف مهمة
التدقيق املشتركة.
هـ .على جلنة التدقيق التحقق من إستقاللية املدقق اخلارجي سنوياً.
و .على اجمللس إتخاذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي نقاط اخرى أظهرها
املدقق اخلارجي.

سابع عشر :دائرة اخملاطر

أ .على دائرة إدارة اخملاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية باملستويات احملددة للمخاطر املقبولة.
ب .على اجمللس التحقق من معاجلة التجاوزات على مستويات اخملاطر املقبولة ،مبا في ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا
املعنية بشأن هذه التجاوزات.
ج .على اجمللس التأكد من أن دائرة اخملاطر تقوم بإجراء إختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على حتمل
الصدمات ومواجهة اخملاطر املرتفعة ،وأن يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات املستخدمة
بناء على هذه النتائج.
ومناقشة نتائج االختبارات وإعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها ً
د .على اجمللس إعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك ،وبحيث تكون هذه املنهجية شاملة وفعالة وقادرة
على حتديد جميع اخملاطر التي من املمكن أن يواجهها البنك ،وتأخذ باالعتبار خطة البنك اإلستراتيجية وخطة رأس املال،
ومراجعة هذه املنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال كاف ملقابلة جميع
اخملاطر التي يواجهها.
هـ .على اجمللس وقبل املوافقة على أي توسع في أنشطة البنك األخذ باالعتبار اخملاطر املترتبة على ذلك وقدرات ومؤهالت
موظفي دائرة إدارة اخملاطر.
و .على اجمللس ضمان استقاللية دائرة اخملاطر في البنك ،وذلك من خالل رفع تقاريرها إلى جلنة إدارة اخملاطر ،ومنح الدائرة
الصالحيات الالزمة لتمكينها من احلصول على املعلومات من دوائر البنك األخرى والتعاون مع اللجان األخرى للقيام مبهامها.
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ز .على اجمللس إعتماد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.
ح .تكون مهام دائرة اخملاطر ما يلي كحد أدنى:
•مراجعة إطار إدارة اخملاطر ( )Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من اجمللس.
•تنفيذ إستراتيجية إدارة اخملاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع اخملاطر.
•تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع اخملاطر.
•رفع تقارير للمجلس من خالل جلنة إدارة اخملاطر ونسخة لإلدارة التنفيذية العليا تتضمن معلومات عن منظومة اخملاطر
( )Risk Profileالفعلية لكافة أنشطة البنك باملقارنة مع وثيقة اخملاطر املقبولة ( ،)Risk Appetiteومتابعة معاجلة
اإلنحرافات السلبية.
•التحقق من تكامل آليات قياس اخملاطر مع أنظمة املعلومات اإلدارية املستخدمة.
•دراسة وحتليل كافة أنواع اخملاطر التي يواجهها البنك.
•تقدمي التوصيات للجنة إدارة اخملاطر عن تعرضات البنك للمخاطر ،وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة اخملاطر.
•توفير املعلومات الالزمة حول مخاطر البنك ،الستخدامها ألغراض اإلفصاح.

ثامن عشر :دائرة اإلمتثال

أ .على اجمللس ضمان إستقاللية إدارة اإلمتثال ،وضمان إستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.
ب .على اجمللس إعتماد سياسة لضمان إمتثال البنك جلميع التشريعات ذات العالقة ،ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري
والتحقق من تطبيقها.
ج .على اجمللس إعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال.
د .ترفع دائرة إدارة اإلمتثال تقاريرها إلى اجمللس أو اللجنة املنبثقة عنه  -إن وجدت  -مع إرسال نسخة عنها إلى املدير العام.

تاسع عشر :حقوق أصحاب املصالح

على اجمللس توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب املصالح وذلك من خالل اإلفصاح وتوفير معلومات ذات داللة حول
أنشطة البنك ألصحاب املصالح من خالل اآلتي:
•إجتماعات الهيئة العامة.
•التقرير السنوي.
•تقارير ربع سنوية حتتوي على معلومات مالية ،باإلضافة إلى تقرير اجمللس حول تداول أسهم البنك ووضعه املالي خالل
السنة.
•املوقع اإللكتروني للبنك.
•قسم عالقات املساهمني.
•على اجمللس ضمان تخصيص جزء من موقع البنك اإللكتروني يتضمن توضيح حلقوق املساهمني وتشجيعهم على احلضور
والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة ،وكذلك نشر املستندات املعنية باإلجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة
ومحاضر اإلجتماعات.

عشرون :اإلفصاح والشفافية

أ .على اجمللس التأكد من نشر املعلومات املالية وغير املالية التي تهم أصحاب املصالح.
ب .يجب أن يتضمن التقرير السنوي للبنك نص ًا يفيد أن اجمللس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات
الواردة في ذلك التقرير ،وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
ج .على اجمللس أن يتأكد من التزام البنك مبتطلبات اإلفصاح التي حددتها املعايير الدولية لإلبالغ املالي ( )IFRSومعايير
احملاسبة الدولية ( )IASوتعليمات البنك املركزي والتشريعات األخرى ذات العالقة وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على
علم بالتغيرات التي تطرأ على املعايير الدولية لإلبالغ املالي.
د .على اجمللس التأكد من تضمني التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية ،إفصاحات تتيح للمساهمني احلاليني أو احملتملني
اإلطالع على نتائج العمليات والوضع املالي للبنك.
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هـ .على مجلس اإلدارة التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
•ملخص ًا للهيكل التنظيمي للبنك.
•ملخص ًا ملهام ومسؤوليات جلان اجمللس ،وأي صالحيات قام اجمللس بتفويضها لتلك اللجان.
•املعلومات التي تهم أصحاب املصالح املبينة في دليل احلاكمية املؤسسية للبنك ومدى إلتزامه بتطبيق ما جاء في
الدليل.
•معلومات عن كل عضو من أعضاء اجمللس من حيث مؤهالتـه وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك وفيما اذا كان
مسـتق ًال أم ال وعضويتـــه في جلان اجمللس وتاريخ تعيينـــه وأي عضويات يشغلها في مجالس إدارات شركات اخرى،
واملكافآت بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة املنصرمة ،وكذلك القروض املمنوحة له من
البنك ،وأي عمليات أخرى متت بني البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.
•معلومات عن دائرة اخملاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
•عدد مرات إجتماع مجلس اإلدارة وجلانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه اإلجتماعات.
•أسماء كل من أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا املستقيلني خالل العام.
•ملخص ًا عن سياسة منح املكافآت لدى البنك ،مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء اجمللس كل على حده
واملكافآت بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على حده ،وذلك عن السنة املنصرمة.
•أســماء املساهمني الذين ميلكــــون نسبـــة ( )%1أو أكثر من رأسمال البنك ،مع حتديد املستفيد النهائي
( )Ultimate Beneficial Ownersلهذه املساهمات أو أي جزء منها ،وتوضيح إن كان أي من هذه املساهمات مرهونة كلي ًا
أو جزئياً.
إقرارات من كافة أعضاء اجمللس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله في البنك ولم يفصح عنها ،سواء
•
ٍ
كانت تلك املنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت له شخصي ًا أو ألي من ذوي العالقة به ،وذلك عن السنة املنصرمة.

حادي وعشرون :أحكام عامة

أ .توجيه دعوة للبنك املركزي حلضور اجتماعات الهيئة العامة ،وذلك قبل فترة كافية ليصار إلى تسمية من ميثله.
ب .تزويد البنك املركزي مبحاضر إجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ مصادقة مراقب عام
الشركات أو من ميثله على محضر اإلجتماع.
ج .إعالم البنك املركزي قبل ثالثني يوم ًا على األقل من تاريخ إجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح املدقق اخلارجي إلنتخابه
(أو إعادة انتخابه) من قبل الهيئة العامة.
د .تزويد البنك املركزي بعدد األسهم املرهونة من قبل مساهمي البنك الذين ميتلكون ( )%1أو أكثر من رأسمال البنك واجلهة
املرتهن لها هذه األسهم.
هـ .تزويد البنك املركزي باملعلومات املتعلقة بأعضاء اجمللس واللجان املنبثقة عنه وأعضاء إدارته التنفيذية العليا وفق النماذج
املعتمدة من قبل البنك املركزي األردني بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث أي تعديل.
و .تزويد البنك املركزي باملعلومات املتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارات أو هيئات املديرين واإلدارات التنفيذية العليا لشركاته
التابعة داخل اململكة وخارجها ،وفق النماذج املعتمدة من قبل البنك املركزي األردني بشكل نصف سنوي وكذلك عند
حدوث أي تعديل.
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الفروع واملكاتب
والشركات التابعة
والبنك الحليف محلي ًا ودولي ًا
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االدارة العامة

فرع املدينة

برج بنك االستثمار العربي األردني
 200شارع زهران
عمان  11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962(6)5607138 :
فاكس+962(6)5681482 :
رمز رويترزAJIB :
رمز السويفتAJIBJOAX :
املوقع اإللكترونيwww.ajib.com :
البريد اإللكترونيinfo@ajib.com :

فرع تالع العلي

شارع املدينة املنورة  -عمارة رقم 204
ص.ب  3541تالع العلي  11953األردن
هاتف+962(6)5517546 :
فاكس+962(6)5516892 :

الفروع

فرع اجلبيهة

الفرع الرئيسي

برج  200 - AJIBشارع زهران
عمان  11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962(6)5607138 :
فاكس+962(6)5681482 :

دوار الداخلية

شارع خالد بن الوليد – عمارة رقم 224
عمان  11190األردن
ص.بّ 925286 .
هاتف+962(6)5607471 :
فاكس+962(6)5682047 :

فرع عبدون

دوار عبدون
عمان  11190األردن
ص.بّ 925286 .
هاتف+962(6)5901100 :
فاكس+962(6)5920452 :

فرع بيادر وادي السير

البيادر -الشارع الرئيسي عمارة رقم 14
عمان  11814األردن
ص.بّ 140375 .
هاتف+962(6)5815831 :
فاكس+962(6)5814516 :

فرع الوحدات

شارع مادبا  -عمارة رقم 288
عمان  11162األردن
ص.بّ 620905 .
هاتف+962(6)4751641 :
فاكس+962(6)4787996 :

شارع امللك حسني  -عمارة رقم 37
عمان  11118األردن
ص.ب ّ 6041
هاتف+962(6)4621942 :
فاكس+962(6)4657571 :

شارع ياجوز  -مجمع املنهل  -إشارات املنهل
عمان  11121األردن
ص.ب ّ 8797
هاتف+962(6)5344743 :
فاكس+962(6)5342644 :

فرع ضاحية الياسمني

شارع جبل عرفات  -عمارة رقم 51
عمان  11171األردن
ص.ب ّ 713100
هاتف+962(6)4209221 :
فاكس+962(6)4206752 :

فرع طبربور

شارع طارق
عمان  279األردن 11947
ص.ب ّ
هاتف+962(6)5058341 :
فاكس+962(6)5058356 :

فرع مطار امللكة علياء الدولي

القادمني
عمان  11121األردن
ص.ب ّ 8797
هاتف+962(6)5200703 :
فاكس+962(6)5200702 :

فرع مكة مول

مكة مول  -الطابق األرضي
عمان  11121األردن
ص.ب ّ 8797
هاتف+962(6)5866139 :
فاكس+962(6)5821943 :
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فرع مرج احلمام

طريق املطار – محطة املناصير
هاتف+962(6)5200720 :
فاكس+962(6)5200725 :

فرع العبدلي

املكاتب
مكتب سيتي مول

هاتف+962(6)5822489 :
فاكس+962(6)5824305 :

بوليفارد العبدلي – العبدلي مول
هاتف+962(6)5696691 :
فاكس+962(6)5696693 :

مكتب البركة مول

هاتف+962(6)5814583 :
فاكس+962(6)5815429 :

فرع الزرقاء

مكتب تاج مول

شارع امللك حسني عمارة رقم 22
ص.ب 2186 .الزرقاء  13110األردن
هاتف+962(5)3931351 :
فاكس+962(5)3931354 :

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 :
فاكس+962(2)7279670 :

فرع العقبة

شارع الكورنيش  /إشارة القلعة
ص.ب  1598العقبة  77110األردن
هاتف+962(3)2022830 :
فاكس+962(3)2022834 :

فرع قبرص

ليماسول
ص.ب  54384ليماسول  -قبرص
هاتف)25-357(351351 :
فاكس)25-357(360151 :
تلكسAJIB CY 4029 + 3809 :

هاتف+962(6)5929956 :
فاكس+962(6)5932083 :

مكتب فندق الفور سيزنز

هاتف+962(6)5540080 :
فاكس+962(6)5932083 :

مكاتب مطار امللكة علياء الدولي

املغادرين
اجلوازات
الترانزيت
البوابات
مركز أطقم الطائرات
هاتف+962(6)5200703 :
فاكس+962(6)5200702 :

مكتب مطار ماركا

هاتف+962(6)4883556 :
فاكس+962(6)4883557 :

مكتب مطار امللك احلسني
هاتف+962(3)2022877 :
فاكس+962(3)2022878 :

مكتب تاال بيه – العقبة

هاتف+962(3)2022877 :
فاكس+962(3)2022878 :

مكتب شارع احلصن – إربد

هاتف+962(2)7245656 :
فاكس+962(2)7245663 :
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مكتب جامعة اربد االهلية – إربد

هاتف+962(2)7057392 :
فاكس+962(2)7057392 :

مكتب نقد العمري

مركز حدود العمري  -األردن
تلفاكس+962(5)3838024 :

مكتب متثيل طرابلس

برج طرابلس ،برج رقم  - 1الطابق الرابع  -مكتب رقم ()45
طرابلس – ليبيا
ص.ب 93598
هاتف(21821)3351746 :
فاكس(21821)3351747 :

الشركات التابعة والبنك الحليف
الشركات التابعة
بنك االستثمار العربي األردني (قطر) ذ.م.م

برج مركز قطر للمال رقم  ،1الطابق ()17
ص.ب  37563الدوحة ،قطر
هاتف(+974)44967338 :
فاكس(+974)44967348 :
املوقع اإللكترونيwww.ajib.com :
البريد اإللكترونيajibq@ajib.com :

الشركة العربية األردنية املتحدة لالستثمار
والوساطة املالية

مجمع بنك اإلسكان  -الطابق اخلامس
عمان  11121األردن
ص.ب ّ 8797
هاتف+962(6)5652441 / +962(6)5671578 :
الفاكس+962(6)5696156 :
موقع اإللكترونيwww.uajci.com :

البنك الحليف
بنك األردن الدولي

Moreau House
Brompton Road 116
Knightsbridge
.London SW3 1JJ, U.K

هاتف(+44) 0 2031440200:
موقع اإللكترونيwww.jordanbank.co.uk :
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