اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢٠١٥

حضرة صاحب الجاللة امللك
عبدهلل الثاني ابن الحسني املعظم

حضرة صاحب السمو امللكي
الحسني بن عبدهلل الثاني ولي العهد

املؤشرات الرئيسية

٣٣٫٥

مليون دينار

صافي الربح قبل الضريبة

١٫١

مليار دينار

ودائع العمﻼء والتأمينات النقدية

٪١٥٫٩
٪١٥٫١
نسبة كفاية رأس املال

٪٢٫٥
٪٤٣٫٨
٢٢١٫٦

معدل العائد على حقوق امللكية
قبل الضريبة

نسبة نمو املوجودات

مؤشر الكفاءة التشغيلية

مليون دينار

إجمالي حقوق امللكية

٢٠١٥

٢٠١٦
٣١

٢٠١٥

اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻓﺼﺎح
ﹰ

ﹰ

١٠٨
١١٩
١٠
١٢
١٢
١٥
١٣
١٨
٢٠
٣٠
٢٢
٣٤
٣٠
٤٦
٣١
٤٧
٣٨
٥٤
٩٢
١٢٢
١٠٣
١٣٧
١٣٨
١٠٤
١٤٩
١٠٧
١١٨

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد إبراهيم بن حمود املزيد
ممثل الشركة العربية لإلستثمار
رئيس مجلس اإلدارة
السيد عبدالقادر عبداهلل القاضي
الرئيس املؤسس/عضو
السيد حسني هاشم الدباس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد هـاني عبدالقادر القاضي
املدير العام/الرئيس التنفيذي
السيد امحمد محمد فرج
ممثل املصرف الليبي اخلارجي
عضو
معالي السيد «محمد شريف» علي الزعبي
ممثل شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم
عضو
السيد سامر عبدالقادر القاضي
عضو
معالي الدكتور «محمد ناصر» سالم أبو حمور
عضو
العقر
السيد محمد محمود َ
عضو
الدكتور هنري توفيق عزام
ممثل شركة اليقني لإلستثمار
عضو
السيد خليل محمود أبو الرب
عضو
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رسالتنا

أن نكون مصرفا ًرائدا ًفي تقدمي اخلدمات املصرفية في األردن
واملنطقة ،من خالل مواكبة التطور واإلبتكار في تقدمي
اخلدمات التقنية ،واإلهتمام بالعمالء وخدمتهم بفريق
وظيفي ذي خبرة وكفاءة مهنية عالية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات املساهمني الكرام،
يطيب لي باألصالة عن نفسي ،ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،أن أقدم لكم التقرير السنوي السابع والثالثني
للبنك والذي يتضمن نتائج أعمال البنك وإجنازاته والقوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  ٣١كانون األول  ،٢٠١٥إضافة
إلى اإليضاحات حول البيانات املالية.
في العام  2015لم تتحقق اآلمال بالنسبة للنمو العاملي املتوقع .حيث فقد االقتصاد الصيني بعضا ً من اندفاعه وتعثرت
طفرة املواد اخلام ،األمر الذي وصل أبعاده من حقول النفط في تكساس إلى مناجم الفحم األندونيسية .كما إنتهت فترة
سبع سنوات من سعر فائدة يقارب الصفر في الواليات املتحدة األمريكية ،وإستمرت السياسات املالية املرنة املتبعة في
كل من أوروبا ،والصني ،وأماكن أخرى نتيجة التباطؤ في منو إقتصاداتها.
وفي حني انتزع إنخفاض أسعار املواد اخلام البريق من أسواق روسيا والبرازيل الناشئة ،فإن اقتصادات ناشئة أخرى مثل
الهند سجلت أرقام قوية .أما في العالم املتقدم ،فقد دفع النمو القوي في فرص العمل في الواليات املتحدة األمريكية
بنك االحتاد الفدرالي إلى التشدد في سياسته النقدية للمرة األولى منذ األزمة املالية العاملية عام  2008وذلك برفع سعر
الفائدة في نهاية العام املاضي.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي ،فإن النمو اإلقتصادي العاملي بلغ  %3.1عام  ،2015وهذه النسبة أدنى قليال ً من العام
.2014
وتبقى التوقعات بني الدول واملناطق لعام  ٢٠١٦غير متساوية مقارنة بالعام  .2015فمن املتوقع أن ينشط النمو بشكل
واضح في االقتصادات املتقدمة ،في حني قد يتراجع في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية في ضوء هبوط أسعار املواد اخلام،
وإنخفاض قيمة عمالتها.
و كان إلنخفاض أسعار النفط عام  2015أثر سلبي أكثر من املتوقع على معظم األسواق املالية .وباستثناء الواليات املتحدة
األمريكية ،اضطرت البنوك املركزية في كافة أنحاء العالم إلى إتباع سياسات مالية مرنة نظرا ً ألثر تدني أسعار النفط
السلبي على نسب التضخم ونظرا ً لبطئ النمو اإلقتصادي العاملي.
بعد هبوط األسعار إلى  40دوالرا ً في بداية العام  ،2015استعاد النفط اخلام بعضا ً مما فقده خالل الصيف ،ليصل إلى
مستوى  60دوالرا ً للبرميل ،لكن مع زيادة العرض ،شهدت األسعار ضغوطا ً جديدة نحو األدنى .وعلى الرغم من ذلك فقد
رفضت منظمة الدول املصدرة للبترول (أوبك) خفض اإلنتاج للسنة الثانية على التوالي.
أما بالنسبة لألداء اإلقتصادي األردني فقد تأثر بالبيئة اخلارجية الصعبة اجملاورة ،حيث واصل النزاع السوري تفاقمه مع عدم
وضوح لرؤيا حلل األزمة السورية مما أدى بثقل أكبر على مصادر األردن الشحيحة .أما بالنسبة للوضع في العراق ،فقد أثر
ذلك على الصادرات (حيث يعتبر العراق أحد أكبر األسواق األردنية) ،وعلى جتارة الترانزيت ،واستيراد الطاقة واإلستثمار بشكل عام.
إال أن اإلقتصاد األردني قد إستفاد من اإلنخفاض في تضخم األسعار الناجت عن انخفاض أسعار النفط ،والذي خفض
بشكل خاص فاتورة استيراد الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية .إال أن املنافع قد تتراجع على املدى الطويل إذا
أدى انخفاض سعر النفط إلى خفض حتويالت املغتربني العاملني في دول اخلليج ،وخفض الصادرات ،وإيرادات السياحة،
واإلستثمار األجنبي املباشر منها.
هذا وقد منا الناجت احمللي اإلجمالي بالقيمة احلقيقية عام  ٢٠١٥بنسبة  .%2.٤كما تراجع التضخم ،مقاسا ً مبؤشر سعر
املستهلك ،مبقدار  .%0.9وكان التضخم في العام  2014قد ارتفع بنسبة  .%2.9رغم ذلك ،وفي حني هبط التضخم اإلجمالي
بشكل مؤكد ،إال أن التضخم األساسي  -الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام  -بقي مرتفعا ً نسبياً ،ووصل إلى  %3في
العام املاضي .وهذا يعكس جزئيا ً زيادة الطلب نتيجة تواجد الالجئني السوريني.
وقد بلغت قيمة الصادرات  5,558مليون دينار أردني في عام  ،2015وبنسبة انخفاض قدرها  %6.6مقارنة مع عام  2014ويعود
السبب الرئيسي في ذلك اإلنخفاض إلى إغالق احلدود العراقية والسورية.
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في حني هبطت الواردات بقدر كبير خالل عام  2015لتبلغ  14,436مليون دينار أردني ،وبنسبة انخفاض قدرها  %11,3مقارنة
مع عام  ،2014حيث يعزى هذا اإلنخفاض امللحوظ إلى انكماش فاتورة الطاقة والتي تراجعت بنسبة بلغت .%41.2
وقد أدى اإلنخفاض الكبير في الواردات والصادرات إلى تضييق العجز التجاري في عام  ،2015إلى  8,877مليون دينار أردني ،بتراجع
قدره  %14عن العام السابق.
أما بالنسبة لتحويالت املغتربني الواردة ،فقد حققت ارتفاعا ً طفيفا ً مبقدار  ٪١٫٥لتصل إلى  ٢,٧مليار دينار عام .٢٠١٥
وبالنسبة للموازنة العامة ،فقد بلغ العجز  %3.5من الناجت احمللي اإلجمالي في عام  .٢٠١٥في الوقت نفسه ،تقترب شركة
الكهرباء الوطنية من التوصل إلى ميزانية متوازنة ،بفضل استمرار التراجع في أسعار املنتجات النفطية وزيادة كميات
الغاز الطبيعي املسال املستخدم في إنتاج الكهرباء.
وارتفع صافي مجموع الدين العام عام  ٢٠١٥إلى  %85.6من الناجت احمللي اإلجمالي ،مقابل  %80.8في نهاية .2014
أما بالنسبة إلحتياطيات العمالت األجنبية ،فقد بقيت عند مستويات مناسبة ،وبلغت  14.154مليون دوالر أمريكي في
نهاية عام  ،٢٠١٥ما يكفي لتغطية مستوردات اململكة من السلع واخلدمات لنحو  ٧٫٨شهراً.
أما بخصوص بنك االستثمار العربي األردني فقد واصل إتباع سياسة حكيمة في تطوير أعماله بالنظر لألوضاع السياسية
اإلقليمية التي أثرت على االستثمار والبيئة اإلقتصادية بشكل عام حيث كانت أولويتنا حتسني األرباح التشغيلية ضمن
مخاطر محسوبة ومقبولة ،وفي الوقت نفسه ،احلفاظ على مستويات من السيولة تتفق بل تتجاوز أيضا ً متطلبات
اجلهات الرقابية .وحقق البنك أرباحا ً صافية بعد الضريبة بلغت  23.2مليون دينار مقابل  24.4مليون دينار في  ،2014على
الرغم من األوضاع اإلقتصادية والسياسية الصعبة السائدة وزيادة الضرائب على قطاع البنوك بنسبة  .%5وقد بلغ العائد
قبل الضريبة على املوجودات  %1.9بينما بلغ العائد قبل الضريبة على حقوق املساهمني  %15.1و  %10.5بعد الضريبة.
بناء على النتائج املالية احملققة خالل العام  ،2015قد أوصى مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها
 18مليون دينار أردني على املساهمني بواقع  %12من رأسمال البنك وهي نفس النسبة املوزعة في العام .2014
كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة على مساهمتهم الفاعلة واملتميزة ،وجهودهم في
رسم سياسة البنك ووضع اخلطط واإلشراف على تنفيذها.
وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،أود أن أعبر عن شكري وامتناني جلميع املساهمني في بنك االستثمار العربي
األردني ولعمالئنا الكرام الستمرار ثقتهم بالبنك ،والشكر موصول جلميع العاملني في البنك في مختلف مواقعهم ،على
اجلهود التي بذلوها خالل العام لتحقيق أهداف البنك وتطلعاته املستقبلية.
وختاماً ،أود أن أعرب عن تقدير بنك االستثمار العربي األردني وشكره جلهود اجلهات الرقابية في األردن ،وخاصةالبنك املركزي
األردني ،لتعزيزه دور هذا القطاع في متويل كافة األنشطة التي حتقق التنمية اإلقتصادية األردنية املتواصلة وحتافظ على
معايير األمن والسالمة املصرفية.

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

السادة املساهمني الكرام،

لقــد كان عــام  2015حافـا ً باألحــداث املميــزة لبنــك االســتثمار العربــي األردنــي ،أهمهــا جنــاح دمــج العمليــات البنكية
لبنــك  HSBCفــي األردن بعــد اإلســتحواذ عليــه ضمــن العمليــات البنكيــة املوحــدة للبنــك .وهــي صفقــة متــت فــي
منتصــف عــام  ،2014وتعــد أكبــر عمليــة اســتحواذ فــي القطــاع املصرفــي األردنــي حتــى اآلن.
ومــع إمتــام عمليــة اإلندمــاج بنجــاح ،عمــل بنــك االســتثمار العربــي األردنــي علــى تطويــر ورفــع مســتوى اخلدمــات
واملنتجــات املصرفيــة لتلبيــة النمــو املســتمر لقاعــدة عمالئــه والتوســع فــي عملياتــه املصرفيــة ،مبــا فــي ذلــك
اخلدمــة املصرفيــة عبــر اإلنترنــت ،واخلدمــات املصرفيــة لألفــراد وخدمــات التمويــل التجــاري ،واخلدمــات املصرفيــة
للشــركات باإلضافــة إلــى اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة وخدمــات اإلســتثمارات اخلارجيــة.
ومــن حيــث النتائــج املاليــة ،فقــد حقــق البنــك تقدمـا ً جيــدا ً فــي منــو امليزانيــة العامــة بالرغــم مــن صعوبــة البيئــة
السياســية واإلقتصاديــة فــي املنطقــة .حيــث ارتفــع إجمالــي املوجــودات مــن  1.750مليــار دينــار فــي عــام  2014إلــى
 1.793مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  2015أي بنســبة منــو  .٪2,٥ومنــت ودائــع العمــاء والتأمينــات مــن  1,050مليــار دينــار
فــي عــام  2014إلــى  1.106مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  2015بنســبة  .٪5.3كمــا منــا صافــي محفظــة التســهيالت
اإلئتمانيــة بنســبة  ٪5.6مــن  698مليــون دينــار فــي عــام  2014إلــى  737مليــون دينــار فــي نهايــة عــام  ،2015أمــا
محفظــة األوراق املاليــة ،فنمــت مــن  610مليــون دينــار فــي عــام  2014إلــى  623مليــون دينــار فــي نهايــة عــام .2015
كمــا ارتفــع إجمالــي إيــرادات البنــك لعــام  2015إلــى  100.7مليــون دينــار مقابــل  89.7مليــون دينــار لعــام  ،2014أي
بنســبة منــو  .٪12.3وأخيــرا ً ســجل البنــك صافــي أربــاح قبــل الضريبــة مببلــغ  33.5مليــون دينــار فــي عــام  2015وهــو
نفــس مســتوى عــام .2014
ومــن اجلديــر بالذكــر أن البنــك احتفــظ بأقــل نســبة ديــون غيــر عاملــة مــن بــن البنــوك التجاريــة األردنيــة ،والتــي
بلغــت  ٪1.9٤وبنســبة كفايــة رأس مــال عاليــة بلغــت ( ٪15.94والتــي تزيــد بكثيــر عــن النســبة احملــددة مــن البنــك
املركــزي األردنــي وهــي  ،)٪12األمــر الــذي يــدل علــى صالبــة املركــز املالــي للبنــك ومتانــة قاعدتــه الرأســمالية.
ختامـاً ،أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى جميــع عمالئنــا علــى ثقتهــم بنــا وتعاملهــم معنــا ،كمــا أتوجــه بالشــكر إلــى
جميــع موظفــي بنــك االســتثمار العربــي األردنــي علــى مــا بذلــوه مــن جهــد دؤوب خــال العــام املاضــي.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
هاني عبد القادر القاضي
املدير العام/الرئيس التنفيذي
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إنجازاتنا خالل العام ٢٠١٥
 .1اخلدمات املصرفية للشركات
حرص بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -على اإلستمرار في التميز في مجال تقدمي اخلدمات املصرفية لقطاع الشركات؛
حيث واصل القيام بدوره الريادي في هذا اجملال من خالل فريق من مديري عالقات العمالء ذوي الكفاءة واخلبرة الواسعة،
و سعيه لتوفير نطاق متكامل من املنتجات واخلدمات املصممة لتحقيق الغايات اإلقتصادية واملالية للشركات واملؤسسات
الرائدة في مختلف القطاعات.
كما عزز ذلك قيام البنك خالل العام  2015بتطبيق وتطوير خدمة إدارة املدفوعات والنقد للشركات عن طريق اخلدمات
املصرفية عبر اإلنترنت ،والتي تقدم حلوال ً مصرفية متكاملة للشركات في أي وقت ومن أي مكان ،وتسهل معامالتهم
اليومية بدعم من فريق متخصص في هذا اجملال.
وقد حققت دائرة أعمال الشركات في البنك جناحا ً ملموساً ،حيث استطاعت احملافظة على قاعدة عمالء الشركات التي
انضمت حديثا ً إلى بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -نتيجة لعملية اإلستحواذ التي قام بها على أعمال بنك HSBC
في األردن ،كما متكنت أيضا ً من زيادة منو محفظة التسهيالت عن طريق استقطاب عمالء جدد؛ علما ً بأن ذلك قد حتقق
وفقا ً إلستراتيجية البنك القائمة على توسيع قاعدة عمالء الشركات على مختلف القطاعات اإلقتصادية من التجارة
والصناعة وخدمات النقل والطاقة ومشاريع البنية التحتية ،ووفقا ً لسياسة إئتمانية تعتمد على نسب مخاطر مقبولة
ومبا يضمن احملافظة على جودة احملفظة اإلئتمانية.

 .2اخلدمات املصرفية لألفراد
إنطالقا ً من إلتزام بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -بتحقيق رضا العمالء وتلبية كافة احتياجاتهم ،فقد حرص
البنك خالل عام  2015على توفير مجموعة من اخلدمات املصرفية واإلستثمارية املبتكرة واملنتجات الرائدة ،منها خدمة
 AJIB Prestigeو  AJIB Advantageو  .AJIB Valueحيث تقدم كل خدمة من هذه اخلدمات ميزات فريدة وحصرية
لعمالئها ،وقد مت توحيد تصنيف هذ احلسابات على جميع فروع البنك في األردن والبالغ عددها  3٤فرعا ً ومكتباً .باإلضافة
إلى ذلك ،فقد مت تخصيص ستة مراكز خلدمة عمالء الـ  Prestigeفي فروعنا في فرع الدوار اخلامس ودوار الداخلية وعبدون
والبيادر واجلبيهة وتالع العلي.
كما قام البنك بتوسيع دائرة مبيعات اخلدمات املصرفية لألفراد لضمان التواصل مع جميع شرائح اجملتمع في مختلف
القطاعات وعلى اختالف مواقعهم .وباإلضافة إلى ذلك فقد مت إطالق نسخة جديدة من اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت
وإضافة خدمة دفع الفواتير إلكترونيا ً عبر خدمة إي-فواتيركم وهي خدمة متكن العمالء من دفع الفواتير إلكترونيا ،باإلضافة
إلى دفع األقساط املدرسية والكثير من امليزات األخرى بطريقة سهلة وآمنة.
وتفهما ً من البنك إلحتياجات العمالء املتنامية ،فقد أطلق خدمة الـ  BANCASSURANCEبالتعاون مع الشركة األمريكية
للتأمني على احلياة ( )Metlifeفي األردن والتي تهدف إلى تقدمي خدمات تأمني مصرفية وإستثمارية لعمالء البنك ذوي
املالءة املالية العالية ضمن خدمة الـ  .Prestigeحيث سيقدم بنك  AJIBمن خالل هذه الشراكة عدة برامج منها برنامج
التأمني على احلياة وبرنامج التقاعد اللذان يهدفان إلى توفير سبل الراحة واألمان للعميل وألسرته ،باإلضافة إلى برنامج التعليم
يسهل عملية التخطيط لتغطية التكاليف اجلامعية واإلرتقاء مبستوى تعليمهم ،وأخيرا ً البرامج
اجلامعي لألبناء والذي
ّ
اإلستثمارية لتلبية تطلعات العمالء كال ً حسب احتياجاته اإلستثمارية اﺨﻤﻟتلفة ومدى رغبته باخملاطرة.
هذا ويعتزم البنك اإلستمرار باتباع السياسات واإلستراتيجيات اإلئتمانية احلكيمة لتحقيق األهداف املتمثلة بتوسيع
قاعدة العمالء من خالل تطوير املنتجات احلالية وتسويق املنتجات اجلديدة ،وحتقيق منو في محفظة تسهيالت التجزئة مع
احلفاظ على جودتها وإستقرارها.
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 .3خدمات التمويل التجاري
حقق بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -قفزة نوعية بعد اإلستحواذ على أعمال بنك  HSBCفي األردن في منتصف عام
 ،2014حيث مت تقدمي عددا ً من اخلدمات اجلديدة اخلاصة بدائرة التمويل التجاري ،باإلضافة إلى اخلدمات املتوفرة سابقا ً وذلك
لدعم عمالء البنك كافة من خالل فريق عمل متميز .وتضم هذه اخلدمات قروض اإلستيراد والتصدير وقروض متويل ما قبل
وبعد الشحن وخصم بوالص وإعتمادات التصدير وإعتمادات الضمان املستندية واإلعتمادات القابلة للتحويل والكفاالت
املصرفية احمللية واخلارجية بكافة أنواعها واحلساب املفتوح وتدقيق املستندات وفقا ً لألعراف الدولية من قبل فريق مؤهل
ومتميز.
وطورت هذه اخلدمات التي تقدمها دائرة التمويل التجاري بحيث أصبحت متوفرة من خالل اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت
ُ
التي يقدمها البنك ،مما ساهم في توفير الوقت واجلهد وحتقيق طموحات عمالئنا وتطلعاتهم.
كما مت تطوير خدمة اإلشعار اآللي ،حيث أصبح بإمكان العمالء استالم اإلشعارات الفورية اخلاصة باملعامالت التجارية عن
طريق البريد اإللكتروني .كما قام البنك باستخدام برامج متطورة من شأنها حماية عمالئه من مخاطر التجارة الدولية،
وعليه اكتسب البنك مكانة تنافسية في السوق األردني وبشكل ملحوظ.

 .4خدمات احلواالت
شهدت دائرة خدمات احلواالت في عام  2015زيادة مضطردة وتطورا ً ملحوظا ً في تزويد خدمات احلواالت عن طريق
اإلنترنت وتعليمات العمالء على مستوى كافة فروع البنك ،مما أدى إلى زيادة عوائد دائرة احلواالت .حيث زاد حجم احلواالت
الواردة والصادرة ما يقارب  %46مقارنة مع عام  ،2014مما انعكس إيجابا ً على البنك وأضفى سمعة ريادية له بني البنوك
احمللية والعاملية على حد سواء ،وذلك من خالل تطبيق أعلى معايير اإلمتثال ومراقبة عمليات غسل األموال ،وتوظيف
البرامج اجلديدة في هذا اجملال ومواكبة أحدث التطورات في خدمات احلواالت والتي كان آخرها احلواالت املباشرة ()STP
و ( ACH (Automated Clearing Houseتطبيقا ً لتعليمات البنك املركزي األردني ،وذلك من خالل فريق مؤهل خلدمة عمالء
البنك على مستوى جميع الفروع واملكاتب املنتشرة في كافة أنحاء اململكة ،ومن خالل شبكة البنوك املراسلة.

 .5خدمات الودائع
متاشيا ً مع إلتزام بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -بتوفير خدمات مصرفية مميزة ،استمر البنك مبنح أسعار فائدة
منافسة حسب تصنيفات احلسابات اجلديدة .كما واصلت دائرة خدمات الودائع بتلبية احتياجات العمالء اخملتلفة واملتطورة،
وحرص البنك على تطوير مهارات موظفي خدمة العمالء بكافة املنتجات واخلدمات املقدمة ،ملواكبة التطورات احلاصلة في
البنك ومنافسة البنوك األخرى من حيث جودة وسرعة اخلدمة املقدمة للعمالء.
 .6اخلدمات املصرفية اخلاصة – VIP
إستطاعت دائرة اخلدمات املصرفية اخلاصة خالل عام  2015احملافظة على تقدمي أعلى مستوى من اخلدمات واملنتجات املميزة
لكبار العمالء سواء من األفراد أو الشركات ،وذلك من خالل توفير احللول املصرفية املبتكرة ضمن أفضل معايير الدقة
واجلودة والكفاءة والتي كانت على مستوى توقعات عمالئنا الذين نعتز ونفتخر بخدمتهم.

 .7خدمات اإلستثمارات اخلارجية
يقوم بنك االستثمار العربي األردني من خالل دائرة اإلستثمارات اخلارجية مبراقبة اخملاطر املتعلقة بالسوق وأسعار الفائدة
وقيمة املنتجات والتي يتعرض لها البنك والعمالء ويتعامل مع أدوات التحوط اخملتلفة كاملشتقات املالية لغرض إدارة
اخملاطر .حيث تقدم الدائرة لعمالئها مجموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات ،منها خدمات الوساطة واخلدمات
املتعلقة باألوراق املالية وخدمات احلفظ في سوق املال احمللي وأسواق املال الرائدة إقليميا ً وعامليا ً باإلضافة إلى اخلدمـات
اإلسـتـشــاريـــة اإلستراتيجـية فـي أسواق رأس املال .ويتألف فريق العمل من مصرفيني لديهم اخلبرات الواسعة في
األسواق احمللية واإلقليمية والدولية ،حيث يعمل الفريق مع مجموعة واسعة من العمالء والوسطاء للتوصل ألفضل
الفرص املتاحة واستغاللها ألداء استثماري مناسب.
يقدم بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -باقة واسعة من اخلدمات واملنتجات اإلستثمارية وإدارة الثروات ذات القيمة
املضافة والتي ترتقي لتلبية تطلعات العمالء وحاجاتهم اإلستثمارية املستقبلية ،باإلضافة إلى اخلدمات املتكاملة في
مجال الوساطة الدولية وخدمات احلفظ األمني ،تشارك دائرة اإلستثمارات اخلارجية في اإلكتتابات واإلصدارات األولية في
معظم األسواق العاملية لصالح عمالئها.
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 .8خدمات اخلزينة
إستمر بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -خالل عام  2015بتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات اإلستثمارية عن طريق دائرة
اخلزينة ،والتي أثبتت قدرة مهنية عالية على مواكبة كافة املستجدات اإلقتصادية احمللية والعاملية خصوصا ً مع التوسع
الكبير لقاعدة عمالء البنك بعد عملية اإلستحواذ على أعمال بنك  HSBCفي األردن.
هذا وقد قامت دائرة اخلزينة باحملافظة على متطلبات السيولة واإلدارة اجليدة للموجودات واملطلوبات ،وحتقيق منوا ً ملحوظا ً
باإليرادات بفضل إستخدام األدوات املالئمة إلدارة مخاطر السوق وإعتماد خطط إستثمارية ومتويلية تتناسب مع توجه
البنك وتعليمات البنك املركزي األردني .كما حافظ بنك االستثمار العربي األردني على دوره القيادي في أسواق رأس املال
األردنية خالل عام  ،2015من خالل مشاركته الفاعلة في مجال اإلستثمار بالسندات احلكومية وأذونات اخلزينة األردنية
والسندات الصادرة عن الشركات األردنية وسندات التنمية باإلضافة لدور البنك الريادي في سوق اإلقتراض بني البنوك.
شهدت األسواق العاملية خالل عام  2015تطورات وأحداث إقتصادية كبيرة ،قامت دائرة اخلزينة بوضع عمالء البنك بصورة
تلك األحداث وتقييم إنعكاساتها على أسعار األدوات املالية وصرف العمالت وإتخاذ كافة التحوطات الالزمة لذلك سعيا ً
منها لتقدمي خدمات متكاملة وشاملة لعمالء البنك ،مع اإلستمرار بإتاحة الفرص للعمالء إلبرام عقود تعامل مبختلف
أنواع املشتقات املالية املوجودة في األسواق العاملية.
وتسعى دائرة اخلزينة لتبقى مرجعا ً أساسيا ً ومهما ً لعمالء البنك لإلستفادة من التقارير والتحليالت اإلقتصادية الصادرة
عنها ،حيث كان اإلرتفاع ملحوظا ً في عدد عقود املشتقات املالية املنفذة خالل العام  2015لصالح العمالء من العقود
اآلجلة ( )Forwardوعقود املقايضة بأنواعها ( )Swapوعقود اخليارات (.)Options

 .9خدمات البطاقات والصراف اآللي
حرص البنك خالل عام  2015على تعزيز اخلدمات اإلضافية املقدمة حلملة البطاقات ومبختلف أنواعها الفيزا واملاستركارد
وذلك من خالل املشاركة واملساهمة في كافة احلمالت الترويجية والتسويقية والتي كان من شأنها تقدمي احلوافز
واإلمتيازات حلملة البطاقات عند استخدامهم لبطاقاتهم سواء داخل األردن أو خارجه .ويستمر بنك االستثمار العربي
األردني  AJIB -بتقدمي أكبر مجموعة من البطاقات بأنواعها اخملتلفة في األردن.
كما مت بالتعاون مع شركة فيزا العاملية إجراء دراسة شاملة حول استخدام البطاقات بهدف تعظيم اإلمتيازات املمنوحة
حلملة البطاقات الصادرة عن البنك وذلك من خالل زيادة أعداد حملة البطاقات والتي تخولهم بطاقاتهم بالدخول إلى
أكثر من  500صالة لكبار الزوار في مطارات منتشرة في  300مدينة حول العالم.
إن اإلهتمام املتواصل الذي يليه البنك حلملة البطاقات ومبختلف أنواعها قد أثمر عن نتائج ملموسة من حيث زيادة
االستخدام على البطاقات وزيادة حجم السحوبات احمللية واخلارجية ،مما نتج عنه زيادة ملموسة في قيمة اإليرادات مقارنة
مع عام .2014
أما على صعيد أجهزة الصراف اآللي فقد واصل البنك خالل عام  2015على نشر املزيد من أجهزة الصراف اآللي لتغطية
أكبر وأوسع مساحة من املناطق التجارية والتجمعات السكانية في أنحاء اململكة لتقدمي مختلف اخلدمات املصرفية
ألكبر شريحة من العمالء وخاصة بعد ساعات العمل اليومي وفي أيام العطل األسبوعية والرسمية وعلى مدار  24ساعة
يومياً.

 .10مكاتب الصرافة
مع استمرار اإلنطالقة اجلديدة ملطار امللكة علياء الدولي ،ما زال بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -يقدم خدمات
الصرافة من خالل مكاتبه املنتشرة في مختلف مرافق املطار للقادمني واملغادرين ومسافري الترانزيت .إن النظرة الشمولية
لألعمال املصرفية املستقبلية استوجبت أن تقوم إدارة البنك بتحويل أحد مكاتب الصرافة إلى فرع يقدم كافة اخلدمات
املصرفية كالسحب واإليداع وتصريف كافة العمالت األجنبية الرئيسية وفتح احلسابات ومنح التسهيالت التي تشمل
القروض الشخصية والسكنية وإصدار البطاقات اإلئتمانية مبختلف أنواعها.
وإميانا ً من البنك بأهمية توفير اخلدمات املصرفية وعلى مدار الساعة فقد مت تعزيز شبكة أجهزة الصراف اآللي املتواجدة
في املطار ليصبح عددها إثنا عشر جهازا ً يقدم خدمة السحب النقدي حلملة البطاقات ومبختلف أنواعها (فيزا ،ماستركارد
أمريكان إكسبرس وغيرها) بغض النظر عن اجلهة املصدرة للبطاقة سواء كانت داخل األردن أم خارجه.
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 .11خدمات أنظمة املعلومات
حققت دائرة أنظمة املعلومات عدة مشاريع هامة خالل العام  2015هدفت إلى حتسني بيئة العمل ،مما جعل بنك االستثمار
العربي األردني  AJIB -السباق في احلصول على آخر التقنيات في اجملال املصرفي والتي انعكست بشكل إيجابي على
مستوى ونوعية اخلدمة املقدمة للعمالء ،وشملت هذه املشاريع احلصول على شهادة ( )PCI-DSSالعاملية ألمن معلومات
بطاقات الدفع ،وتطوير تطبيقات أنظمة أمن املعلومات وفقا ً للمعايير العاملية وتطوير شبكة البنك الداخلية وشبكة
الفروع ،باإلضافة إلى تطوير النظام البنكي وفقا ً ألحدث إصدار لقواعد البيانات.
كما استمر العمل على تطبيق أنظمة جديدة خلدمة العمالء تعكس تطور البنك من ناحية اخلدمات البنكية احلديثة
مثل تطبيق النظام البنكي من خالل الهاتف اخلليوي ( ،)Mobile Bankingباإلضافة إلى املتابعة في حتديث مركز التصدي
للكوارث واجملهز بأحدث األجهزة والتقنيات ،لضمان استمرارية تقدمي اخلدمات املصرفية لعمالء البنك في حاالت الظروف
الطارئة ،وتطوير األنظمة األمنية اخلاصة مبراقبة وضبط اإلختراقات .كما حرصت دائرة أنظمة املعلومات على اإللتزام
بتعليمات البنك املركزي األردني اخلاصة بدائرة تقنية وأمن املعلومات ،وتطبيق تعليمات ومعايير استمرارية العمل .واليزال
العمل جاري على متابعة تنفيذ أنظمة الدفع اجلديدة (.)RTGS, ACH, DEPOX

 .12خدمات الشؤون اإلدارية وتنمية املوارد البشرية والتدريب
لعبت دائرة املوارد البشرية دورا ً أساسيا ً في ضمان عملية دمج سلسة وناجحة في العام  ،2015بعد أن مت اإلستحواذ على
بنك  HSBCفي األردن .وقد متحورت التحديات التي مت مواجهتها بشكل أساسي عند دمج موظفي بنك  HSBCالسابقني
في بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -والتأكد من أن جميع املوظفني أصبحوا منسجمني مع رؤية وقيم وأهداف
مؤسسية واحدة .حيث كان من املهم حتديد األسلوب والتوقعات وأن تتم إدارة مسائل الدمج الثقافي في وقت مبكر .كما
تركزت اجلهود بشكل أساسي حول ضمان وجود سياسات وإجراءات متوافقة ،مع األخذ باإلعتبار أن يكون لها أثر مباشر
على إدارة املوظفني ،وعلى وضع أسس للدمج الصحيح لكال الثقافتني.
وعالوة على ذلك ،فقد تعاقد بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -مع استشاريني متخصصني بهدف تبني أفضل ممارسات
املوارد البشرية ومعاجلة التعقيدات التي ظهرت نتيجة وجود أنظمة مختلفة للتعويض واملزايا .وباملقابل ،فإن دائرة املوارد
البشرية كانت قادرة على حتقيق املهام التالية:
 مراجعة الهيكل التنظيمي القائم لغايات حصر التحديات الرئيسية وتقييم مدى استعداد البنك للتكيف والنجاح فيبيئة سريعة التغير.
 دمج موظفي بنك  HSBCالسابقني في نظام رواتب بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -واحلفاظ على استراتيجيةتعويضات موحدة.
 تطوير برنامج موحد للمزايا يتضمن أفضل امليزات في كال النظامني. إجراء تقييم للوظائف الداخلية مع التركيز على إزالة التعارض في الوظائف واملسؤوليات املسندة. تطوير الوصف الوظيفي ملراعاة تكامل األدوار داخل املؤسسة.وقد مت تنفيذ هذه املهام على مدار العام بعناية ضمن خطة تنفيذ واستراتيجية تواصل مدروستني بعناية .كما كان من
الضروري إيصال الرسائل الضرورية جلميع املعنيني بعملية الدمج لتجنب أي لبس أو خوف أو عدم ثقة .لقد حافظت دائرة
املوارد البشرية على عالقة وثيقة مع املدراء واملوظفني وكانت حريصة على الرد على اإلستفسارات املتكررة مما ساهم
بتنمية الشعور بالوالء للبنك.
وفي املرحلة القادمة فإن البنك سوف يدرس إعادة الهيكلة التنظيمية كمرحلة أخرى من عملية الدمج ملا بعد اإلستحواذ.
وستكون الغاية الرئيسية لهذا األمر هي تركيز اجلهود على تطوير وتوافق الثقافة املؤسسية مع بنية األعمال اجلديدة
لضمان املوائمة التنظيمية وكذلك للمساعدة في احلفاظ على ثقافة تشجع على مستويات عالية من األداء التنظيمي.
قامت دائرة التدريب في البنك بتنفيذ مهامها ونشاطاتها التدريبية اخملتلفة خالل عام  ،2015وذلك بدعم وتوجيه من
اإلدارة العليا ،ونتيجة لهذا الدعم والنشاط املتميز الذي بذلته دائرة التدريب ،حتققت األهداف املرجوة ،وأدت إلى تنمية
قدرات ومهارات العاملني في البنك في كافة اجملاالت وذلك من خالل زيادة معلوماتهم ،وصقل مهاراتهم ،وحتسني قدراتهم
على أداء أعمالهم .حيث مت تنظيم مشاركة  340مشارك ومشاركة من جميع فروع البنك حلضور دورات وندوات ومؤمترات
تدريبية وورشات عمل ،وقد مت عقد  138دورة محلية.
ومتت املشاركة في دورات اللغة اإلجنليزية التي مت عقدها في أكادميية  UNIHOUSEللتدريب ،ومعهد  PIONEERSللتدريب،
باإلضافة إلى الدورات اخملتلفة التي مت عقدها في معهد الدراسات املصرفية ،ودورات جمعية البنوك والنقابة العامة
للعاملني في املصارف والتأمني واحملاسبة ودورات املعاهد واملراكز التدريبية األخرى.
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وقد مت عقد امتحانات ملوظفي وموظفات البنك لغايات الترقية وقد بلغ عددهم  40موظف وموظفة ،وللمتقدمني
للوظائف اخملتلفة وقد بلغ عددهم  90متقدم ومتقدمة ،باإلضافة إلى عقد امتحانات لغايات تثبيت املوظفني الذين
مت تعيينهم حديثا ً وقد بلغ عددهم  46موظف وموظفة لغاية تاريخه .ومت تدريب  7طالب مشاركني في برنامج «درب»
الصيفي لعام  2015الذي نظمته مؤسسة « »LOYACلتدريب طالب اجلامعات األردنية و  20متدرب ومتدربة من مختلف
اجلامعات األردنية وذلك كمتطلب دراسي جامعي إجباري .ومت عمل برامج تدريبية للموظفني اجلدد للتعرف على إجراءات
العمل في محتلف دوائر البنك.

 .13شبكة الفروع واملكاتب
استمر بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -بالعمل على توسيع أعماله في مجال التجزئة واخلدمات املصرفية لألفراد
لتحقيق منو أكبر ولتوسيع قاعدة العمالء وتوزيع اخملاطر وتقدمي أفضل اخلدمات املصرفية لعمالئنا ،وذلك من خالل التواجد
في املناطق احليوية في أرجاء اململكة بالشكل الذي يعزز من تواصلنا معهم ويسهم في خدمتهم وفق أعلى مستوى
من اجلودة والتميز .فقد قام البنك بإضفاء حلة جديدة لستة من فروعه وذلك من خالل أعمال التجديد التي قام بها
لتخصيص مراكز  Prestigeفيها ولتوفير خدمات مصرفية فريدة وحصرية لتلك الفئة من العمالء.

 .14مبنى اإلدارة اجلديد
يقع مبنى اإلدارة اجلديد على امتداد شارع زهران بالقرب من الدوار السادس في العاصمة عمان مبساحة إجمالية تبلغ
 30.000متر مربع ويشتمل املبنى اجلديد على مكاتب اإلدارة العامة والفرع الرئيسي للبنك ،باإلضافة إلى طابقي أقبية
للخدمات ،وأربعة أقبية ملواقف السيارات إضافة إلى موقف سيارات في األرض اجملاورة للمبنى ،كلها مصممة حسب
أحدث وأرقى املستويات املعمارية العاملية.
وقد مت اإلنتهاء من عملية شراء وتوريد األثاث املكتبي ليصار إلى تركيبها في الوقت املناسب إلنتقال املوظفني للمبنى
عمان ،ليخدم العمالء
الرئيسي خالل عام  ،2016هذا وسيصبح املبنى اجلديد معلما ً حضاريا ً رئيسيا ً في العاصمة ّ
وليقدم بيئة عمل مريحة.

 .15فرع قبرص
كان العام  2015عاما ً مليئا ً بالتحديات بالنسبة لإلقتصاد وللقطاع املالي القبرصي .ومع إستكمال املراحل النهائية
في إطار برنامج لضبط اإلقتصادي الكلي ،والذي من املقرر أن ينتهي بحلول  31آذار  ،2016فإن اإلقتصاد يظهر دالئل على
اإلستقرار والنمو .حيث هناك مؤشرات منو إيجابية مسجلة لكل ربع عام في  ،2015بعد مرحلة اإلنكماش في العام
السابق .وكان معدل النمو املتوقع نحو  %0.5للعام  ،2015مع ارتفاع معدل النمو املتوقع في عام  2016من  %0.75إلى.%1.0
إن إعادة الهيكلة الناجحة لرؤوس أموال البنوك القبرصية من قبل مستثمرين في القطاع اخلاص ،إضافة إلى إعادة
هيكلة رؤوس أموال مؤسسات اإلقراض التعاوني من قبل احلكومة ،قد ساعدت في استعادة الثقة بالبنوك القبرصية.
إن بنك االستثمار العربي األردني  -فرع قبرص ،ومنذ إنشائه في عام  ،1989قد قام بخدمة اإلحتياجات املالية لعمالئه
بنجاح .ويعود الفضل في هذا النجاح ،والذي ميتد إلى  26عاماً ،إلى تقدمي أعلى مستويات اخلدمات واملنتجات للعمالء ،مما
ساهم في بناء عالقات قوية ودائمة معهم.
وبفضل اخلبرة العريقة باألعمال احمللية والدولية ،واجملموعة املتكاملة من اخلدمات املصرفية التي يقدمها الفرع لدعم
العمالء ،فإنه يوفر احللول الالزمة لتلبية كافة احتياجاتهم املصرفية.
وباإلضافة إلى تقدمي جميع اخلدمات املصرفية اإلعتيادية مثل خدمات اخلزينة وقبول الودائع ،واإلقراض الداخلي واخلارجي،
فإنه يوفر حتويالت سريعة وموثوق بها إلى جميع أنحاء العالم للعمالء احملليني والدوليني باستخدام شبكة  SWIFTاخلاصة
بالبنك ،باإلضافة لتلبية كافة احتياجات العمالء من التمويل التجاري مثل خطابات االعتماد وخطابات الضمان وبوالص
التحصيل.
كما أن فرع بنك االستثمار العربي األردني في قبرص ،باعتباره مؤسسة ائتمان مرخصة معتمدة من قبل البنك املركزي
القبرصي ،وبالتالي فهو أيضا ً عضوا ً في صندوق حماية الودائع للبنوك (.)DPF
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 .16مكتب متثيل بنك االستثمار العربي األردني في طرابلس  -ليبيا
يحرص مكتب متثيل بنك االستثمار العربي األردني في طرابلس  -ليبيا على توطيد أواصر التعاون القائمة مع القطاع
اخلاص والقطاع املصرفي واملؤسسات املالية اخملتلفة في ليبيا مبا يساهم في تعزيز ودعم الروابط والعالقات مع القطاع
املصرفي الليبي واملؤسسات والشركات اخلاصة واألفراد ،وأسهم املكتب في متابعة جميع األعمال واخلدمات املتعلقة
بالعمالء املقيمني في ليبيا والرد على كافة استفساراتهم.

 .17الشركة العربية األردنية املتحدة لالستثمار والوساطة املالية
استمرت شركة الوساطة التابعة لبنك االستثمار العربي األردني  AJIB -في تقدمي خدماتها في مجال بيع وشراء األسهم
والسندات احمللية وتوفير جو مثالي ومريح لكبار عمالئها ،وكانت أحجام تداول الشركة خالل عام  2015جيدة بالنسبة
ألحجام التداول في سوق عمان املالي بشكل عام .وقد انخفض الرقم القياسي ألسعار األسهم املرجح باألسهم احلرة
إلى  2136.3نقطة بنهاية العام  2015مقارنة مع  2165.5نقطة بنهاية العام املاضي أي بانخفاص نسبته  ،%1.3ويذكر
أن حجم التداول اإلجمالي في بورصة عمان خالل عام  2015بلغ  2.5مليار دينار مقارنة مع  2.2مليار للعام السابق ،كما
انخفض عدد األسهم املتداولة خالل العام  2015بشكل بسيط حيث بلغ عدد األسهم املتداولة  2.29مليار سهم نفذت
من خالل  898ألف عقد مقارنة مع  2.3مليار سهم مت تداولها خال عام  2014نفذت من خالل  956ألف عقد ،كذلك ارتفع
معدل دوران األسهم ليصل إلى  %37.3مقارنة مع  %32.8لعام .2014

 .18بنك االستثمار العربي األردني قطر (ذ.م.م)
يعد اإلقتصاد القطري واحدا ً من اإلقتصادات التي حققت منوا ً وتقدما ً ملحوظا ً على الصعيدين العربي والعاملي .وعلى
الرغم من خسارة النفط نحو  %50من قيمته منذ الصيف املاضي إال أن التوقعات أن ينمو اإلقتصاد القطري في العام
اجلاري بنسبة  %7مدفوعا ً بإنفاق ضخم على البنية التحتية ومن املتوقع أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي لقطر
ليبلغ  %7.5في  2016ثم  %7.9في العام الذي يليه وذلك نتيجة استمرار احلكومة في تنفيذ برامج استثمارية خاصة في
مجاالت البنية التحتية.
وتشير التقارير إلى أن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي املسال بالعالم وهي في وضع جيد يسمح بتجاوز الهبوط
املؤقت في أسعار خام النفط عاملياً ،وذلك بفضل األسس الصلبة إلقتصادها ،كما أن املوارد املالية الضخمة للبالد
ستمكنها من مواصلة تنفيذ برنامجها االستثماري وأن تأثير هبوط النفط على اإلقتصاد القطري سيكون هامشيا ً وال
سيما أن املشاريع احلكومية ال تتضمن فقط مشاريع مونديال  ،2022بل أيضا ً مشاريع أخرى في البنية التحتية ،وال سيما
مشروع مترو الدوحة الذي تناهز قيمته  36مليار دوالر.
إن النمو املتزايد في اقتصاد دولة قطر أدى الى خلق ظروف إيجابية لعمليات البنك ،التي هي في سنتها العاشرة على
التوالي ،مما ادى الى حتقيق نتائج مالية جيدة .وقد واصل البنك في توسيع حجم أعماله واستقطاب العمالء املميزين ومنح
التسهيالت االئتمانية للعديد من القطاعات االقتصادية داخل وخارج دولة قطر.
وفي سعي البنك للتواصل وخدمة األردنيني املقيمني في قطر ،فقد استضاف البنك عام  2015وفد من مؤسسة الضمان
اإلجتماعي لشرح أهمية اإلشتراك اإلختياري بالضمان اإلجتماعي األردني وقد حضر اللقاء عدد كبير من أفراد اجلالية
األردنية املتواجدة في دولة قطر.

 -19مجموعة املرشدون العرب
مجموعة املرشدون العرب ،هي شركة مساهمة خاصة محدودة ،تابعة جملموعة بنك االستثمار العربي األردني ،ومن أهم
غاياتها القيام بدراسات وأبحاث في قطاعات االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا واإلستشارات املالية مبا فيها دراسات
اجلدوى اإلقتصادية والتحليل املالي لألفراد واملؤسسات واإلستثمار في األوراق املالية ،حيث توفر الشركة خدمات في مجال
الدراسات ألسواق مختلفة في  19دولة عربية.
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بلغ عدد املشتركني في خدمة البحوث اإلستراتيجية خلدمات االتصاالت  43شركة في حني بلغ العدد في خدمة البحوث
اإلستراتيجية خلدمات اإلعالم  17شركة مع نهاية  ،2015كما قامت الشركة في عام  2015بتنفيذ مجموعة من املشاريع
اإلستشارية الرئيسية في كل من األردن والسعودية وفلسطني واإلمارات والواليات املتحدة األمريكية والهند وبعض الدول
اإلفريقية ،باإلضافة إلى العديد من املشاريع االستشارية املنفذة لصالح بعض من شركات االتصاالت واإلعالم العربي .ومما
يجدر ذكره أن الشركة أصدرت ما مجموعه  476تقريرا ً خالل عام :2015
 305عن قطاع االتصاالت و 127عن قطاع اإلعالم ،و 44تقريرا ً عن القطاع املصرفي .وقد تضمنت هذه التقارير التي أصدرتها
ما مجموعه  35تقريرا ً عن الشركات القطرية في قطاعات االتصاالت واإلعالم والقطاع املصرفي.
هذا وقد عقدت الشركة مؤمترين خالل عام  2015وهما «املؤمتر األول لنظم الدفع اإللكترونية واخللوية في العالم العربي»
و»املؤمتر الثاني عشر لقمة اإلندماج» ،وقد شهد املؤمتران جناحا ً كبيراً ،حيث زاد عدد احلضور عن  300شخص من كافة أنحاء
العالم في كال املؤمترين ،و قد شارك في املؤمترين كبرى شركات االتصاالت واإلعالم والقطاع املالي.

 .20بنك األردن الدولي –  JIBلندن
يعد بنك األردن الدولي  -لندن ،اململكة املتحدة ( )JIBشركة حليفة لبنك االستثمار العربي األردني ،حيث تبلغ نسبة البنك
في رأس ماله  .%25وقد استمر البنك بالتطور على جميع األصعدة منذ أن استحوذ عليه بنك االستثمار العربي األردني
مع بنك أردني آخر في العام  2010ويستمر البنك في التوسع بحكمة في منح القروض ملطوري العقارات في وسط لندن
وضواحيها الراقية ،نظرا ً لتدني مخاطر هذا القطاع .كما استمر البنك أيضا ً بتقدمي مختلف خدمات التمويل التجاري
واخلدمات املصرفية اخلاصة وخدمات اخلزينة جملموعة واسعة من عمالء األفراد والشركات اخملتارين بعناية.
كما منت امليزانية العمومية للبنك من  342مليون جنيه استرليني في نهاية عام  2014لتصبح  389مليون جنيه استرليني
في نهاية العام  .2015كما مت رفع رأس مال البنك من  55مليون جنيه استرليني إلى  65مليون جنيه استرليني في عام
 ،2015مما يظهر الدعم القوي املقدم من قبل مساهمي البنك .وستتيح هذه الزيادة لرأس املال بواقع  10مليون جنيه
استرليني إلى توسع األنشطة التمويلية للبنك وبالتالي زيادة أرباحه.
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أهداف خطة العمل لعام 201٦
اإلســتمرار بالتركيــز علــى قطــاع التجزئــه واألفــراد مــن خــال طــرح منتجــات وخدمــات مصرفيــة مبتكــرة تلبــي
احتياجــات األفــراد ،واإللتــزام بتحقيــق أعلــى معاييــر اجلــودة فــي أداء اخلدمــة.
تلبية متطلبات عمالؤنا في شركات القطاع اخلاص.
التوسع في تقدمي اخلدمات املصرفية اخلاصة لكبار عمالء البنك ذوي املالءة املالية العالية.
التركيز على مشاريع البنية التحتية خاصة في مجاالت الطاقة والكهرباء والنقل .
احملافظــة علــى قــدرات البنــك املتقدمــة فــي اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات فــي اخلدمــات املصرفيــة مــن خــال
الهواتــف النقالــة واإلنترنــت ملــا لذلــك مــن أثــر فعــال وهــام فــي تلبيــة احتياجــات العمــاء وتنفيــذ أعمالهــم
املصرفيـــة مــن منازلهــم أو مــكان عملهــم.
مواصلــة تعزيــز شــبكة فــروع ومكاتــب البنــك ،وذلــك بافتتــاح املزيــد منهــا لتكــون تلــك الفــروع واملكاتــب مبثايــة
الداعــم الرئيــس ألنشــطة البنــك اخملتلفــة ،وزيــادة عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي ،وإضافــة خدمــات متطــورة جديــدة
تقــدم مــن خاللهــا.
تطويــر وحتديــث نظــم إدارة املــوارد البشــرية ،وتعزيــز عنصــر تكنولوجيــا املعلومــات ملــا لتلــك العناصــر مــن دور حيوي
وأثــر ملمــوس فــي حتســن اخلدمــات املقدمــة للعمــاء ســواء كان علــى صعيــد الســرعة أو الكفــاءة.
اســتكمال مبنــى البنــك اجلديــد واســتالمه واإلنتقــال إليــه ضمــن خطــة متكاملــة لتكــون عمليــة اإلنتقــال
سلســة ومريحــة لــكل مــن العمــاء واملوظفــن علــى حــد ســواء.

20

21

ملخص تطور أبرز املؤشرات املالية الرئيسة
جملموعة بنك االستثمار العربي األردني
املبالغ مليون دينار
اﻟﺒﻴﺎن/اﻟﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
اﶈﻔﻈﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ(
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

تحليل نتائج األعمال
حقق البنك في نهاية عام  2015صافي أرباح قبل الضريبة مببلغ  33.5مليون دينار أردني مقارنة مع  33.6مليون دينار أردني
في نهاية عام  ،2014في حني بلغ صافي األرباح بعد الضريبة  23.2مليون دينار أردني مقارنة مع  24.4مليون دينار أردني في
عام  .2014وقد حتققت هذه األرباح بدعم من نشاطات التشغيل الرئيسة التي يزاولها البنك والتي أهمها:
ارتفع إجمالي الدخل من  61.0مليون دينار أردني كما في نهاية عام  2014ليصل إلى  69.5مليون دينار أردني في عام 2015
ومبعدل منو .%14.1
حقق البنك دخال ً من غير الفوائد (صافي إيرادات العموالت ،أرباح العمالت األجنبية ،إيرادات موجودات مالية ،إيرادات
البطاقات االئتمانية ،حصة البنك من أرباح شركات حليفة ،أخرى) مبلغ  17.5مليون دينار أردني بزيادة مقدارها  2.3مليون
دينار أردني و بنسبة منو  %14,8عن مبلغها املتحقق في سنة  2014و البالغ  15.3مليون دينار أردني.
شكل الدخل من غير الفوائد ما نسبته  %25.2من إجمالي الدخل في نهاية عام  2015مقارنة مع  %25.1في عام 2014
وهذا يشير إلى جناح البنك في تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد بشكل رئيس على دخل الفوائد.
بلغ مؤشر الكفاءة التشغيلية (قدرة املصاريف التشغيلية على توليد اإليرادات)  %43.8وهو يعتبر من بني األفضل في
القطاع املصرفي األردني .علما ً أنه كلما انخفضت هذه النسبة فإن ذلك يعطي مؤشرا ً إيجابيا ً على الكفاءة التشغيلية
للبنك.
بلغ مخصص تدني التسهيالت مبلغ  4.8مليون دينار أردني كما في نهاية عام  2015مقارنة مع  1.7مليون دينار أردني
خالل عام  ،2014و ذلك نظرا ً للزيادة في حجم محفظة البنك من التسهيالت بعد اإلستحواذ على أعمال  HSBCفي األردن.
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صافي األرباح بعد الضريبة
املبالغ مليون دينار

**23.2

24.4

٢٠١5

٢٠١٤

متوسط النمو السنوي %19.6
16.7

15.0
11.9

٢٠١٣

٢٠١١

٢٠١٢

صافي األرباح بعد الضريبة
* مت رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك إبتدا ًء من  ٢٠١٥/٠١/٠١بنسبة  %5لتصبح .%٣٥

إجمالي املصاريف التشغيلية
يعزى ارتفاع املصاريف التشغيلية من غير الفوائد بشكل رئيس إلى حتميل سنة  2015كامل مصاريف الفروع املستحوذ
عليها من بنك  HSBCفي األردن ،علما ً بأن عملية االستحواذ متت في منتصف عام .2014
املبالغ مليون دينار
30.5
25.0

متوسط النمو السنوي %19.7
18.4

٢٠١5

٢٠١٤

إجمالي املصاريف التشغيلية

٢٠١٣

16.4

٢٠١٢

15.1

٢٠١١
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مؤشر الكفاءة التشغيلية
(مصاريف التشغيل/إجمالي الدخل)
يقيــس هــذا املؤشــر قــدرة املصاريــف التشــغيلية علــى توليــد اإليــرادات وبحيــث تكــون معــدالت منــو اإليــرادات التشــغيلية
أكبــر مــن معــدالت منــو املصاريــف التشــغيلية .انخفــاض هــذا املؤشــر يــدل علــى إدارة فعالــة للمصاريف التشــغيلية.
ويتضــح مــن الرســم البيانــي بــأن البنــك يديــر املصاريــف التشــغيلية بكفــاءة عاليــة تضمــن حتقيــق مســتويات
مرتفعــة مــن اإليــرادات .وجديــر بالذكــر بــأن متوســط الكفــاءة التشــغيلية للقطــاع املصرفــي األردنــي بلــغ .%46

مؤشر الكفاءة التشغيلية

تحليل املركز املالي
شــهدت املوجــودات منــوا ً بلــغ نســبته  %2.5فــي عــام  2015لتصــل إلــى  1.793مليــار دينــار أردنــي مقارنــة مــع 1.750
مليــار دينــار أردنــي فــي عــام  .2014وجــاء هــذا النمــو مــن خــال تنويــع مصــادر وتوظيفــات األمــوال وبالشــكل الــذي
يحقــق العائــد اجملــزي ضمــن درجــات اخملاطــر املدروســة واملقبولــة مصرفي ـاً.
املبالغ مليون دينار
1793.2

متوسط النمو السنوي %19

1750.2
1198.7

٢٠١5
إجمالي املوجودات
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٢٠١٤

٢٠١٣

1032.9

٢٠١٢

927.3

٢٠١١

تركيبة متوازنة لتوظيفات األموال تعكس قوة ومتانة املركز املالي
املوجودات
األخرى ٪6

إستثمارات في
شركة حليفة ٪١
محفظة اإلستثمار
في السندات واألذونات ٪33

النقد واألرصدة
لدى البنوك ٪18
محفظة اإلستثمار
في حقوق امللكية ٪1

التسهيالت اإلئتمانية
(بالصافي) ٪٤1

املوجودات
األخرى ٪٥

2015

إستثمارات في
شركة حليفة ٪١
محفظة اإلستثمار
في السندات واألذونات ٪٣٣

النقد واألرصدة
لدى البنوك ٪٢٠
محفظة اإلستثمار
في حقوق امللكية ٪1

التسهيالت اإلئتمانية
(بالصافي) ٪٤٠

2014
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كفاية رأس املال
تخطــى مؤشــر كفايــة رأس املــال للبنــك وبهامــش كبيــر احلــد األدنــى الــذي تتطلبــه معاييــر جلنــة بــازل والبالــغ ،%8
وكذلــك احلــد األدنــى ملتطلبــات البنــك املركــزي األردنــي والبالــغ  %12ليصــل إلــى مســتوى  %15.94فــي عــام .2015

مؤشر كفاية رأس املال

إجمالي محفظة التسهيالت اإلئتمانية
إســتمر البنــك خــال عــام  2015علــى تركيــز اجلهــود لتحســن جــودة احملفظــة اإلئتمانيــة مــن خــال اتبــاع محوريــن
اســتراتيجيني همــا تطبيــق سياســة ائتمانيــة حصيفــة وانتقائيــة فــي منــح التســهيالت باإلضافــة إلــى إســتمرار
اجلهــود فــي معاجلــة وحتصيــل الديــون غيــر العاملــة وبالشــكل الــذي يحســن مــن جودتهــا .ونتيجــة لهــذه اجلهــود
فقــد وصــل رصيــد إجمالــي محفظــة التســهيالت  747مليــون دينــار أردنــي مقارنــة مــع  714مليــون دينــار أردنــي
كمــا فــي نهايــة عــام  .2014كمــا وصلــت نســبة الديــون غيــر العاملــة إلــى  %1.9مــن رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــة
املباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة مقارنــة مــع  %2.8فــي عــام  ،2014والتــي تعــد مــن أفضــل النســب فــي القطاع
املصرفــي األردنــي والتــي متوســطها .%5.5
املبالغ مليون دينار
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تطور أرصدة ودائع العمالء
ارتفاع مستمر ومبعدالت متنامية في أرصدة ودائع العمالء ما يدل على ثقة املودعني في البنك.
املبالغ مليون دينار
1040.1

متوسط النمو السنوي %20.4

986.3

٢٠١5

٢٠١٤

580.6

571.8

545.3

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

أرصدة ودائع العمالء

إجمالي حقوق امللكية
متكــن البنــك مــن تنميــة قاعدتــه الرأســمالية وبالشــكل الــذي يضعــه فــي مصــاف البنــوك ذات رأس املــال املتــن
واملركــز املالــي القــوي .فقــد ارتفعــت قاعــدة إجمالــي حقــوق امللكيــة مــن  218.5مليــون دينــار أردنــي كمــا فــي نهايــة
عــام  2014لتصــل إلــى  221.6مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام  2015وبنســبة منــو .%1.4
املبالغ مليون دينار
221.6

٢٠١5
إجمالي حقوق امللكية

متوسط النمو السنوي %15.2

218.5

٢٠١٤

159.5

155.1

٢٠١٣

٢٠١٢

129.8

٢٠١١
27

أهم املؤشرات املالية
٢٠١٥
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات ) (ROAﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات ) (ROAﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ) (ROEﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ) (ROEﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  /ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ  /وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ  /إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك  /إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ  /إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
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٢٠١٤

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان  -األردن

القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  ٣١كانون األول 201٥
مع تقرير مدقق الحسابات املستقل

30

قائمة (أ)

بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن
قائمة املركز املالي املوحدة
اﻷول
إ

إ

إ

ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ

ﻷ

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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قائمة (ب)

بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن
قائمة الدخل املوحدة

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤

إﻳﻀﺎح

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ

٣٠

٨٣,١٤٠,٩٠٦

٧٤,٤٥٣,٥١٤

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ

٣١

)(٣١,١٣٧,١٤٩

)(٢٨,٧٦٩,٠٤٦

٥٢,٠٠٣,٧٥٧

٤٥,٦٨٤,٤٦٨

٩,٤٦٥,٠٥٩

٧,٦٣٤,٥٩٩

٦١,٤٦٨,٨١٦

٥٣,٣١٩,٠٦٧

أرﺑﺎح ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ

٣٣

)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٣٤

٤,٤٤٠,٨٠٧
)(٣٧,٧٨٥

٤,٨١٨,١٠٣
٣٠,٧٨٦

ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٣٥

٣٦٧,٢٣٣

٣٩٧,٥٨١

إﻳﺮادات أﺧﺮى

٣٦

٢,٢٦٢,٢٦١
٦٨,٥٠١,٣٣٢
١٦,١٠٦,٠٦٠

١,٤٠٨,٥٩٩
٥٩,٩٧٤,١٣٦
١٢,٨٤٨,٣٥٥

 ١٢و ١٣
٣٨
٩

١,٨٨٩,٢٧١

١,٧١٠,٠٩١

١٢,٤٧٠,٤٥٠

١٠,٤٥٥,١٨٨
١,٦٧٥,١٠٠

٨٥٠,٤٧٧

٦٢٧,٤١٠

٣٦,٠٦٦,٢٥٨

٢٧,٣١٦,١٤٤

١,٠٣٩,٥٧٥

٩٨٢,٢٠٤

٣٣,٤٧٤,٦٤٩
)(١٠,٢٨٩,٦١٩

٣٣,٦٤٠,١٩٦
)(٩,٢٧٦,٨٢٤

٢٣,١٨٥,٠٣٠

٢٤,٣٦٣,٣٧٢

ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت

٣٢

ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ
اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت وإﻃﻔﺎءات
ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت
ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ﻫـ(
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ج( و )د(

٣٧

 ١٤و ١٩
١١
/٢٠ب

٤,٧٥٠,٠٠٠

وﻳﻌﻮد إﻟﻰ :
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ

٢١,٣١٤,١٤٢

٢٢,٨٧١,٢٨٥

ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

١,٨٧٠,٨٨٨

١,٤٩٢,٠٨٧

٢٣,١٨٥,٠٣٠

٢٤,٣٦٣,٣٧٢

ﻓﻠﺲ/دﻳﻨﺎر

ﻓﻠﺲ/دﻳﻨﺎر

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ )ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ(
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻔﺾ

٣٩

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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٠٫١٤٢

٠٫١٧٢

قائمة (ج)

بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن
قائمة الدخل الشامل املوحدة

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(

٢٠١٤

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

٢٣,١٨٥,٠٣٠

٢٤,٣٦٣,٣٧٢

ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ:
اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻻﺣﻘﺎ ﹰ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة:
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

١٢٢,٠٢٥

)(٧٢,١٥١

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ

)(٨٠٣,٤٦٩

)(٦٦٤,١٩٣

أرﺑﺎح ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٥١,٢١١

١٢,٢٧٢

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )د(

٢٢,٥٥٤,٧٩٧

٢٣,٦٣٩,٣٠٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

٢٠,٨٦٠,٦٦٦
١,٦٩٤,١٣١

٢١,٩٩٢,٥٦١
١,٦٤٦,٧٣٩

٢٢,٥٥٤,٧٩٧

٢٣,٦٣٩,٣٠٠

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ًمن هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن
قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

رأس اﳌﺎل
اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ )اﳌﺪﻓﻮع(
دﻳﻨﺎر

ﻋﻼوة
إﺻﺪار أﺳﻬﻢ
دﻳﻨﺎر

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٤١٨,٠٠٠

اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ***
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
دﻳﻨﺎر
دﻳﻨﺎر
٢٠,٩٧٣,٦٥٥

٥,٧٥٣,١٧٠

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
أرﺑﺎح ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ج(
أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ *
اﶈﻮل إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

٢,٩٤٣,٩٨٢
٣٥,٣٨١

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٤١٨,٠٠٠

٢٣,٩١٧,٦٣٧

٥,٧٨٨,٥٥١

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٤١٨,٠٠٠

١٧,٩١٩,٩٩٤

٢,٦٨٩,٥٤٨

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
أرﺑﺎح ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ج(
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ رأس اﳌﺎل **

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
إﻃﻔﺎء ﻣﺼﺎرﻳﻒ زﻳﺎدة ﻓﻲ رأس اﳌﺎل
اﶈﻮل إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

٣,٠٥٣,٦٦١

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

٣,٠٦٣,٦٢٢

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٤١٨,٠٠٠

٢٠,٩٧٣,٦٥٥

٥,٧٥٣,١٧٠

* مبوجب اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ  26آذار  ،2015تقرر توزيع أرباح ما مقداره  ٪12من رأسمال البنك نقدا ً على
املساهمني أي ما يعادل  18مليون دينار.
** قررت الهيئة العامة للبنك في إجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  26شباط  2014زيادة رأس مال البنك املكتتب به
واملدفوع من  100مليون دينار /سهم ليصبح  150مليون دينار /سهم وذلك عن طريق طرح  50مليون سهم لإلكتتاب العام
ملساهمي البنك بسعر دينار واحد لكل سهم ،علما ً بأنه قد مت إستكمال إجراءات الزيادة بتاريخ  5أيار .2014
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قائمة (د)
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
دﻳﻨﺎر
٤٨,٧٢٧

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ *****
دﻳﻨﺎر

أرﺑﺎح
ﻣﺪورة ****
دﻳﻨﺎر

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ
دﻳﻨﺎر

ﺣﻘﻮق
ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
دﻳﻨﺎر

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
دﻳﻨﺎر

)(١,٣٢١,٦٥٧

٢٠,٣٦٦,٤٨٠

١٩٧,٢٣٨,٣٧٥

٢١,٣٠٧,٨٨٦

٢١٨,٥٤٦,٢٦١

)(٨٠٣,٤٦٩

)(٨٠٣,٤٦٩
٥,٠٥٤

٢١,٣١٤,١٤٢

٢١,٣١٤,١٤٢

٤٦,١٥٧

٥١,٢١١

)(٨٠٣,٤٦٩

١,٨٧٠,٨٨٨

٢٣,١٨٥,٠٣٠
٥١,٢١١

٢٩٨,٧٨٢

)(١٧٦,٧٥٧

١٢٢,٠٢٥

٢١,٣٦٠,٢٩٩

٢٠,٨٦٠,٦٦٦

١,٦٩٤,١٣١

٢٢,٥٥٤,٧٩٧

)(١٨,٠٠٠,٠٠٠

)(١٨,٠٠٠,٠٠٠

٢٩٨,٧٨٢
٣٠٣,٨٣٦

)(٨٠٣,٤٦٩

)(١٨,٠٠٠,٠٠٠

)(٢,٩٤٣,٩٨٢
)(٣٥,٣٨١
)(١,٤٩٢,٠٨٧

)(١,٤٩٢,٠٨٧

)(٧٥٤,٧٤٢

)(١,٠١٧,٨٢١

٢٠,٧٤٧,٤١٦

٢٠٠,٠٩٩,٠٤١

٢١,٥٠٩,٩٣٠

٢٢١,٦٠٨,٩٧١

٧١٢,٩٢٠

)(١,٠٣٥,١٧٤

١٦,٨٤٠,٧١١

١٣٨,٥٤٥,٩٩٩

٢٠,٩٦٨,٧٨٣

١٥٩,٥١٤,٧٨٢

)(٦٦٤,١٩٣

)(٦٦٤,١٩٣
)(٦٥,٧٠٥

٢٢,٨٧١,٢٨٥

٢٢,٨٧١,٢٨٥

١,٤٩٢,٠٨٧

٢٤,٣٦٣,٣٧٢

٧١,٩٥٢

٦,٢٤٧

٦,٠٢٥

١٢,٢٧٢

)(٢٢٠,٧٧٨

١٤٨,٦٢٧

)(٧٢,١٥١

٢١,٩٩٢,٥٦١

١,٦٤٦,٧٣٩

٢٣,٦٣٩,٣٠٠

)(٢٢٠,٧٧٨
)(٦٦٤,١٩٣

)(٢٨٦,٤٨٣

٤٨,٧٢٧

)(١,٣٢١,٦٥٧

)(٦٦٤,١٩٣

٢٢,٩٤٣,٢٣٧

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

)(١٣,٠٠٠,٠٠٠

)(١٣,٠٠٠,٠٠٠

)(١٣,٠٠٠,٠٠٠

)(٣٠٠,١٨٥

)(٣٠٠,١٨٥

)(٣٠٠,١٨٥

)(٣,٠٥٣,٦٦١
)(٣,٠٦٣,٦٢٢
٢٠,٣٦٦,٤٨٠

١٩٧,٢٣٨,٣٧٥

)(١,٣٠٧,٦٣٦

)(١,٣٠٧,٦٣٦

٢١,٣٠٧,٨٨٦

٢١٨,٥٤٦,٢٦١

مبوجب تعليمات السلطات الرقابية:
*** يحظر التصرف باحتياطي اخملاطر املصرفية العامة إال مبوافقة مسبقه من البنك املركزي األردني.
**** يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  865.071دينار ال ميكن التصرف به كما في  31كانون األول  2015لقاء منافع ضريبية مؤجلة
مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع إال مبقدار ما يتحقق منه فعال ً استناد ا ً لتعليمات البنك املركزي األردني.
***** يحظر التصرف بإحتياطي القيمة العادلة السالبة البالغة  1.017.821دينار مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء
اخلسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال مبقدار ما يتحقق منه فعال ً من خالل عمليات البيع استنادا ً لتعليمات البنك
املركزي األردني.
تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -األردن
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
إﻳﻀﺎح
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ:
اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت وإﻃﻔﺎءات
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﻤﻠﻜﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺧﺮى
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ )أرﺑﺎح( ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت:
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي )اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(
)اﻟﺰﻳﺎدة( ﻓﻲ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(
)اﻟﺰﻳﺎدة( اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
)اﻟﺰﻳﺎدة( ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
)اﻟﺰﻳﺎدة( ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﺼﺼﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر:
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﻴﻔﺔ
)ﺷﺮاء( اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺑﻴﻊ )ﺷﺮاء( ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺷﺮاء ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺑﻴﻊ ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
)ﺷﺮاء( ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ )اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ( ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻰ رأس اﳌﺎل
)اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ أﻣﻮال ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
ﺻﺎﻓﻲ )اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ( ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( 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
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 ١٢و ١٣
٩
٣٤
١٩
١٤
١٩
٣٣
١١

١٩
٢٠
١١

قائمة (هـ)
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٥

٢٠١٤

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

٣٣,٤٧٤,٦٤٩

٣٣,٦٤٠,١٩٦

١,٨٨٩,٢٧١
٤,٧٥٠,٠٠٠
٩,٨١٣
٤٨٩,٤٧٧
٣٢٦,٠٠٠
٣٥,٠٠٠
)(٣٠٤,٠٥٧
)(١,٠٣٩,٥٧٥
٣٩,٦٣٠,٥٧٨

١,٧١٠,٠٩١
١,٦٧٥,١٠٠
٥٠٢
٢٩٩,٦٥٨
٣٢٧,٧٥٢
)(٥٣٥,٣٦٠
)(٩٨٢,٢٠٤
٣٦,١٣٥,٧٣٥

٢١,١٠٠,٠٠٠

٣٦,٦٠٠,٠٠٠

)(٢,٠٩٦,٦١٩

)(٧,٣١٤,٠٧٥

)(٣٢,٢٦٢
)(٤٣,٢٣٨,٢٦٢
)(٦,١٨٤,٦٠٧
٥٣,٠٨٥,٠٠٠
٥٣,٧٩٩,٨٨٩
١,٩٣٣,٩٥١
٥,٦١٤,٨٢٩
٨٣,٩٨١,٩١٩
١٢٣,٦١٢,٤٩٧
)(٣٨٠,١٦٧
)(١٠,٩٤٥,٩٣٤
١١٢,٢٨٦,٣٩٦

٦٥,١٧٦
)(٣٢٢,٤٤٤,٤٥٧
)(١١,٥٥٢,٥٣٠
١٠,٦٣٥,٠٠٠
٤٠٥,٦٩٣,٣٩١
٢٦,٥١٠,٧٢١
٥,٠٣٤,٤١٠
١٤٣,٢٢٧,٦٣٦
١٧٩,٣٦٣,٣٧١
)(٣٥٥,٤٠٥
)(٦,٢٤٩,٦٣٦
١٧٢,٧٥٨,٣٣٠

)(٢,٦٣٣,٢٢٥
)(١٠,٠٧١,٨٤٦
٤٧٠,٠١٦
)(١٤,٤٩٦,٥٧٩
٢
)(٩٤٧,٨٠٨
)(٢٧,٦٧٩,٤٤٠

)(٢,٧٧٣,٧٨٦
)(١٣٩,٥٤٣,٨٩٦
)(٦٩,٧٢٩
)(١٥,٩١٦,٦٨١
١,٦٨٩,٠٦١
)(٦١٥,٠٨٦
)(١٥٧,٢٣٠,١١٧

)(٣٧,٥٠٠,٠٠٠

٣٣
٤٠

)(١,٤٩٢,٠٨٧
)(١٩,٤٠٢,٢١٧
)(٥٨,٣٩٤,٣٠٤
٢٦,٢١٢,٦٥٢
٣٠٤,٠٥٧
)(٩٢,٣٧٥,٥٥٧
)(٦٥,٨٥٨,٨٤٨

٥٠,٠٠٠,٠٠٠
)(٥٨,٧٠٠,٠٠٠
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تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )50جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.

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

اإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 .1عــــــــــام

إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي في عمان – اململكة األردنية الهاشمية تأسس بتاريخ أول
كانون الثاني  1978مبوجب قانون الشركات وتعديالته الالحقة التي 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 ( )32وخارجها
في قبرص وعددها ( )1والشركات التابعة له في قطر واألردن (بنك االستثمار العربي األردني  -قطر والشركة العربية
املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية).
قام البنك بتاريخ  20كانون الثاني  2014بتوقيع اتفاقية مع  HSBC Bank Middle East Limitedتتضمن اإلستحواذ
على األعمال املصرفية لبنك  HSBCفي األردن بعد حصوله على موافقة البنك املركزي األردني.
تضمنت عملية اإلستحواذ شراء األربعة فروع لبنك  - HSBCاألردن ،حيث بلغ مجموع موجوداتها حوالي  526مليون دينار
أردني كما في 19حزيران  ،2014وقد تضمنت اإلتفاقية أيضا ً نقل معظم التزامات بنك  HSBCفي األردن إلى بنك االستثمار
العربي األردني.
ولغايات إمتام عملية اإلستحواذ ،قام البنك بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ  26شباط  2014والذي تقرر فيه زيادة
رأسمال البنك مببلغ  50مليون دينار/سهم ليصبح  150مليون دينار/سهم عن طريق طرح  50مليون سهم لإلكتتاب العام
ملساهمي البنك وبقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد ،هذا وقد مت استكمال إجراءات الزيادة بتاريخ  5أيار .2014
إن أسهم البنك مدرجة ويتم التداول بها في سوق عمان املالي.
مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  27كانون الثاني  2016وهي خاضعة ملوافقة الهيئة
العامة للمساهمني.

 .2أهم السياسات احملاسبية
أسس إعداد القوائم املالية
مت إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وشركاته التابعة وفقا ً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية
والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية ووفقا ً للقوانني
احمللية النافذة وتعليمات البنك املركزي االردني.
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً 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 الوظيفية للبنك.
التغيرات في السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة في القوائم املالية املوحدة متماثلة مع السياسات احملاسبية التي مت اتباعها للسنة
املنتهية في  31كانون األول  ،2014باستثناء أثر تطبيق املعايير اجلديدة واملعدلة كما في إيضاح ( - 50أ).
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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 أنشطتها ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة.
يتم إعداد البيانات 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.
ميتلك البنك كما في  31كانون األول  2015الشركات التابعة التالية:
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷردﻧﻲ/ﻗﻄﺮ

رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﳌﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر

اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺸﺎء

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط

٪١٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

ﻋﻤﺎن  -اﻷردن

 ٥ﺷﺒﺎط ٢٠٠٢

وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ

 ٪٥٠وﺳﻬﻤﲔ

٣٥,٤٥٠,٠٠٠

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

 ٥ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٠٥

ﻧﺸﺎط ﺑﻨﻜﻲ

فيما يلي أهم املعلومات املالية للشركات التابعة:

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺼﺮوﻓﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ*

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷردﻧﻲ/ﻗﻄﺮ

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٣٫٣٢٥٫١٩٥
٣٫٣٤٥٫١٦٨
٤٩٢٫٣٢١
٤٠٧٫٤٩٣
٢٫٨٣٢٫٨٧٤
٢٫٩٣٧٫٦٧٥
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٩٤٩٫٤٨٩
٧٨٨٫٤٨٩
١٫٠٢١٫٨١١
٧٥٦٫٠١٠

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٢٥٠٫٧١٥٫١٣٥
٢٥٧٫٨٤٤٫١٧٩
٢٠٨٫٣٠٣٫٧٨٥
٢١٤٫٩٨٣٫٨٠٢
٤٢٫٤١١٫٣٥٠
٤٢٫٨٦٠٫٣٧٧
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٧٫٤١٠٫٣١٠
٨٫٨٥٤٫٥١٥
٤٫٥٧٤٫٣١٠
٥٫٢١٥٫٩٧٧

* متتلك الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية شركة املرشدون العرب (شركة مساهمة خاصة)
وبنسبة تبلغ  ٪55كما في  31كانون األول  2015و  ،2014إن نشاط الشركة الرئيسي يتمثل بإعداد الدراسات واألبحاث
واجلدوى اإلقتصادية ،فيما يلي أهم املعلومات املالية:

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺼﺮوﻓﺎت

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺮﺷﺪون اﻟﻌﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٤٦٥٫٦٦٣
٣٧٥٫٠٠٥
٢٤٨٫٠٠٧
١٩٧٫٧٩٨
٢١٧٫٦٥٦
١٧٧٫٢٠٧
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٧٦٥٫٥٠٠
٦٦٤٫٨٢٤
٦١١٫٣٤٤
٥٥٠٫١١٧
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يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً
انتقال 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.
حقوق غير املسيطرين متثل ذلك اجلـزء غيـر اململوك من قبل البنك من حقوق املساهمني في الشركات التابعة.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر
وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتي مت قياسها وفقا ً 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 حدثا ً ما قد أثر سلبا ً على التدفقات النقدية املستقبلية للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة
وعندما ميكن تقدير هذا التدني ،وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.
يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي
األردني ووفقا ً 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 ،ويضاف احملصل من الديون السابق
شطبها إلى اإليرادات.
القيمة العادلة
إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات/بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات 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.
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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.
إستثمار في شركة حليفة
الشركة احلليفة هي تلك الشركة التى ميارس البنك فيها تأثيرا ً فعاال ً على القرارات املتعلقة بالسياسات املالية
والتشغيلية ،والتي ميلك البنك نسبة تتراوح بني ( )٪20إلى ( )٪50من حقوق التصويت ،وتظهر اإلستثمارات في الشركات
احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
يتم استبعاد اإليرادات واملصروفات الناجتـة عن املعامالت فيما بني البنك والشركة احلليفة وحسب نسبة مساهمة البنك
في هذه الشركة.
موجودات مالية وفق الكلفة املطفأة
هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة البنك وفقا ً 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 بالكلفة مضافا ً إليها مصاريف اإلقتناء ،وتطفأ العالوة/اخلصم بإستخدام
طريقة الفائدة الفعالة ،قيدا ً على أو حلساب الفائدة ،وينزل أية مخصصات ناجتة عن التدني في قيمتها يؤدي إلى عدم
إمكانية استرداد األصل أو جزء منه ،ويتم قيد أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحد وتظهر الحقا ً بالكلفة املطفأة
بعد تخفيضها بخسائر التدني.
ميثل مبلغ التدني في قيمة املوجودات املالية وفق الكلفة 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 وفقا ً 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 الحقا ً 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 مضافا ً إليها مصاريف اإلقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقا ً 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 األجنبية ،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 احتياطي 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 إفراديا ً 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 بسعر السوق 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 استهالك 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 اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
أﺧــﺮى
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عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها
إلى القيمة املمكن استردادها 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 سابقا ً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها
أو من التخلص منها.
اخملصصات
يتم اإلعتراف باخملصصات عندما يكون على البنك إلتزامات في تاريخ القوائم املالية املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وإن
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 ضريبيا ً 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 احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب
املؤجلة باستخدام طريقة اإللتزام بامليزانية وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقا ً 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 انتفاء احلاجة للمطلوبات الضريبية
املؤجلة جزئيا ً أو كلياً.
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رأس املـال
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 انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح
العمالء عن رأس مالها.
التقاص
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.
حتقق اإليرادات واإلعتراف باملصاريف
يتم حتقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة
التي ال يتم اإلعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها في حساب الفوائد والعموالت املعلقة.
يتـم 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.
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 في نفس السنـة.
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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 حقوق
املساهمني 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.
عقود إعادة الشراء أو البيع
يستمر االعتراف 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
وفقا ً 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 املشتراه 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.
املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة
تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك في القوائم املالية املوحدة 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 تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل املوحد وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم تسجيل الزيادة
الالحقة في قائمة الدخل املوحد إلى احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي مت تسجيله سابقاً.
املوجودات غير امللموسة
أ .الشهـرة
يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة في تكلفة امتالك أو 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 الحقا ً تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة
اإلستثمار.
يتم توزيع الشهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
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يتم إجراء اختبار 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 محددة .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 باستخدام
نسبـة  ٪25سنوياً).
العمالت األجنبية
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 وفقا ً 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.
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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.

 .3التقديرات احملاسبية
تقوم اإلدارة من خالل تطبيق السياسات احملاسبية باتباع اجتهادات 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 اعتمادا ً 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 تشـددا ً مبـا يتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية.
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول امللموسة وغير امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات
واإلطفاءات السنوية اعتمادا ً 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 تكوين مخصص لقاء القضايا املقامة ضد البنك (إذا وجدت احلاجة لذلك) اعتمادا ً 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 وفقا ً 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 أن التقديرات املتبعة ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة.
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 .4نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
١٦٫٣٩٤٫٣٨٤

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﳋﺰﻳﻨﺔ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي
ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع*
اﻤﻮع

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
١٥٫٣٤٠٫٥٧٣
٥٦٫٢٢٢٫٢٩٦
٦٦٫٦٠٠٫٠٠٠
١٣٨٫١٦٢٫٨٦٩

٦٣٫٧٠٧٫١٣٣
١٩٫٩٠٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠١٫٥١٧

عـدا اإلحتياطي النقدي ليس هنالك أيـة مبالغ مقيدة السحب لدى البنك املركزي األردني كما في  31كانون األول 2015
و .2014
* ال يوجد شهـادات إيداع تستحق خالل فـترة تزيد عن ثـالثـة أشهر كما فـي  31كانـون األول  21.100.000( 2015دينار كما في
 31كانون األول .)2014

 .5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

اﻟـﺒـﻴـﺎن
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
وداﺋﻊ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
 ٣أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ
اﻤﻮع

ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﻤﻮع

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٩٣٫٧٧٠
١٣٦٫٤٣٠

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٣٣٫٣٦٨٫٠٧٨
٤٩٫٤٦٣٫٢٤٦

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٣٣٫٥٦١٫٨٤٨
٤٩٫٥٩٩٫٦٧٦

٦٥٫٥٠٤٫٨٩٧

٧٢٫٢٦٠٫٢٦٩

٩١٫١٢٠٫٨٧٤

٩١٫٩٩٥٫١٨١

١٥٦٫٦٢٥٫٧٧١

١٦٤٫٢٥٥٫٤٥٠

٦٥٫٦٤١٫٣٢٧

٧٢٫٤٥٤٫٠٣٩

١٤٠٫٥٨٤٫١٢٠

١٢٥٫٣٦٣٫٢٥٩

٢٠٦٫٢٢٥٫٤٤٧

١٩٧٫٨١٧٫٢٩٨

بلغت األرصـدة لدى البنوك واملؤسـسات املصرفية التي ال تتقاضى فـوائد  49.599.676ديـنـار كما في  31كانون األول 2015
( 33.186.670دينار كما في  31كانون األول .)2014
ليس هنالك أية مبالغ مقيـدة السحب لـدى البنوك واملؤسسات املصرفـية كما في  31كانون األول  2015و  2014على
التوالي.
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 .6إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

اﻟﺒﻴﺎن
إﻳﺪاﻋﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل  ٦ﺷﻬﻮر
إﻳﺪاﻋﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ  ٩-٦ﺷﻬﻮر
إﻳﺪاﻋﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ  ٩أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
إﻳﺪاﻋﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ
اﻤﻮع

ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٠٫٦٣٥٫٠٠٠
١٠٫٦٣٥٫٠٠٠
-

ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٤٫٣٧٦٫٥١٨ ٦٫٦٦٤٫١٤٤
٢٫١٨٠٫٨٠٨ ٢٫٠٩٩٫٣٦٢
٢٫٧٣٢٫٨٣٨ ٢٫٧٤٨٫٠٧٧
١٠٫٥١٠٫٢٠٠
٩٫٢٩٠٫١٦٤ ٢٢٫٠٢١٫٧٨٣

اﻤﻮع
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٥٫٠١١٫٥١٨
٦٫٦٦٤٫١٤٤
٢٫١٨٠٫٨٠٨
٢٫٠٩٩٫٣٦٢
٢٫٧٣٢٫٨٣٨
٢٫٧٤٨٫٠٧٧
١٠٫٥١٠٫٢٠٠
١٩٫٩٢٥٫١٦٤ ٢٢٫٠٢١٫٧٨٣

ليس هنالك أية مبالغ مقيدة السحب لدى البنوك واملؤسسات املصرفية كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٥و  ٢٠١٤على
التوالي.

 .7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أﺳﻬﻢ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٦٥٫٦٤٧
٦٥٫٦٤٧

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٤٣٫١٩٨
٤٣٫١٩٨

 .8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أﺳﻬﻢ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ
أﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ *
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
١٣٫٢٧٤٫٠٢٠
١٫٣٠٨٫٩١٧
١٤٫٥٨٢٫٩٣٧

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
١٢٫٩٧٢٫٤٢٤
١٫٩٠٧٫٢٩٣
١٤٫٨٧٩٫٧١٧

* مت اإلعتماد على القوائم املالية غير املدققة الصادرة عن بعض الشركات املستثمر بها للسنوات املنتهية في  31كانون األول
 2010و  2013و  2014وبرأي اإلدارة أنه ال يوجد أي تدني في قيمة هذه اإلستثمارات.
بلغت توزيعات األرباح النقــدية على اإلستثمـــارات أعـــاله  367.233دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول 2015
( 397.581دينار للسنة املنتهية في  31كانون االول .)2014
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 .9تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

اﻷﻓﺮاد )اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ(:
ﻗﺮوض
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى:
ﻗﺮوض *
ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ
ﻣﻨﺸـﺂت ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ:
ﻗﺮوض *
ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﻤﻮع
ﻳﻨﺰل :ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻳﻨﺰل :ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر

٩٤٫٩٣٥٫٩٦٩
١٢٫٢٧٧٫٦٣٨
١٠٢٫٦٦٢٫١٤٠

٧٥٫١٢٧٫٩١٨
١٢٫١٧٦٫٣٨٥
١٢٧٫٩٨٩٫٨٨٠

١٩٨٫٥٤٦٫٨٨٨
٦٣٫٣٣٦٫٤٢٧

١٠١٫٣٢٧٫٣٠٨
٢١٫٥٥٦٫٥٣٥

٣٦٫٠٣٩٫٢٥٤
٩٫٣٥١٫٤٢١
٢٣٠٫٢٠٦٫٧٦١
٧٤٧٫٣٥٦٫٤٩٨
)(٩٫١٣٠٫٣٧٢
)(١٫٦٥٣٫٦٥٦
٧٣٦٫٥٧٢٫٤٧٠

١٥٠٫٤٥٠٫٣٦٤
٦١٫٣٥٣٫٢١٤
١٦٣٫٧٠٤٫٢٠٧
٧١٣٫٦٨٥٫٨١١
)(١٣٫٠١٨٫٠٥٩
)(٢٫٥٨٣٫٥٤٤
٦٩٨٫٠٨٤٫٢٠٨

* بالصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدماً.
بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة  15.908.123دينار أي ما نسبته  ٪2.13من رصيد التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
كما في  31كانون األول  22.037.287( 2015دينار أي ما نسبته  ٪3.09من الرصيد املمنوح في نهاية السنة السابقة).
بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  14.509.141دينار أي مــا نسبته  ٪1.94من رصيد
التسهيالت اإلئتمانية املباشرة بعد تـنزيل الـفوائد املعلقة ( 20.167.897دينار أي ما نسبته  ٪2.83في نهاية السنة السابقة).
بلغت التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  201.289.168دينار أي ما نسبته  ٪26.93من إجمالي
التسهـيالت اإلئتمانية املباشرة ( 136.420.749دينار أي ما نسبته  ٪19.1في نهاية السنة السابقة).
مت خالل العام  2015إعادة تصنيف محفظة التسهيالت اإلئتمانية لتتالئم وطبيعة التسهيالت املمنوحة وحسب
متطلبات البنك املركزي األردني .هذا ولم يتم إعادة تصنيف األرقام املقارنة لتعذر تعديلها بأثر رجعي.
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مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

فيما يلي احلركة على مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة :
اﻷﻓﺮاد
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﻘﺘﻄﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻄﻮﺑﺔ(
* اﶈﻮل إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﶈﻔﻈﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن ﲢﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﻘﺘﻄﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻄﻮﺑﺔ(
* اﶈﻮل إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
اﶈﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
** ﻳﻀﺎف :ﲢﻮﻳﻼت
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﶈﻔﻈﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن ﲢﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١,٣٩٢,٨٩٨ ٥,٤١٧,٦٨٣
١,٠٧٣,٣٤٠ ١,٤٢١,٠١٧
)(١,١١٢,٥١٨) (٤,١٦٣,٤٨٠
١,٣٥٣,٧٢٠ ٢,٦٧٥,٢٢٠
١,٢٦٥,٢١٧ ٢,٥٨٤,٩٥٩
٨٨,٥٠٣
٩٠,٢٦١
١,٣٥٣,٧٢٠ ٢,٦٧٥,٢٢٠

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﺮى
دﻳﻨــــﺎر
١,٠٦٤,٠٠٠
١,٠٦٤,٠٠٠
١,٠٦٤,٠٠٠
١,٠٦٤,٠٠٠

اﻷﻓﺮاد

اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﺮى

دﻳﻨــــﺎر
١,٢٤٧,٥٠٧
٦١١,١٠٠
)(٣٨٨
)(٢,١٠٤,١٥٩
٥,٦٦٣,٦٢٣
٥,٤١٧,٦٨٣
٥,٢٤٥,١١١
١٧٢,٥٧٢
٥,٤١٧,٦٨٣

دﻳﻨــــﺎر
١,٦٧٩,٤٥٧
)(١,٥٨٢,٧٠٥
١,٢٩٦,١٤٦
١,٣٩٢,٨٩٨
١,٣٠٧,٧٤٨
٨٥,١٥٠
١,٣٩٢,٨٩٨

دﻳﻨــــﺎر
١,٠٦٤,٠٠٠
١,٠٦٤,٠٠٠
١,٠٦٤,٠٠٠
١,٠٦٤,٠٠٠

اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
دﻳﻨــــﺎر
٥,١٤٣,٤٧٨
٢,٢٥٥,٦٤٣
)(٣٠٤,٢٦٨
)(٣,٠٥٧,٤٢١
٤,٠٣٧,٤٣٢
٣,٣٧٢,٨٨٦
٦٦٤,٥٤٦
٤,٠٣٧,٤٣٢
اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
دﻳﻨــــﺎر
٢,٥٩٥,٩٧٥
)(٢٥٨,٣٨٥
)(٣٩,٧٢١,٥٢٦
٣٠٤,٢٦٨
٤٢,٢٢٣,١٤٦
٥,١٤٣,٤٧٨
٤,٤٨٦,١٣٢
٦٥٧,٣٤٦
٥,١٤٣,٤٧٨

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﻳﻨــــﺎر
١٣,٠١٨,٠٥٩
٤,٧٥٠,٠٠٠
)(٣٠٤,٢٦٨
)(٨,٣٣٣,٤١٩
٩,١٣٠,٣٧٢
٨,٢٨٧,٠٦٢
٨٤٣,٣١٠
٩,١٣٠,٣٧٢
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﻳﻨــــﺎر
٥,٥٢٢,٩٣٩
١,٦٧٥,١٠٠
)(٢٥٨,٧٧٣
)(٤٣,٤٠٨,٣٩٠
٣٠٤,٢٦٨
٤٩,١٨٢,٩١٥
١٣,٠١٨,٠٥٩
١٢,١٠٢,٩٩١
٩١٥,٠٦٨
١٣,٠١٨,٠٥٩

* هناك تسهيالت ائتمانية مباشرة 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 قرار مجلس اإلدارة وذلك اعتبارا ً أن هذه التسهيالت مغطاة بالكامل كما بتاريخ القوائم املالية
									
املوحدة.
** ميثل مبلغ التحويالت أعاله املبالغ احملولة من بنك  HSBCالشرق األوسط  -األردن سابقاً ،نتيجة عملية اإلستحواذ.
							
									
بلغت قيمة اخملصصات التي إنتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مببلغ  1.605.432دينار
كما في  31كانون األول  1.001.132( 2015دينار  ،كما في  31كانون األول 							.)2014
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الفوائد املعلقة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻀﺎف :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻨﺰل :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﶈﻮﻟﺔ ﻟﻺﻳﺮادات
ﻳﻨﺰل :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ اﶈﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻳﻨﺰل :ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻀﺎف :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻨﺰل :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﶈﻮﻟﺔ ﻟﻺﻳﺮادات
ﻳﻨﺰل :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ اﶈﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻳﻨﺰل :ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ
اﶈﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ
ﻳﻀﺎف :ﲢﻮﻳﻼت *
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

اﻷﻓﺮاد

اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﺮى

دﻳﻨــــﺎر
١,٥٩٢,٣١٧
١,٥١٤,٣٦٣
)(٤١٥,٠٨٠
)(٢,٤٦٦,٢٥٥
٢٢٥,٣٤٥

دﻳﻨــــﺎر
٨٠٩,٤٢٨
٦٦٩,٣٧١
)(٤٦٩,٣٩٠
)(٣٨٠,٢٢٩
٦٢٩,١٨٠

دﻳﻨــــﺎر

اﻷﻓﺮاد

اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﺮى

دﻳﻨــــﺎر
٣٢٠,٣٩٥
٧٧٥,٣٩٥
)(٢٠٣,٩٥٥
)(٤١٣,٤٨٥
١,١١٣,٩٦٧
١,٥٩٢,٣١٧

دﻳﻨــــﺎر
١٨٥,٤٤٥
٥٣٤,٢٤٦
)(١٣٨,٣٤١
)(١٩٢,٢٦٩
٤٢٠,٣٤٧
٨٠٩,٤٢٨

دﻳﻨــــﺎر

اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

دﻳﻨــــﺎر
١٨١,٧٩٩
٦٩٦,٩٦٧
)(٥٠,٦٢٠
)(٨,٤٦٠
)(٢٠,٥٥٥
٧٩٩,١٣١
اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
دﻳﻨــــﺎر
٣٢٩,١٢٥
١,٠٥٢,٠٦٨
)(٥٣,٧٤٩
)(١٤,٨٤٢,٩٠٦
)(١١٨,٦٦٦
١٣,٤٤٧
١٣,٨٠٢,٤٨٠
١٨١,٧٩٩

دﻳﻨــــﺎر
٢,٥٨٣,٥٤٤
٢,٨٨٠,٧٠١
)(٩٣٥,٠٩٠
)(٢,٨٥٤,٩٤٤
)(٢٠,٥٥٥
١,٦٥٣,٦٥٦
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﻳﻨــــﺎر
٨٣٤,٩٦٥
٢,٣٦١,٧٠٩
)(٣٩٦,٠٤٥
)(١٥,٤٤٨,٦٦٠
)(١١٨,٦٦٦
١٣,٤٤٧
١٥,٣٣٦,٧٩٤
٢,٥٨٣,٥٤٤

* ميثل مبلغ التحويالت أعاله املبالغ احملولة من بنك  HSBCالشرق األوسط  -األردن سابقا ً نتيجة عملية اإلستحواذ.
							

 .10موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﻴﺔ:
ﺳﻨـﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺳﻨـﺪات وإﺳﻨﺎد ﻗـﺮض ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﻴﺔ

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٥٣٤٫٢٤٩٫٠٢٢
٤٫٩٨٣٫٤٦٢
٤٩٫٣٣٠٫٦٠٣
٥٨٨٫٥٦٣٫٠٨٧

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٥٢٩٫٣٧٣٫٢٠٩
٥٫٨٥٧٫١٩٧
٤٣٫٢٦٠٫٨٣٥
٥٧٨٫٤٩١٫٢٤١

حتليل السندات

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
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٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٥٨٨٫٤٣٠٫١٤٩
١٣٢٫٩٣٨
٥٨٨٫٥٦٣٫٠٨٧

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٥٧٨٫١٨١٫٠٥٣
٣١٠٫١٨٨
٥٧٨٫٤٩١٫٢٤١

		

 .11إستثمار في شركة حليفة
فيما يلي ملخص احلركة التي متت على قيمة اإلستثمار في الشركة احلليفة:

رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳊﻠﻴﻔﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
رﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٣٫٧١٩٫٤٨٥
١٦٫٨١١٫٢٨٢
٢٫٧٧٣٫٧٨٦
٢٫٦٣٣٫٢٢٥
٩٨٢٫٢٠٤
١٫٠٣٩٫٥٧٥
)(٦٦٤٫١٩٣
)(٨٠٣٫٤٦٩
١٦٫٨١١٫٢٨٢
١٩٫٦٨٠٫٦١٣

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 كانون األول  2014قام بنك األردن الدولي/لندن بزيادة رأسماله بقيمة  10.000.000جنيه إسترليني حيث بلغت
حصة البنك  2.500.000جنيه إسترليني (ما يعادل  2.773.786دينار في حينه).
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:

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﳌـﻮﺟﻮدات
ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٤٠٨٫٨٣٩٫٤٢٣
٣٣٠٫١١٦٫٩٧١
٧٨٫٧٢٢٫٤٥٢
١٩٫٦٨٠٫٦١٣
٤٫١٥٨٫٣٠٠
١٫٠٣٩٫٥٧٥

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٣٧٩٫٥٢٣٫٧٢٣
٣١٢٫٢٧٨٫٥٩٥
٦٧٫٢٤٥٫١٢٨
١٦٫٨١١٫٢٨٢
٣٫٩٢٨٫٨١٦
٩٨٢٫٢٠٤

مت احتساب حصة البنك والبالغــة  ٪25من موجودات ومطلوبات بنك األردن الدولي/لندن لعام  2015والظاهرة أعاله وفق آخر
قوائـم ماليــة غير مدققة متوفرة بتاريخ  31كانون أول .2015
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 .12ممتلكات ومعـدات – بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﻟﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ:
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﺔ
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات
دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺮاء ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
اﻟﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﲢﻮﻳــﻼت * HSBC
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ:
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﺔ
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﲢــﻮﻳــﻼت HSBC
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات
دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺮاء ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

أراﺿﻲ

ﻣﺒﺎﻧﻲ

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

٥٫١٤٢٫٧١٥ ١١٫١٤٠٫٣٥١
٧٫٧٣١ ٦٫٧٥٨٫٠٠٠
٥٫١٥٠٫٤٤٦ ١٧٫٨٩٨٫٣٥١

أﺟﻬﺰة
ﻣﻌﺪات
وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ
اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
وأﺟﻬﺰة وأﺛﺎث
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٩٫٣٧٢٫٦٩٠
٦٢٠٫١١٧
٩٫٩٩٢٫٨٠٧

٦٫٢٤٢٫٣٢٧
٩٨٦٫١٠٥
٤٦٩٫٤٢٦
١٣٣٫٧٧٥
٦٫٧١١٫٧٥٣ ١٫١١٩٫٨٨٠
٣٫٢٨١٫٠٥٤ ٤٫٠٣٠٫٥٦٦ ١٧٫٨٩٨٫٣٥١
٢٠٫٠٩٢ ٣٣٫١٢٤٫٢٤٢
٣٫٣٠١٫١٤٦ ٣٧٫١٥٤٫٨٠٨ ١٧٫٨٩٨٫٣٥١
أراﺿﻲ

ﻣﺒﺎﻧﻲ

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

أﺧﺮى

اﻤﻮع

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

١٫١٢٦٫٦٧٩
٣٥٣٫٤١٥
)(٤٨٫٠٠١
١٫٤٣٢٫٠٩٣

٢٫٦٠٨٫٩٨٥
٢٣٦٫٠٤٧
٢٫٨٤٥٫٠٣٢

٤٫٩٥٤٫٥٣٨
٢٩٠٫٦٨٣
٥٫٢٤٥٫٢٢١

٣٤٫٣٤٥٫٩٥٨
٨٫٢٦٥٫٩٩٣
)(٤٨٫٠٠١
٤٢٫٥٦٣٫٩٥٠

٨٢٦٫٩٦٧
١٤٨٫٦٩٦
)(٤٧٫٩٩٩
٩٢٧٫٦٦٤
٥٠٤٫٤٢٩
٥٠٤٫٤٢٩

١٫٥٩٠٫٨٣٢
٢٣٣٫٢٩١
١٫٨٢٤٫١٢٣
١٫٠٢٠٫٩٠٩
٤٣١٫٨٤٠
١٫٤٥٢٫٧٤٩

٢٫٧٩٩٫٢٢٨
٣٦٢٫٢٤٠
٣٫١٦١٫٤٦٨
٢٫٠٨٣٫٧٥٣
٦٫٢٨٠
٢٫٠٩٠٫٠٣٣

١٢٫٤٤٥٫٤٥٩
١٫٣٤٧٫٤٢٨
)(٤٧٫٩٩٩
١٣٫٧٤٤٫٨٨٨
٢٨٫٨١٩٫٠٦٢
٣٣٫٥٨٢٫٤٥٤
٦٢٫٤٠١٫٥١٦

أﺧﺮى

اﻤﻮع

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

أﺟﻬﺰة
ﻣﻌﺪات
وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ
اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
وأﺟﻬﺰة وأﺛﺎث
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر

٣٫٩٧٣٫٧٣٩ ٣٫٧٠٨٫٣٩٨ ٥٫٩٤٨٫١٢٦
٥١٧٫٢٤٢
)(٣٥٥٫١٧٠) (١٫٣٧٣٫٤٥٨
٥٫٢٣٦٫٨٧٩ ٢٫٨٠٧٫٧٧٥ ٥٫١٩٢٫٢٢٥
٩٫٣٧٢٫٦٩٠ ٥٫١٤٢٫٧١٥ ١١٫١٤٠٫٣٥١

٩٤٢٫٠٤٥
)(١
١٨٤٫٦٣٥
١٫١٢٦٫٦٧٩

٢٫٠٥٦٫٠١٥
٣٨٨٫٥٩٢
)(٥١٣٫١٦٧
٦٧٧٫٥٤٥
٢٫٦٠٨٫٩٨٥

٢٠٫٢٤٢٫٨١٢ ٣٫٦١٤٫٤٨٩
٣١٤٫٠٣٨
١٫٢١٩٫٨٧٢
)(٢٫٦١٧٫٢٥٧) (٣٧٥٫٤٦١
١٥٫٥٠٠٫٥٣١ ١٫٤٠١٫٤٧٢
٣٤٫٣٤٥٫٩٥٨ ٤٫٩٥٤٫٥٣٨

١٫٤٥٧٫٢١٣
٣٠٣٫١٢٤
٣٧٧٫٥٨٩
١٠٨٫٩٦٤
)(٢٢٣٫٢٧٥
)(٣٨٫٧٢٩
٤٫٦٣٠٫٨٠٠
٦١٢٫٧٤٦
٦٫٢٤٢٫٣٢٧
٩٨٦٫١٠٥
٣٫١٣٠٫٣٦٣ ٤٫١٥٦٫٦١٠ ١١٫١٤٠٫٣٥١
٣١٫١٣٧ ٢٦٫٣٢٧٫٨٣٨
٣٫١٦١٫٥٠٠ ٣٠٫٤٨٤٫٤٤٨ ١١٫١٤٠٫٣٥١

٤٨١٫٧٠٤
١٧٢٫١٠٣
١٧٣٫١٦٠
٨٢٦٫٩٦٧
٢٩٩٫٧١٢
٢٩٩٫٧١٢

١٫٢٤٣٫٦٨٨
٢٢٣٫٠٥٨
)(٥١٣٫١٦٧
٦٣٧٫٢٥٣
١٫٥٩٠٫٨٣٢
١٫٠١٨٫١٥٣
٩٩٢٫٨٩٣
٢٫٠١١٫٠٤٦

١٫٥١٣٫٦٠٨
٣٣٢٫١٦٣
)(١٥٣٫٠٢٥
١٫١٠٦٫٤٨٢
٢٫٧٩٩٫٢٢٨
٢٫١٥٥٫٣١٠
٢٫١٥٥٫٣١٠

٤٫٩٩٩٫٣٣٧
١٫٢١٣٫٨٧٧
)(٩٢٨٫١٩٦
٧٫١٦٠٫٤٤١
١٢٫٤٤٥٫٤٥٩
٢١٫٩٠٠٫٤٩٩
٢٧٫٣٥١٫٨٦٨
٤٩٫٢٥٢٫٣٦٧

* تشمل هذه التحويالت بشكل رئيسي بناية وأرض فرع الدوار اخلامس لبنك  HSBCالسابق والذي مت إعادة تقييمه بتاريخ
 20آب  2014حيث بلغ أثر التقييم  4.341.746دينار أخذت لإليرادات األخرى.
تتضمن املمتلكات واملعدات مـوجودات مت استهالكها بالكامل بقيمة  7.763.416دينـــار كما في  31كانــــون األول 2015
( 5.944.950دينـــار كما في  31كانون األول .)2014
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 .13موجودات غير ملموسة بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
اﻟﺒﻴﺎن
رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﲢﻮﻳﻼت HSBC
اﻹﻃﻔﺎء ﻟﻠﺴﻨﺔ
رﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
أﻧﻈﻤﺔ
اﻤﻮع
اﻟﺸﻬﺮة
ﺣﺎﺳﻮب وﺑﺮاﻣﺞ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٫٦٢١٫٨٦٨ ١٫٠١٣٫٢٠٢
٦٠٨٫٦٦٦
٩٤٧٫٨٠٨
٩٤٧٫٨٠٨
)(٥٤١٫٨٤٣
)(٥٤١٫٨٤٣
٢٫٠٢٧٫٨٣٣ ١٫٤١٩٫١٦٧
٦٠٨٫٦٦٦

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
أﻧﻈﻤﺔ
اﻤﻮع
اﻟﺸﻬﺮة
ﺣﺎﺳﻮب وﺑﺮاﻣﺞ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٫٥٠٢٫٩٩٦
٦٠٨٫٦٦٦
٨٩٤٫٣٣٠
٦١١٫٠٥٩
٦١١٫٠٥٩
٤٫٠٢٧
٤٫٠٢٧
)(٤٩٦٫٢١٤
)(٤٩٦٫٢١٤
١٫٦٢١٫٨٦٨
٦٠٨٫٦٦٦
١٫٠١٣٫٢٠٢

رصيـد الشهـرة املبيـن أعـاله ميثل قيمة الفرق بني املبلغ املدفوع من قبل الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار
والوساطة املالية (شركة تابعة) لشراء  ٪55من أسهم شركة املرشدون العرب املساهمة اخلاصة وصافي القيمة العادلة
للموجودات املشتراة في تاريخ الشراء  ،هذا وال يوجد تدني في قيمتها.

 .14موجودات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﻓﻮاﺋﺪ وإﻳﺮادات ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻘﺒﺾ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﹰ
ﻣﻮﺟﻮدات آﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ *
ﻣﺨﺰون اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﺮدة
ذﱈ ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ(
أﺧـﺮى
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
١٩٫١٥٠٫٣٠٥
١٫٩٤٧٫٣٣٤
١٧٫٠٧٨٫٧٢٧
٢٧٦٫٤١٨
٤٧٨٫٩٣٣
٧٩٫٣٨٣
١٫١٨٧٫٨٤٧
٤٠٫١٩٨٫٩٤٧

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
١٩٫٣٧٤٫٠٦٧
١٫٥٩٨٫٤٥٨
١٠٫٩٦٣٫٦٦٦
٢٧٩٫٧٧٠
٤٧٨٫٧٩٢
١٠٣٫١٧٣
١٫٥٤٢٫٤١٤
٣٤٫٣٤٠٫٣٤٠

* فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:

رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﲢـﻮﻳﻼت **
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺴﺘﻤﻠﻜﺔ ***
رﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٠٫٩٦٣٫٦٦٦
٥٫٣٩٤٫٣٧٤
٤٫٨٩٩٫٢٩٥
٦٫٥٨٩٫٦٦٦
٩٨٤٫١٢٨
)(١٤٨٫٦٠٥
)(٣١٤٫١٣١
)(٣٢٦٫٠٠٠
١٧٫٠٧٨٫٧٢٧
١٠٫٩٦٣٫٦٦٦

** ميثل مبلغ التحويالت أعاله قيمة العقارات املستملكة احملولة من بنك  HSBCالشرق األوسط  -األردن سابقا ً والتي مت حتويلها
نتيجة عملية اإلستحواذ.
*** مبوجب القانون يتوجب بيع املباني واألراضي التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة على العمالء خالل سنتني من
تاريخ استمالكها ،وللبنك املركزي في حاالت استثنائية أن ميدد هذه املدة لسنتني كحد أقصى ،ومبوجب تعميم البنك املركزي
األردني رقم  4076/1/10بتاريخ  27آذار  ،2014قام البنك باحتساب مخصص لقاء العقارات املستملكة لقاء ديون والتى قد
مضى على استمالكها فترة تزيد عن  4سنوات كما في  31كانون االول .2015
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 .15ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ٦ -٣أﺷﻬﺮ
اﻤﻮع

٢٠١٤
٢٠١٥
اﻤﻮع داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ
داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٤٫١٨٩٫٠١٢
٤٫١٦٦٫٤٦٦
٢٢٫٥٤٦ ٢٫٤٩٦٫٥٤٩ ٢٫٤٦٦٫١٦٨
٣٠٫٣٨١
٤٠٣٫٠٦٦٫٧١٢ ٢٠٢٫٤٩٣٫٤٥٣ ٢٠٠٫٥٧٣٫٢٥٩ ٣٦٩٫٥٨٩٫٢٦٣ ١٧٦٫١١٢٫٢٦٣ ١٩٣٫٤٧٧٫٠٠٠
١٠٫٦٣٥٫٠٠٠ ١٠٫٦٣٥٫٠٠٠
٦٣٫٧٢٠٫٠٠٠ ٦٣٫٧٢٠٫٠٠٠
٤١٧٫٨٩٠٫٧٢٤ ٢١٧٫٢٩٤٫٩١٩ ٢٠٠٫٥٩٥٫٨٠٥ ٤٣٥٫٨٠٥٫٨١٢ ٢٤٢٫٢٩٨٫٤٣١ ١٩٣٫٥٠٧٫٣٨١

 .16ودائع عمالء

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺷﻌﺎر
اﻤﻮع
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر
اﻤﻮع

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى

دﻳﻨــــﺎر
٧٣٫٥١٣٫٩٣٢
٧٨٫١٨٤٫١٢٣
٣١٦٫٦١٧٫٠٦٨
٤٦٨٫٣١٥٫١٢٣

دﻳﻨــــﺎر
٩٧٫٨١٨٫٩٧٠
١١٢٫٠٧٤٫٠٣٧
١٩٥٫٠٠١٫١٧٩
٤٠٤٫٨٩٤٫١٨٦

٩٥٫٥١٠٫٣٠٤
٨٨٫٣٨٣٫٩٨٣
٢٧٨٫٩٠٤٫٨٦٣
٤٦٢٫٧٩٩٫١٥٠

١١٧٫٢٨٤٫٦٦٢
١٢٣٫٧٧٧٫٨٩٩
١٨٣٫٢٠٦٫٣٩٠
٤٢٤٫٢٦٨٫٩٥١

اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻨﺸـﺂت ﺻﻐﻴﺮة
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٤٥٫٧٥٩٫٧٢٧
١٣٫٦٥١٫٤٩٦
٢٫٦٦٩٫٧٧٥
١٤٫٢٠٩
١٦٫٥١٤٫٦٨٨
٨٨٫٢٨٠٫٧٤١
٦٤٫٩٤٤٫١٩٠
١٠١٫٩٤٦٫٤٤٦
٢١٫٠٤٤٫٦٤٣
٢٫٣٣٣٫٦٤٧
١٠٫٦٢٢٫٨٤٨
٣٤٫٠٠١٫١٣٨

٤٠٫٧٧٣٫٣٠٦
١٠٠٫٨٤٩
٢٤٫٣٥٦٫٦٦٢
٦٥٫٢٣٠٫٨١٧

اﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر
٢٣٠٫٧٤٤٫١٢٥
١٩٢٫٩٤٢٫١٤٤
٦١٦٫٤١٣٫٦٧٦
١٫٠٤٠٫٠٩٩٫٩٤٥
٢٧٤٫٦١٢٫٩١٥
٢١٤٫٥٩٦٫٣٧٨
٤٩٧٫٠٩٠٫٧٦٣
٩٨٦٫٣٠٠٫٠٥٦

بلغت ودائع احلكومة األردنية والقطاع العام األردني داخل اململكة  66.496.446دينار ،كما بلغت الودائع احلكومية خارج
اململكة  35.450.000دينار ،أي ما نسبته  ٪9.80من إجمالي الودائع ( 65.230.817دينار أي ما نسبته  ٪6.61في السنة السابقة).
بلغت الودائع التي ال حتمل فوائـد  221.068.941دينار أي ما نسبته  ٪21.25من إجمالي الودائع ( 236.800.117دينار أي ما
نسبته  ٪24في السنة السابقة).
بلغت الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  6.478.660دينار أي ما نسبته  ٪0.62من إجــمالي الودائع  ،منهــا  167.258دينار
لدى فـرع قبـرص و  6.311.402دينار لدى فـروع األردن ( 16.979.658دينار أي ما نسبته  ٪1.72في السنة الـسابـقة منها
 6.371.047ديـنار لدى فرع قـبرص و  10.608.611دينار لدى فـروع األردن).
بلغت الودائع اجلامدة  936.620دينار كما في  31كانون األول  6.299.291( 2015دينار في السنة السابقة).
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 .17أموال مقترضة من البنك املركزي
ميثل هذا البند إتفاقية إعادة شراء بني البنك املركزي األردني وبنك االستثمار العربي األردني ،مت من خاللها نقل ملكية سندات
خزينة من محفظة بنك االستثمار العربي األردني لصالح محفظة البنك املركزي األردني مع تعهد بنك االستثمار العربي
األردني بإعادة شراء هذه السندات موضع اإلتفاقية في يوم إستحقاق اإلتفاقية علما ً بأن هذه اإلتفاقية استحقت بتاريخ
 29حزيران  2015وبلغ معدل سعر الفائدة عليها خالل الفترة .٪2.75
إن تفاصيل األموال املقترضة من البنك املركزي كما بتاريخ  31كانون األول  2014هي كما يلي:
اﳌﺒﻠﻎ
دﻳﻨــــﺎر
١٢٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة

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

ﺳﻨﺪات وأذوﻧﺎت ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﺳﻨﺪات وأذوﻧﺎت ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﺳﻨﺪات وأذوﻧﺎت ﺧﺰﻳﻨﺔ

٪٣
٪٣
٪٣

 .18تأمينات نقدية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٥٠٫٧٤٢٫٤٥١
١٥٫٠٢١٫٥٩٥
٦٥٫٧٦٤٫٠٤٦

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٤٩٫٢٧٥٫٨٧٥
١٤٫٥٥٤٫٢٢٠
٦٣٫٨٣٠٫٠٩٥

 .19مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى
اﻤﻮع

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ رﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
)(٢٢٠٫١٦٧
١٫٢٤٣٫٨٨٩
١٫٥١٣٫١٩٩
٤٨٩٫٤٧٧
)(١٦٠٫٠٠٠
٣٣٢٫٠٠٠
٢٠٧٫٠٠٠
٣٥٫٠٠٠
)(٣٨٠٫١٦٧
١٫٥٧٥٫٨٨٩
١٫٧٢٠٫١٩٩
٥٢٤٫٤٧٧

ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى
اﻤﻮع

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﻼل
رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم
رﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٫٢٤٣٫٨٨٩
)(١٥٨٫٩٨٣
٢٩٩٫٦٥٨
١٫١٠٣٫٢١٤
٣٣٢٫٠٠٠
)(١٩٦٫٤٢٢
٣٢٧٫٧٥٢
٢٠٠٫٦٧٠
١٫٥٧٥٫٨٨٩
)(٣٥٥٫٤٠٥
٦٢٧٫٤١٠
١٫٣٠٣٫٨٨٤
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 .20ضريبة الدخل
أ .مخصص ضريبة الدخل
إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
رﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٦٫٩٢٩٫٢٢٣
١٠٫٠٩٤٫٧٦٥
)(٦٫٢٤٩٫٦٣٦
)(١٠٫٩٤٥٫٩٣٤
٩٫٤١٥٫١٧٨
١٠٫٣٦٠٫٥٤٣
١٠٫٠٩٤٫٧٦٥
٩٫٥٠٩٫٣٧٤

ب .متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ
إﻃﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
إﻃﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
١٠٫٣٦٠٫٥٤٣
)(٧٠٫٩٢٤
١٠٫٢٨٩٫٦١٩

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٩٫٤١٥٫١٧٨
)(١١٣٫٤٤٩
)(٢٤٫٩٠٥
٩٫٢٧٦٫٨٢٤

ج .الوضع الضريبي
مت التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات لكافة السنوات املالية حتى نهاية عام  2014باستثناء
السنة املالية  ،2013وقد مت دفع كافة األرصدة التي ترتبت على البنك حتى نهاية السنة املالية  ،2014وال يوجد أية أرصدة
مستحقة للدائرة.
السنة املالية  :2013قام البنك بتقدمي كشف التقدير الذاتي في موعده القانوني ،ومت دفع الضريبة املعلنة في الكشف ،وقد
قامت دائرة ضريبة الدخل بإعادة النظر في ملف السنة املالية  2013بعد أن مت قبوله سابقاً ،وقد قام البنك باإلعتراض على
القرار واستئناف القضية لدى احملكمة.
مت التوصل إلى تسوية ضريبة الدخل للشركة التابعة بنك االستثمار العربي االردني/قطر ،وفرع قبرص حتى نهاية عام 2014
كما وقامت الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية (الشركة التابعة) بإجراء تسوية نهائية مع دائرة
ضريبة الدخل واملبيعات في األردن حتى نهاية العام  ،2010كما قامت بتقدمي كشوفات التقدير الذاتي لألعوام  2011و 2012
و  2013و  ،2014ولم يتم مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بعد.
قام البنك بأخذ مخصصات ملواجهة كافة األعباء الضريبية املتوقعة عن السنوات املعلنة والشاملة للسنوات املذكورة
أعاله وبرأي إدارة البنك واملستشار الضريبي أن اخملصصات املستدركة في القوائم املالية املوحدة كافية ملواجهة أية أعباء
ضريبية مستقبالً.
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د .موجودات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ *

رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر
١٫٢٠٢٫٣٣٥
١٫٠٦٦٫٦٥٦
٢٫٢٦٨٫٩٩١

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ
اﳌﺒﺎﻟـﻎ اﶈﺮرة اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٫٢٠٢٫٣٣٥
١٫٢٦٩٫٢٩٦
٤٠٠٫٠٠٠
)(١٩٧٫٣٦٠
٢٫٤٧١٫٦٣١
٤٠٠٫٠٠٠
)(١٩٧٫٣٦٠

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﳌﺆﺟﻠﺔ
اﳌﺆﺟﻠﺔ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٤٢٠٫٨١٧
٤٢٠٫٨١٧
٣٧٣٫٣٣٠
٤٤٤٫٢٥٤
٧٩٤٫١٤٧
٨٦٥٫٠٧١

* 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 كما يلي:

رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﻀﺎف
اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ
اﳌﻀﺎف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ ٪٣٥
رﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٦٥٥٫٧٩٣
٧٩٤٫١٤٧
٧٢٫٦٠٠
١٤٠٫٠٠٠
)(٤٧٫٦٩٥
)(٦٩٫٠٧٦
١١٣٫٤٤٩
٧٩٤٫١٤٧
٨٦٥٫٠٧١

هـ .ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:

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

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٣٣٫٤٧٤٫٦٤٩
)(١٫٣١٦٫٨٥٧
١٫١٠٤٫٦٣٣
٣٣٫٢٦٢٫٤٢٥
٪٣٠٫٩٥
١٠٫٣٦٠٫٥٤٣

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٣٣٫٦٤٠٫١٩٦
)(١٫٦٢٩٫١٩٣
١٫١٩٩٫٧٦٩
٣٣٫٢١٠٫٧٧٢
٪٢٧٫٩٨
٩٫٤١٥٫١٧٨

وفقا ً لقانون ضريبة الدخل النافذ اعتبارا ً من أول كانون الثاني  ،2015مت احتساب مصروف ضريبة الدخل بواقع  ٪35للسنة
املنتهية في  31كانون األول  ٪30( 2015للسنة املنتهية في  31كانون األول .)2014
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  2015و  ،2014وبرأينا أن املوجودات الضريبية ستتحقق خالل الفترات املقبلة للبنك.
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 .21مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٤٫٢٠٥٫٤٩٩
١٧٨٫٢٩٥
٢٢٠٫٤١١
١٫٩٠٣٫٦٧٩
٣١١٫٣٦٧
٦٫٣١٤٫٨٩٠
٧٩٫٨٢١
٨٧٣٫٠٥٩
٢٧٠٫٥٩٣
١٫٨٧٩٫٩٠٢
٦٩٫٨٥٩
٩٦٧٫٢٣٨
١٫٤٢٣٫٩٠٨
١٨٫٦٩٨٫٥٢١

ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺪﻓﻊ
إﻳﺮادات ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﹰ
ذﱈ داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺷﻴﻜﺎت وﺣﻮاﻻت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﻊ
ﺷﻴﻜﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
أﻣﺎﻧﺎت أﺧﺮى
داﺋﻨﻮن ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن
أرﺑﺎح ﻏﻴﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
أﻣﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﺤﺘﺠﺰة
أﺧﺮى
اﻤﻮع

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٣٫٣١٥٫٥٢٥
٢٣٥٫٠٦٣
٢٥٧٫١٣٦
٢٫٠٥٨٫٨٢٥
٤١٨٫١٥١
٢٫٠٠٢٫٧٥٥
٧٩٫٨٦٥
٩٤٠٫٨٣٩
٣٣٠٫٤٥٦
١٫٥٢٩٫٠٩٢
٥٧٫٣٦٠
١٫٠٥٠٫٣٤٦
٢٫٢١٠٫٤٩٦
١٤٫٤٨٥٫٩٠٩

 .22رأس املال املكتتب به (املدفوع)
يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع  150.000.000دينار موزعا ً على  150.000.000سهم ،قيمة السهم الواحد
اإلسمية دينار واحد كما في  31كانون األول  2015و .2014
 .23عالوة 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  4مليون دوالر أمريكي حيث كانت حصة بنك االستثمار العربي األردني  2مليون دوالر
أمريكي (أي ما يعادل  1.418.000دينار أردني)
 .24االحتياطيات
االحتياطي القانوني
متثل املبالغ املتجمعة 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.
احتياطي اخملاطر املصرفية العامة
ميثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا ً لتعليمات البنك املركزي األردني.
إن االحتياطيات املقيد التصرف بها هي كما يلي:
اﺳﻢ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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اﳌﺒﻠـﻎ
دﻳﻨــــﺎر
٢٣٫٩١٧٫٦٣٧
٥٫٧٨٨٫٥٥١

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ

 .25فروقات 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:

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﳊﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٧١٢٫٩٢٠
٤٨٫٧٢٧
)(٦٦٤٫١٩٣
)(٨٠٣٫٤٦٩
٤٨٫٧٢٧
)(٧٥٤٫٧٤٢

 .26إحتياطي القيمة العادلـة
إن تفاصيل بند إحتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخـل الشامل
حسب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9هي كما يلي:

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

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
)(١٫٠٣٥٫١٧٤
)(١٫٣٢١٫٦٥٧
)(٢٢٠٫٧٧٨
٢٩٨٫٧٨٢
)(٦٥٫٧٠٥
٥٫٠٥٤
)(١٫٣٢١٫٦٥٧
)(١٫٠١٧٫٨٢١

 .27أرباح مدورة
إن احلركة على األرباح املدورة هي كما يلي:

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
أرﺑﺎح ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﻮﺣﺪة
اﶈﻮل إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
إﻃﻔﺎء ﻣﺼﺎرﻳﻒ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١٦٫٨٤٠٫٧١١
٢٠٫٣٦٦٫٤٨٠
٢٢٫٨٧١٫٢٨٥
٢١٫٣١٤٫١٤٢
٧١٫٩٥٢
٤٦٫١٥٧
)(٦٫١١٧٫٢٨٣
)(٢٫٩٧٩٫٣٦٣
)(١٣٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٨٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٣٠٠٫١٨٥
٢٠٫٣٦٦٫٤٨٠
٢٠٫٧٤٧٫٤١٦

يشمل رصيد األرباح املدورة  865.071دينار كما في  31كانـون األول  794.147( 2015دينار كما في  31كانون األول
 ،)2014مقيد التصرف فيه مقابل منافع ضرائبية مؤجلة.
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 .28أرباح مقترح توزيعها للهيئة العامة
أوصى مجلس اإلدارة للهيئة العامة توزيع ما نسبته  ٪12من رأس املال نقدا ً على املساهمني أي ما يعادل
 18.000.000دينار وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني ،في حني مت خالل العام  ٢٠١٥توزيع أرباح نقدية
على املساهمني بواقع  ٪١٢من رأس املال أي ما يعادل  ١٨,٠٠٠,٠٠٠دينار.
 .29حقوق غير املسيطرين
ميثل هـذا البند حصة املساهمني اآلخرين بواقع ٪50ناقص سهمني من صافي حقوق املساهمني في شركة بنك
االستثمار العربي األردني في قطر  ،وبواقع  ٪45من صافي حقوق املساهمني فـي الشركة التابعة شركة املرشدون
العرب التجارية (شركة مسـاهمة خـاصة).
 .30الفوائد الدائنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة:
ﻟﻸﻓﺮاد )اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ(:
ﻗﺮوض
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى:
ﻗﺮوض
ﺟﺎري ﻣﺪﻳـﻦ
اﳌﻨﺸﺄت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ:
ﻗﺮوض
ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
أرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر

٤٫١٣٨٫٤٦٦
٢٫٢٧٣٫٣٥٩
٥٫٠١٧٫٥٨٤

٣٫٨١٣٫٢١٨
١٫٤٣٧٫١٢٤
٤٫١٣٤٫٧٥٠

٩٫٣٠٠٫١٩٥

٧٫٥٣٦٫٩٥٧

٦٫٧٢٦٫٥٥٣

٤٫٧٩٩٫٧٨٧

٥٫٩٤٨٫٧٨٢
٤٫٢٨٨٫٧٤٦
٨٫٤٥٨٫٨٩٦
١٫٧٩٨٫٦١٦
٢٫١٩٠٫١٥٣
٣٢٫٩٩٩٫٥٥٦
٨٣٫١٤٠٫٩٠٦

٥٫٧٢٤٫٥٠٣
٣٫٧١١٫٣٧٤
٧٫٠١٨٫٢٢٧
٣٫٣٢٦٫٥٠٥
١٫٥٤٤٫٩٩٩
٣١٫٤٠٦٫٠٧٠
٧٤٫٤٥٣٫٥١٤

 .3١الفوائد املدينة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء:
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
وداﺋﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
رﺳﻮم ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ
اﻤﻮع
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٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٧٫٤٣١٫٤٥٩

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٩٫٣٢٦٫٨٥٤

١٫٣٤٣٫٤٩٢
٩٢٦٫٥٩٧
١٩٫٠٥٠٫٣٨٨
١٫٠٥١٫٠١١
١٫٣٣٤٫٢٠٢
٣١٫١٣٧٫١٤٩

١٫٠٧٥٫١٣٢
٥٣٥٫٤٠٥
١٥٫٦٦٢٫١٤٠
١٫٠٠٥٫٧٣٤
١٫١٦٣٫٧٨١
٢٨٫٧٦٩٫٠٤٦

 .32صافي إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ﻋﻤﻮﻻت داﺋﻨﺔ:
ﻋﻤﻮﻻت ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻤﻮﻻت ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻳﻨﺰل :ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر

٢٫٠١٩٫٧٠٧
٨٫٥٧٤٫٤٣٠
)(١٫١٢٩٫٠٧٨
٩٫٤٦٥٫٠٥٩

١٫٤٠٤٫٨٧٨
٧٫٠٢٧٫١٢٤
)(٧٩٧٫٤٠٣
٧٫٦٣٤٫٥٩٩

 .33أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٤٫٢٨٢٫٧٤٣
٥٣٥٫٣٦٠
٤٫٨١٨٫١٠٣

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٤٫١٣٦٫٧٥٠
٣٠٤٫٠٥٧
٤٫٤٤٠٫٨٠٧

ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول
ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻤﻮع

( .34خسائر) أرباح 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:
٢٠١٥
أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت
اـﻤﻮع

)ﺧﺴﺎﺋﺮ(
ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
دﻳﻨــــﺎر
)(٢٧٫٩٧٢
)(٢٧٫٩٧٢

)ﺧﺴﺎﺋﺮ(
ﻏـﻴﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
دﻳﻨــــﺎر
)(٩٫٨١٣
)(٩٫٨١٣

ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت
أﺳﻬﻢ
دﻳﻨــــﺎر
-

٢٠١٤
أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت
اـﻤﻮع

)ﺧﺴﺎﺋﺮ(
ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
دﻳﻨــــﺎر
٢٨٫٧٠٨
٢٨٫٧٠٨

)ﺧﺴﺎﺋﺮ(
ﻏـﻴﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
دﻳﻨــــﺎر
)(٥٠٢
)(٥٠٢

ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت
أﺳﻬﻢ
دﻳﻨــــﺎر
٢٫٥٨٠
٢٫٥٨٠

ﻣﺠﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر
)(٣٧٫٧٨٥
)(٣٧٫٧٨٥
ﻣﺠﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر
٣٠٫٧٨٦
٣٠٫٧٨٦

 .35توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٣١٤٫٥٢٧
٥٢٫٧٠٦
٣٦٧٫٢٣٣

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٢٨٧٫٣٣٨
١١٠٫٢٤٣
٣٩٧٫٥٨١
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 .36إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أرﺑﺎح ﺑﻴﻊ ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﻤﻠﻜﺔ
ﻋﻮاﺋﺪ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻮاﺋﺪ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪارة
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ راﺗﺐ
إﻳﺮادات ﻣﺘﺎﺟﺮه أﺳﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼء
إﻳﺮادات ﻣﺴﺘﺮدة ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ
إﻳﺮادات ﻣﺴﺘﺮدة ﻣﻦ دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ
إﻳﺮادات ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
إﻳﺮادات رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
إﻳﺮادات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٣٥٫٩٩٨
)(٤٫٩٨٦
٧٫٣١٠
٤١٫٤٥٩
٩٠٫٢٧٨
٥٣٫١٠٠
١٦٠٫٠٠٠
١٫٠٤٤٫٠٣٨
٤٨٢٫٠٦٠
٢١٩٫٨٩٣
١٣٣٫١١١
٢٫٢٦٢٫٢٦١

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٥٤٫٥١٥
١٣٫٥٨٠
٧٫٠٣٧
١٢٫٨٨٢
٥٣٫٥٣٧
١٤٫٩٨٤
٢٠٠٫٦٦٩
٣١٨٫٠٧١
٤١٧٫٠١٥
٩٧٫١٣٣
٢١٩٫١٧٦
١٫٤٠٨٫٥٩٩

 .37نفقات املوظفني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﻋﻼوات اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻹدﺧﺎر
ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌـﻮﻇﻔﲔ
ﻧﻔﻘﺎت ﻃﺒﻴﺔ
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻣﻴﺎوﻣﺎت ﺳﻔﺮ
أﺧﺮى
اﻤﻮع
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٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
١٢٫٨٧٤٫٧١٢
١٫٢٩٧٫٩٨٠
٥٥٧٫٠٣٨
٩٨٫١٠٢
٨٢٥٫٧٤٣
٦١٫١٧٣
٣١٢٫٦٢٨
٧٨٫٦٨٤
١٦٫١٠٦٫٠٦٠

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
١٠٫٣٤٥٫٠٤٠
٩٣٠٫٠٩٧
٤٣٧٫١٣٦
٩٨٫٠٢٢
٦٣٠٫٦٣٠
٦١٫١٤٦
٢٧٤٫٩١٤
٧١٫٣٧٠
١٢٫٨٤٨٫٣٥٥

 .38مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
اﻹﻳﺠﺎرات
ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
إﺷﺘﺮاﻛﺎت
أﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎﻣﺎة وﺗﺪﻗﻴﻖ
ﻫﺎﺗﻒ وﺗﻠﻜﺲ وﺑﺮﻳﺪ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺄﻣﲔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺼﻠﻴﺤﺎت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻳﻔﺖ
اﻷﻣﻦ واﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋـﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻧﻔﻘﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺳﻮم ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ ورﺧﺺ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺮﻫﻦ واﻟﺘﺄﻣﲔ
إﺳﺘﺸﺎرات
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﻴﺔ
رﺳﻮم اﳌﺴﻘﻔﺎت
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺴﻮﻳﻖ دﻋﺎﻳﺔ وإﻋﻼن
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺣﺎﺳﻮب واﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
اﻤـﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٢٫٨٨٩٫٩٢٢
٥٦٤٫٥٥٠
٦٨٠٫٥٨٩
٣١٠٫٦٣٨
١٫١١٢٫٤٧٣
٢١٤٫٤٨٨
٧٥٦٫٢٤٥
١٫٥٣٢٫٩٩٩
١٩٠٫١٢٢
٢٥٢٫٠٥٦
١٣٤٫٧٥٠
٥٥٫٠٠٠
٢٣٦٫٨٦٩
١٥٦٫٤٥٧
٩٨٫٢٣٧
٤٧٨٫٣٦٠
٢٣٠٫٠٢٠
١٣٫٦٦٢
٢٩٫٦٩١
٥٤٤٫٦٨٥
٦٢٦٫٩٧٠
١٫٣٦١٫٦٦٧
١٢٫٤٧٠٫٤٥٠

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٢٫٥٢٨٫٥٢٤
٤٩٩٫١٨٢
٥٦٤٫٣٢١
٢٥٢٫٢١١
٧٨٢٫٥١١
٢٢٣٫٧٠٠
٧٢٤٫٨٢٥
١٫٤٨٠٫٦٨٣
١٣١٫٤١١
٢٢٠٫٢٨٧
٢٨٫٤٠٢
٥٥٫٠٠٠
٢٦١٫٢٠٢
١١٢٫٦٣١
١٠١٫٨١٨
٢٦٤٫٢٧٣
١٦٧٫٣١٠
٢٥٫٨٣٤
٣٨٫٦٨٤
٤٥٣٫٢٦٩
٩٣٫٧٦٨
١٫٤٤٥٫٣٤٢
١٠٫٤٥٥٫١٨٨

 .39حصة السهم من ربح السنة (مساهمي البنك)
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ
اﳊﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ )ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ(

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٢١٫٣١٤٫١٤٢
١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٠٫١٤٢

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٢٢٫٨٧١٫٢٨٥
١٣٢٫٨٧٦٫٧١٢
٠٫١٧٢

 .40النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻳﻀﺎف :أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺰل :وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
١٠٠٫٠٠١٫٥١٧
٢٠٦٫٢٢٥٫٤٤٧
)(٣٧٢٫٠٨٥٫٨١٢
)(٦٥٫٨٥٨٫٨٤٨

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
١١٧٫٠٦٢٫٨٦٩
١٩٧٫٨١٧٫٢٩٨
)(٤٠٧٫٢٥٥٫٧٢٤
)(٩٢٫٣٧٥٫٥٥٧
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 - 41معامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷردﻧﻲ/ﻗﻄﺮ

٪١٠٠
 + ٪٥٠ﺳﻬﻤﲔ

رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٢,٥٠٠,٠٠٠
٣٥,٤٥٠,٠٠٠

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٢,٥٠٠,٠٠٠
٣٥,٤٥٠,٠٠٠

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:

ﺑﻨﻮد داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ:
إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ
إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺮوض وﺗﺴﻬﻴﻼت ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳉﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ:
إﻋﺘﻤﺎدات وﻛﻔﺎﻻت
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ:
ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت داﺋﻨﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت ﻣﺪﻳﻨﺔ

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳊﻠﻴﻔﺔ

أﺧـﺮى

دﻳﻨــــﺎر
٧٧,١٥٣,٨٦٧
١٦٢,٧٠٨

دﻳﻨــــﺎر
-

٨,٠٨٩
٢,١٣٠,٣٤٩

اﻤﻮع
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

دﻳﻨــــﺎر
٢٥,٥٦٢,٩٢٧
٢٢,٦٣٧,٨٧٨
-

٢,٠٥٠,٦٩١

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
١٠٢,٧١٦,٧٩٤
٢٢,٦٣٧,٨٧٨
٢,٢١٣,٣٩٩

٣١,٩٦٧
٢٣٥,٣١٠

١٦٠,٣٤٨
-

٢٠٠,٤٠٤
٢,٣٦٥,٦٥٩

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
٨٧,٠٩٠,٩٢٧
١٣,٣٦٠,٩٤٧
٢,٤٨١,٠٤٧
٢٢٥,٠٠٠

٢٦٢,٤٨٨
١,٦٧٣,٧٦٨

 مت إستبعاد األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة له. بلغ معدل سعر الفائدة املقبوضة على املبالغ املمنوحة كتسهيالت  ٪4.25سنوياً ،في حني بلغ معدل سعر الفائدةاملدفوعة  ٪6.5سنوياً.
 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
اﻤﻮع
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ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
١,٥٧٠,١٨٢
٢,٠٦٤,٢٣٦
١٠,٣٠٦
٧,٤٥٦
٢,٠٧٤,٥٤٢
١,٥٧٧,٦٣٨

 .42إدارة اخملاطر
أوال ً :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 اإلجراءات 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 دوريا ً 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 بنا ًء على استراتيجيات سياسات معتمدة من قبل
مجلس اإلدارة اضافة 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 اإلئتمان ،مخاطر 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 اإلئتمان:
 .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 تعليمات اجلهات الرقابية في الدول التي يتواجد للبنك 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.
ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر اإلئتمان املقبولة من خالل وضع سقوف ملقدار اخملاطر املقبولة للعالقة مع
املقترض الواحد أو مجموعة املقترضني ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.
هذه اخملاطر تراقب بشكل مستمر وخاضعة للمراجعة السنوية أو الدورية وحجم التعرض الفعلي مقابل السقوف يتم
مراقبته يومياً.

67

أساليب تخفيض مخاطر اإلئتمان:
يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر اإلئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات
وفقا ملعايير وأسس معتمدة.
وأبرز أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي:
الرهونات العقارية
رهن األدوات املالية مثل األسهم
الكفاالت البنكية
الضمان النقدي
كفالة احلكومة
كذلك فان البنك يعتمد األساليب التالية لتحسني نوعية اإلئتمان وتخفيف اخملاطر:
اتباع 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.
ثانيا ً  :اإلفصاحات الكمية
(/42أ) مخاطر اإلئتمان
 .1التعرضات خملاطر اإلئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات اخملاطر األخرى):
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

ﺑﻨﻮد داﺧﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ:
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ:
اﻷﻓﺮاد
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى
اﳌﻨﺸـﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﺳﻨﺪات وأﺳﻨﺎد وأذوﻧﺎت:
ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى
اﻤﻮع
ﺑﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ:
ﻛﻔﺎﻻت
إﻋﺘﻤﺎدات
ﻗﺒﻮﻻت
ﺳﻘﻮف ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ
اﻤﻮع
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

68

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر

٨٣٫٦٠٧٫١٣٣
٢٠٦٫٢٢٥٫٤٤٧
٢٢٫٠٢١٫٧٨٣

١٢٢٫٨٢٢٫٢٩٦
١٩٧٫٨١٧٫٢٩٨
١٩٫٩٢٥٫١٦٤

١٠٤٫٣١٣٫٠٤٢
١٠٠٫٦٧٩٫٢٤٠
٢٦٠٫٨١٩٫٣١٥
٤٠٫٥٥٤٫١١٢
٢٣٠٫٢٠٦٫٧٦١

٨٠٫٢٩٤٫٣٠٣
١٢٥٫٧٨٧٫٥٥٤
١٢١٫٨١٩٫٨٤٣
٢٠٦٫٤٧٨٫٣٠١
١٦٣٫٧٠٤٫٢٠٧

٥٨٨٫٥٦٣٫٠٨٧
١٩٫٢٢٩٫٦٨٨
١٫٦٥٦٫٢١٩٫٦٠٨

٥٧٨٫٤٩١٫٢٤١
١٩٫٤٧٧٫٢٤٠
١٫٦٣٦٫٦١٧٫٤٤٧

١١٣٫٢٢٤٫١٣٣
٣٤٫٢١٧٫٥٥٩
٣٢٫٧٥٦٫٩١١
٦٠٫٩٧٧٫٢٩٣
٢٤١٫١٧٥٫٨٩٦
١٫٨٩٧٫٣٩٥٫٥٠٤

١٢١٫١٣٠٫١١٦
٣٨٫٥١٥٫٨١٩
٤٧٫٩٤٧٫٦٩٧
٥٩٫١٢٥٫٢١٧
٢٢٦٫٧١٨٫٨٤٩
١٫٩٠٣٫٣٣٦٫٢٩٦

يقوم البنك بأخذ ضمانات نقدية وعينية متمثلة في ضمانات عقارية وأسهم وذلك لتخفيض حجم اخملاطر اإلئتمانية
التي قد يتعرض لها البنك.
اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر التعرض اإلئتماني للبنك كما في  31كانون األول  2015و  2014دون أخذ الضمانات
أو مخفضات مخاطر اإلئتمان األخرى بعني االعتبار.
بالنسبة لبنود املوجودات داخل القوائم املالية املوحدة ،فإن التعرض الوارد أعاله قائم على أساس الرصيد كما ظهر في
القوائم املاليه املوحدة.
 - 2تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التالي:
اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﺮى

دﻳﻨــــﺎر
٢١,٤٤٢,٥٨٥
٧٩,٥٣٤,٨٧٤

دﻳﻨــــﺎر
٩,٧٩٨,٧٣٠
١٠١,٧٥٧,٧٨٣

دﻳﻨــــﺎر
١,٩٦٤,٣٧٤
٢٨٢,٩٠٨,٩٦٧

اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
دﻳﻨــــﺎر
٨٨,٩١٨
٢٩,٩٧٩,٧٨٦

٨٠,١٢٠
٥,٩٩٠,٨٥٠

٢٥,٨١٦
٤,١٥١,٣٣٩

اﻷﻓﺮاد
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺎﻃﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ:
ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣٠ﻳﻮم
ﻣﻦ  ٣١ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٦٠ﻳﻮم
ﲢﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﳌﺴﺘﻮى
ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺎﻟﻜﺔ
اﻤﻮع
ﻳﻄﺮح :ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﺪﻧﻲ
اﻟﺼﺎﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺎﻃﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ:
ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣٠ﻳﻮم
ﻣﻦ  ٣١ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٦٠ﻳﻮم
ﲢﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﳌﺴﺘﻮى
ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺎﻟﻜﺔ
اﻤﻮع
ﻳﻄﺮح :ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﺪﻧﻲ
اﻟﺼﺎﻓﻲ

اﻟﺒﻨﻮك
اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٨٥٧,٨٧٣,٤٩٨
٨٢٤,٥٧٨,٨٩١
٧٧٤,٨٦٦,٠٠٧ ٢٤٣,٦٣٤,٨٧٤
٣٧,٠٤٩,٧٢٣
اﻤﻮع

١٠٥,٩٣٦
١٨,٣٥٦,٠٠٨

-

٨,٢١٣,٨١٩

-

-

٨١٩,٢٨٣
١,٧٠٤,٣٢٠
١,٣٠٦,١٦٩
١١٠,٧٩٨,٠٨١
٢٢٥,٣٤٥
٢,٦٧٥,٢٢٠
١٠٧,٨٩٧,٥١٦

٩٨٢,٨٩٩
١,٢٦٨,٩٩٢
٢,٥٨٥,٨٤٩
١٢٠,٥٤٥,٥٩٢
٦٢٩,١٨٠
١,٣٥٣,٧٢٠
١١٨,٥٦٢,٦٩٢

٢٨٤,٨٧٣,٣٤١
١,٠٦٤,٠٠٠
٢٨٣,٨٠٩,٣٤١

١,١٤٤
٨٩٦,١٨٦
٦,٣٤٣,٢٨١
٤٥,٥٢٣,١٣٤
٧٩٩,١٣١
٤,٠٣٧,٤٣٢
٤٠,٦٨٦,٥٧١

٨٦١,٦٢٨,٦١٤
٨٦١,٦٢٨,٦١٤

٢٤٣,٦٣٤,٨٧٤
٢٤٣,٦٣٤,٨٧٤

١,٨٠٣,٣٢٦
٣,٨٦٩,٤٩٨
١٠,٢٣٥,٢٩٩
١,٦٦٧,٠٠٣,٦٣٦
١,٦٥٣,٦٥٦
٩,١٣٠,٣٧٢
١,٦٥٦,٢١٩,٦٠٨

٤,٩٢٠,٣٧٢
٦٨,٥٣٩,٤٩٢

١٠,٢٤٨,٠٤١
١١٠,٤٣٩,٦٩٥

١٢,٧٨٤,٥٧٤
١٤٠,٢٨٩,٠٣٥

١,٥٤٢,٨٥٢
١٩٧,٨٩٩,٩٢٩

٧٧٨,٤٤٢,٨٥٠
٥٢,٥٣٧,٦٥٥

٢٣١,٨٦٠,٨٧١

٨٠٧,٩٣٨,٦٨٩
٨٠١,٥٦٦,٦٧٧

٩,١٠٥
٥,٢٢٥,١٠٩

١٨,٨٢٢
٤,٢٩٨,٣٥٩

-

١١,١٥٢,٩٢٩

-

-

٢٧,٩٢٧
٢٠,٦٧٦,٣٩٧

٢,١٧٦,٥٩٩
٨,٦٧٦,١٣٢
٤,٠٣٧,٩٨٨
٩٣,٥٧٥,٦٩٢
١,٥٩٢,٣١٧
٥,٤١٧,٦٨٣
٨٦,٥٦٥,٦٩٢

٦٩٩,٢٣٠
١,٨٧٣,٧٩٦
١,٤٨٠,٦٢٩
١٢٩,٠٣٩,٧٥٠
٨٠٩,٤٢٨
١,٣٩٢,٨٩٨
١٢٦,٨٣٧,٤٢٤

١٥٣,٠٧٣,٦٠٩
١,٠٦٤,٠٠٠
١٥٢,٠٠٩,٦٠٩

٢٧١,٣٣٣
١,٢٣٩,٩٨٩
١,٥٨١,٥٩١
٢١٣,٦٨٨,٦٢٣
١٨١,٧٩٩
٥,١٤٣,٤٧٨
٢٠٨,٣٦٣,٣٤٦

٨٣٠,٩٨٠,٥٠٥
٨٣٠,٩٨٠,٥٠٥

٢٣١,٨٦٠,٨٧١
٢٣١,٨٦٠,٨٧١

٣,١٤٧,١٦٢
١١,٧٨٩,٩١٧
٧,١٠٠,٢٠٨
١,٦٥٢,٢١٩,٠٥٠
٢,٥٨٣,٥٤٤
١٣,٠١٨,٠٥٩
١,٦٣٦,٦١٧,٤٤٧

* تشمل التعرضات اإلئتمانية التسهيالت واألرصدة واإليداعات لدى البنوك وسندات خزينة 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:

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺎﻃﺮ
ﲢﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﳌﺴﺘﻮى
ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺎﻟﻜﺔ
اﻤﻮع
ﻣﻨﻬﺎ:
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻛﻔﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻋﺎم
ﻛﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻋﻘﺎرﻳﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺳﻴﺎرات وآﻟﻴﺎت
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺎﻃﺮ
ﲢﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ:
دون اﳌﺴﺘﻮى
ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺎﻟﻜﺔ
اﻤﻮع
ﻣﻨﻬﺎ:
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻛﻔﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻋﺎم
ﻋﻘﺎرﻳﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺳﻴﺎرات وآﻟﻴﺎت
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اﻷﻓﺮاد

اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﺮى

دﻳﻨــــﺎر
٢١,٤٤٢,٥٨٥
٦١,٦٦٦,٥٧٠
١,٥٣١,٢٩٦

دﻳﻨــــﺎر
٩,٧٩٨,٧٣٠
٦٦,٠٩٨,٨٦٠
٢,٣٠٨,٦٩٨

دﻳﻨــــﺎر
١,٩٦٤,٣٧٤
٢٠٤,٧١٩,٥٣١
-

اﳌﻨﺸﺂت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
دﻳﻨــــﺎر
٨٨,٩١٨
٢٤,٠٤٢,٨٣٤
٤,٦١٣,٤٥٦

دﻳﻨــــﺎر
١٩٨,٢٠٤,٨٩٦
٣٢,٠٠١,٨٦٥
-

٢٠٧,٥٠٣
٨٤,٨٤٧,٩٥٤

٤٨٥,٢٩٩
٥٩٥,٤٣٨
١,١٤٩,٥٠٥
٨٠,٤٣٦,٥٣٠

٢٠٦,٦٨٣,٩٠٥

٣٥٥,٠١٢
٣,٧١٤,٤١٦
٣٢,٨١٤,٦٣٦

٢٣٠,٢٠٦,٧٦١

٤٨٥,٢٩٩
١,١٥٧,٩٥٣
٤,٨٦٣,٩٢١
٦٣٤,٩٨٩,٧٨٦

٢٠,٣٧٩,٠٨٥
١,٠٦٣,٥٠٠
٥٥,٧٨٤,١١٥
٧,٦١٦,٠٨١
٥,١٧٣

٦,٧١٤,٤٥٩
٣,٠٨٤,٢٦٨
٧٠,٦١٦,٨٠٣
٢١,٠٠٠

١,٩٦٤,٣٧٤
٢٠٤,٧١٩,٥٣١
-

٨٨,٩١٨
٣٢,٧٢٥,٧١٨
-

٢٣٠,٢٠٦,٧٦١
-

٢٩,١٤٦,٨٣٦
٢٣٣,٢٩١,٠٢٩
١,٠٦٣,٥٠٠
٣٦٣,٨٤٦,١٦٧
٧,٦١٦,٠٨١
٢٦,١٧٣

٤,٨٠٩,٢٣١
٤٨,٧٣٥,٠٢٢
٤,٣٤٩,٩٧٣

٦,٨٣١,٣٢٣
٨٠,٩٥٤,١١٤
٤,١٩٢,٦٢٨

١١,٨٧٣,٤٧٥
٩٧,٣٨٥,٣١٦
-

١,٣٨٧,٤٦٦
١٥٣,٧١٥,٦١٤
٨,٢٠٧,١٩٩

١١١,١٦٦,٥٥٢
٥٢,٥٣٧,٦٥٥
-

١٣٦,٠٦٨,٠٤٧
٤٣٣,٣٢٧,٧٢١
١٦,٧٤٩,٨٠٠

١,٦٦٦,١٨٠
١,٣٤٣,٦٠٢
٣٢٩,٠٨٨
٦١,٢٣٣,٠٩٦

٢,١٣٤,١٧١
٤٨٠,٣٥١
٩٤,٥٩٢,٥٨٧

١٠٩,٢٥٨,٧٩١

٨٢٠,٦٠٠
٥٦,٤٢٢
١٦٤,١٨٧,٣٠١

١٦٣,٧٠٤,٢٠٧

٢,٤٨٦,٧٨٠
٣,٤٧٧,٧٧٣
٨٦٥,٨٦١
٥٩٢,٩٧٥,٩٨٢

٤,٨٠٩,٢٣١
٥٤,٥٩٥,٢٥٩
١,٦٩٩,٦٣٨
١٢٨,٩٦٨

٦,٨٣١,٣٢٣
٨٧,٧٦١,٢٦٤
-

٨,٥٣٨,٠٠٧
٣,٣٣٥,٤٦٨
٩٠,٢١٥,٥٥٢
٥,٦٦٤,٩٤٠
١,٥٠٤,٨٢٤

١,٣٨٧,٤٦٦
١٦٢,٥٧٧,٢٩٨
٢٢٢,٥٣٧
-

١٦٣,٧٠٤,٢٠٧
-

٢١,٥٦٦,٠٢٧
١٦٧,٠٣٩,٦٧٥
٣٩٥,١٤٩,٣٧٣
٧,٥٨٧,١١٥
١,٦٣٣,٧٩٢

اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر
٢٣١,٤٩٩,٥٠٣
٣٨٨,٥٢٩,٦٦٠
٨,٤٥٣,٤٥٠

الديون اجملدولة:
صنفت كتسهيالت إئتمانية غير عاملة وأُخرجت من إطار التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة
هي تلك الديون التي سبق وأن ُ
مبوجب جدولة أُصولية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغ إجماليها كـمـا فـي نهـايــة الـسـنة الـحـالـية
 4.887.430دينار ( 3.400.538دينار 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  ...الخ ،ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغ إجماليها كما
في نهاية السنة احلالية  10.614.237دينار 12.720.795( ،دينار كما في نهاية السنة السابقة).
 .4سندات وإسناد وأذونات:
يوضح اجلدول التالي تصنيفات السندات واإلسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية:
درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s

ﺿﻤــﻦ اﳌﻮﺟﻮدات
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﻄﻔــﺄة
٥٢٦٫٠٧٤٫٠٢٣
٨٫١٧٤٫٩٩٩
١٫٤٠٢٫١١٢
١٫٤٦٧٫٦٦٧
٦٨٣٫٦٤١
٧١٩٫١٣٣
٧١٠٫٩٠٩
٧١٨٫٦١٦
٧١٥٫٢٠٦
٧١٥٫٦٦٩
٢٫١٩٦٫٣٥٥
٢٫٩٤٧٫٧٦٦
٧١٢٫٤٥٣
٥٫٧١١٫٣١٨
٧٧٠٫٠٩٩
١٫٤٦٠٫٣٥٠
١٫٤١٨٫٠٠٠
١٫٤٤٥٫٢٤٠
٥٫٠٥٣٫٢٢١
١٫٤٣٣٫٤٨٠
١٫٤٤٩٫٤٧٦
٧١٢٫٩١٥
٢١٫٨٧٠٫٤٣٩
٥٨٨٫٥٦٣٫٠٨٧
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 .5التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب التوزيــع اجلغرافــي وكمـا يلي:
اﻟﺒﻨﺪ/اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ

داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ

دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻷﺧﺮى

أوروﺑﺎ

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ

٨٣,٦٠٧,١٣٣

-

-

أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

٦٥,٦٤١,٣٢٧

٩٤,٧٣١,٧٥١

٣٦,٩٥٨,٤٨٦

-

٢٢,٠٢١,٧٨٣

إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد

٨١,٠٢٦,٠٢٤

٢١,١٧٠,٢٣٩

٢,١١٦,٧٧٩

اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

٨٣,٦٤٦,٣١٥

١٧,٠٣٢,٩٢٥

-

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى

٢٢١,٦٧٥,١٠٨

٣٨,٢٥٧,٧٠٧

٨٨٦,٥٠٠

اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )(SMEs

٣٣,٩٢٤,٧٥٧

-

٦,٦٢٩,٣٥٥

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

٢٣٠,٢٠٦,٧٦١

-

-

ﺳﻨﺪات وأﺳﻨﺎد وأذوﻧﺎت:
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﻄﻔﺄة

٥٥١,٩٣١,٥٢١

٤,٣٠١,٠٧٦

١٢,٢٢٠,٨٩٦

اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى

١٨,٣١٩,٤٨٧

٣٦٦,٠٧٤

٢٥٥,٦٢٨

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ/ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ

١,٣٦٩,٩٧٨,٤٣٣

١٧٥,٨٥٩,٧٧٢

٨١,٠٨٩,٤٢٧

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ/أرﻗﺎم اﳌﻘﺎرﻧﺔ

١,٣٨٢,٤٧٠,٩٨٤

١٦٦,٨٢٧,٩٧٨

٥٧,٥٩٦,٧٥٥

*بإستثناء دول الشرق األوسط

 .6التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع اإلقتصادي وكما يلي:
ﻣﺎﻟﻲ

ﺻﻨﺎﻋﺔ

ﲡﺎرة

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ

٨٣,٦٠٧,١٣٣

-

-

أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

٢٠٦,٢٢٥,٤٤٧

-

-

إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

٢٢,٠٢١,٧٨٣

-

-

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

٤,٧١٩,٦١٧

١١٦,٣١٦,٣١٥

١٧٥,١٩٦,٨٨٥

اﻟﺒﻨﺪ/اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدي

ﺳﻨﺪات وأﺳﻨﺎد وأذوﻧﺎت:
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﻄﻔﺄة

١٥,٠٩٢,٤٥١

١٠,٠٣٢,٨٨٠

٦,٣٥٣,٣٨٦

اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى

١,١٨٣,١٥٤

٢,٩٤٤,٤٨٤

٣,٣٣٠,٩٣٨

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ/ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ

٣٣٢,٨٤٩,٥٨٥

١٢٩,٢٩٣,٦٧٩

١٨٤,٨٨١,٢٠٩

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ/أرﻗﺎم اﳌﻘﺎرﻧﺔ

٣٨٠,٠٢٩,٠٨٢

١٤٧,٥٦٩,٩٥٥

١٩٦,٦٨٨,٥٩٩
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آﺳﻴﺎ *

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ *

أﻣﺮﻳﻜﺎ

دول أﺧﺮى

اﻤـﻮع

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

-

-

-

-

٨٣,٦٠٧,١٣٣

١١٤,٦٣٨

٨,٤٩٣,٧٨٠

٢٧١,١٢٢

٢٠٦,٢٢٥,٤٤٧

-

-

-

-

٢٢,٠٢١,٧٨٣

-

-

-

-

١٠٤,٣١٣,٠٤٢

-

-

-

-

١٠٠,٦٧٩,٢٤٠

-

-

-

-

٢٦٠,٨١٩,٣١٥

-

-

-

-

٤٠,٥٥٤,١١٢

-

-

-

-

٢٣٠,٢٠٦,٧٦١

١٢,٩٤٣,١٢٥

٦٨٣,٦٤٢

٦,٤٨٢,٨٢٧

-

٥٨٨,٥٦٣,٠٨٧

١٨٤,٥٠٧

٨,٧٣٧

٩٥,٢٥٥

-

١٩,٢٢٩,٦٨٨

١٤,٣٤٣

١٣,١٤١,٩٧٥

٨٠٧,٠١٧

١٥,٠٧١,٨٦٢

٢٧١,١٢٢

١,٦٥٦,٢١٩,٦٠٨

٨,٤١٦,٦١٥

١,٢١٣,٧١٨

٢٠,٠٢٨,٣٢٧

٦٣,٠٧٠

١,٦٣٦,٦١٧,٤٤٧

ﻋﻘﺎرات

زراﻋﺔ

أﺳﻬﻢ

أﻓﺮاد

ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻗﻄﺎع ﻋﺎم

اﻤـﻮع

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

-

-

-

-

-

٨٣,٦٠٧,١٣٣

-

-

-

-

-

٢٠٦,٢٢٥,٤٤٧

-

-

-

-

-

٢٢,٠٢١,٧٨٣

١٠٠,٦٧٩,٢٤٠

٢,٢٥٨,٣٤١

٢,٨٨٢,٢٦٩

١٠٤,٣١٣,٠٤٢

٢٣٠,٢٠٦,٧٦١

٧٣٦,٥٧٢,٤٧٠

١٧,٨٥١,٨٨٦

-

-

-

٥٣٩,٢٣٢,٤٨٤

٥٨٨,٥٦٣,٠٨٧

٣١,٥٦٦

٥٥,١١٥

٧٠,٣٥٤

٣,٥٨٤,٤٧٤

٨,٠٢٩,٦٠٣

١٩,٢٢٩,٦٨٨

١١٨,٥٦٢,٦٩٢

٢,٣١٣,٤٥٦

٢,٩٥٢,٦٢٣

١٠٧,٨٩٧,٥١٦

٧٧٧,٤٦٨,٨٤٨

١,٦٥٦,٢١٩,٦٠٨

١٢٦,٧٧٧,٨٤٧

١,٠٧٨,٤٢٧

٥,٢٤٤,٦٢١

٨٠,٢٩٤,٣٠٣

٦٩٨,٩٣٤,٦١٣

١,٦٣٦,٦١٧,٤٤٧
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(/42ب) 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 وفقا ً 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 احتساب القيمة العادلة بنا ًء على القيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية التي ستتأثر بالتغيرات في السعر.
 .1مخاطـر أسعار الفائدة:
تنجم مخاطر أسعـار الفائدة عن احتمال 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 إستراتيجية 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
مناسبة واتخاذ القرارات السليمـة كتغيير آجال اإلستحقاق وإعادة تسعير الودائع والقروض وشراء وبيع اإلستثمارات املالية.
 .1مخـاطر أسعار الفائدة
 حتليل احلساسية لعام 2015اﻟﻌﻤﻠﺔ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻼت أﺧﺮى
اﻟﻌﻤﻠﺔ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻼت أﺧﺮى

اﻟﺘﻐﻴﺮ)زﻳﺎدة(
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة )(٪

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﻳﺮاد اﻟﻔﺎﺋﺪة
)اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ(
دﻳﻨــــﺎر
٦٨٦٫٢٣٩
)(٢١٥٫٠٧٦
)(٩٦٫٦١٣
٣
١٥٧٫٨٤٠

اﻟﺘﻐﻴﺮ)ﻧﻘﺺ(
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة )(٪

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﻳﺮاد اﻟﻔﺎﺋﺪة
)اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ(
دﻳﻨــــﺎر
)(٦٨٦٫٢٣٩
٢١٥٫٠٧٦
٩٦٫٦١٣
)(٣
)(١٥٧٫٨٤٠

١
١
١
١
١

١
١
١
١
١

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
-

 حتليل احلساسية لعام 2014اﻟﻌﻤﻠﺔ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻼت أﺧﺮى
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اﻟﺘﻐﻴﺮ)زﻳﺎدة(
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة )(٪
١
١
١
١
١

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﻳﺮاد اﻟﻔﺎﺋﺪة
)اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ(
دﻳﻨــــﺎر
٨٢٦٫٠٢٤
)(١٥٦٫٧٩٤
)(١٦٥٫٤٣٨
٤
٢٣٥٫٣٣٢

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
-

اﻟﻌﻤﻠﺔ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻼت أﺧﺮى

اﻟﺘﻐﻴﺮ)ﻧﻘﺺ(
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة )(٪
١
١
١
١
١

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﻳﺮاد اﻟﻔﺎﺋﺪة
)اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ(
دﻳﻨــــﺎر
)(٨٢٦٫٠٢٤
١٥٦٫٧٩٤
١٦٥٫٤٣٨
)(٤
)(٢٣٥٫٣٣٢

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
-

 .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.
 حتليل احلساسية لعام 2015اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻼت أﺧﺮى

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ )(٪
٥
٥
٥
٥

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋـﺮ
دﻳﻨــــﺎر
)(١٫٥١٣
٩٨٩٫٤٢٦
٣٣
١٢٤٫٥٩٧

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
-

 حتليل احلساسية لعام 2014اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻤﻼت أﺧﺮى

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ )(٪
٥
٥
٥
٥

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋـﺮ
دﻳﻨــــﺎر
٧٫٥١٨
٨٤١٫٢١٥
٧٩١
٣٥٠٫١٤٣

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
-

في حال إنخفاض سعر صرف العمالت مبقدار  ٪٥فإنه 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.
 حتليل احلساسية لعام 2015اﳌﺆﺷﺮ
ﺳﻮق ﻋﻤﺎن اﳌﺎﻟﻲ
ﺳﻮق ﻗﻄﺮ اﳌﺎﻟﻲ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ)(٪
٥
٥

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋـﺮ
دﻳﻨــــﺎر
٣٫٢٨٢
-

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
٦٠٩٫٠٢٦
٥٤٫٦٧٥

 حتليل احلساسية لعام 2014اﳌﺆﺷﺮ
ﺳﻮق ﻋﻤﺎن اﳌﺎﻟﻲ
ﺳﻮق ﻗﻄﺮ اﳌﺎﻟﻲ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ)(٪
٥
٥

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋـﺮ
دﻳﻨــــﺎر
٢٫١٦٠
-

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
دﻳﻨــــﺎر
٥٧٩٫٠٠٤
٦٩٫٦١٨

في حال انخفاض مؤشر األسواق املالية املبينة أعاله بنفس نسبة التغير فإنـه سيكون له نفس األثر املالي مع عكس اإلشارة.
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 - 4فجوة إعادة تسعير الفائدة:
يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو اإلستحقاق أيهما أقرب.

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﳌﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  -ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﻴﻔﺔ
ﳑﺘـﻠﻜـﺎت وﻣـﻌـــﺪات  -ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت:
وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻓﺠﻮة إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻓﺠﻮة إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
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أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ  ٣ﺷﻬﻮر

ﻣﻦ  ٣ﺷﻬﻮر إﻟﻰ  ٦ﺷﻬﻮر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

٤,٤٧١,٠٠٠
١١٧,٥٥٩,٨٨٧
١,٢٣٩,٥٣٩
١٢٣,٢٧٠,٤٢٦

١٩,٩٠٠,٠٠٠
١٥٦,٦٢٥,٧٧١
٤٦,٤٣٦,٩٧٣
٥٨,٥٧٢,١٤٨
١,٢٣٩,٥٣٩
٢٨٢,٧٧٤,٤٣١

٦,٦٦٤,١٤٤
١١,١٢٩,٩٨٧
٩٢,٦٥٠,٦٤٤
١١٠,٤٤٤,٧٧٥

٢,٤٩٦,٥٤٩
٤٨٦,٥٧٩,٥٥٤
٢٧,٣٨١,٨٥٦
٢,٠٩٦,٨٩١
٥١٨,٥٥٤,٨٥٠
)(٣٩٥,٢٨٤,٤٢٤

٣٦٩,٥٨٩,٢٦٣
١٨٧,٣٨٣,٢٠٩
٩,٣٢٣,٩٧١
٢٢,٥٤١
٥٦٦,٣١٨,٩٨٤
)(٢٨٣,٥٤٤,٥٥٣

٦٣,٧٢٠,٠٠٠
٧٦,٨٤٤,٤١٨
٤,٤٢٣,٠٧٩
٥,٨٧٥,٥٩٦
١٥٠,٨٦٣,٠٩٣
)(٤٠,٤١٨,٣١٨

١٦١,٨٠٢,٩٨٠
٤٥٣,٠٠٥,٨٣١
)(٢٩١,٢٠٢,٨٥١

٢٦٣,١٨٦,٧٩٦
٦١٥,٨٠٤,٣٤٥
)(٣٥٢,٦١٧,٥٤٩

١٢٩,٩٧٨,٣٣٦
٩٢,٧٧٠,٩٠٦
٣٧,٢٠٧,٤٣٠

ﻣﻦ  ٦ﺷﻬﻮر ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ  ٣ﺳﻨﻮات

 ٣ﺳﻨﻮات وأﻛﺜﺮ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة

اﻤﻮع

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

٤,٨٤٧,٤٣٩
٩٢,٩٧٢,٥٧٢
٦٤,٢٩٤,٣٠٤
١٦٢,١١٤,٣١٥

١٠,٥١٠,٢٠٠
١٠٨,٣١٦,٢٥٨
١٦٨,٥٨٠,٤٣٣
٢٨٧,٤٠٦,٨٩١

٣٢٥,٢٣٦,٢٩٧
٢٣٤,٩١٥,٠٥٤
٥٦٠,١٥١,٣٥١

٨٠,١٠١,٥١٧
٤٩,٥٩٩,٦٧٦
٦٥,٦٤٧
١٤,٥٨٢,٩٣٧
١٩,٦٨٠,٦١٣
٦٢,٤٠١,٥١٦
٢,٠٢٧,٨٣٣
٣٧,٧١٩,٨٦٩
٨٦٥,٠٧١
٢٦٧,٠٤٤,٦٧٩

١٠٠,٠٠١,٥١٧
٢٠٦,٢٢٥,٤٤٧
٢٢,٠٢١,٧٨٣
٥٨٨,٥٦٣,٠٨٧
٦٥,٦٤٧
٧٣٦,٥٧٢,٤٧٠
١٤,٥٨٢,٩٣٧
١٩,٦٨٠,٦١٣
٦٢,٤٠١,٥١٦
٢,٠٢٧,٨٣٣
٤٠,١٩٨,٩٤٧
٨٦٥,٠٧١
١,٧٩٣,٢٠٦,٨٦٨

٥٢,٦٠١,٧١٦
١١,٩١١,٩٣٢
٦٤,٥١٣,٦٤٨
٩٧,٦٠٠,٦٦٧

١٥,٦٢٢,١٠٧
١٢٥,٠١٤
١٥,٧٤٧,١٢١
٢٧١,٦٥٩,٧٧٠

٤٣,٦٠٥
٤٣,٦٠٥
٥٦٠,١٠٧,٧٤٦

٢٢١,٠٦٨,٩٤١
١٢,٥٥٤,٥٨٩
١,٧٢٠,١٩٩
١,٥١٤,٣٤٦
١٨,٦٩٨,٥٢١
٢٥٥,٥٥٦,٥٩٦
١١,٤٨٨,٠٨٣

٤٣٥,٨٠٥,٨١٢
١,٠٤٠,٠٩٩,٩٤٥
٦٥,٧٦٤,٠٤٦
١,٧٢٠,١٩٩
٩,٥٠٩,٣٧٤
١٨,٦٩٨,٥٢١
١,٥٧١,٥٩٧,٨٩٧
٢٢١,٦٠٨,٩٧١

١١١,٥٤٦,٥٤٠
٧٣,٣٦٥,٧١٥
٣٨,١٨٠,٨٢٥

٤٢١,٦٠١,٦٥٧
٣٠,٨٧٢,٩٨١
٣٩٠,٧٢٨,٦٧٦

٤٤١,٠٦٤,٤٩٨
٧٦٠
٤٤١,٠٦٣,٧٣٨

٢٢١,٠٤٢,٨٩٢
٢٦٥,٨٥٦,٩٠٠
)(٤٤,٨١٤,٠٠٨

١,٧٥٠,٢٢٣,٦٩٩
١,٥٣١,٦٧٧,٤٣٨
٢١٨,٥٤٦,٢٦١
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 -٥التركز في مخاطر العمالت األجنبية
اﻟﺒﻨﺪ/اﻟﻌﻤﻠﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﳌﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
أرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﻴﻔﺔ
ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت:
وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
أرﺑﺎح ﻣﺪورة
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻼوة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﺰ داﺧﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﻪ ﺧﺎرج اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﳊﺎﻟﻴﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﺰ داﺧﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﺎرج اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
دﻳﻨــــﺎر

ﻳﻮرو
دﻳﻨــــﺎر

ﺟﻨﻴﺔ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
دﻳﻨــــﺎر

ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

دﻳﻨــــﺎر

أﺧﺮى
دﻳﻨــــﺎر

اﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر

٢٦,١٤٢,٣٠٦

١,٢٦٧,٥٠٦

٣٣٤,٨٣٦

٢,٣٥٠

٤٢٨,١٦٠

٢٨,١٧٥,١٥٨

١٤٤,٤٢٦,٣٠٨

٣٧,٢٣٨,٢١٤

٢٥,٤٧٩,٥٨٠

١٤,٣٤٣

٨,٩٧٦,٢٥٣

٢١٦,١٣٤,٦٩٨

٢٠٥,٩٢٣,٣٥١
١١٠,٣٣٨,٨١٠

٥,٠٥٤,٧٣٧
٧٧٠,٠٩٩

-

-

٨٥,٤٧٢,٤١١
-

٢٩٦,٤٥٠,٤٩٩
١١١,١٠٨,٩٠٩

-

-

-

١,٠٩٣,٤٩٣

١,١٢٩,١٦٥

١,٩٥٧,٠٥٥
١٨,٠٩٦,٨٤٥
٥٠٦,٩٢٠,٣٤٧

١٠,٩٦٣,٤٤٩
٥٥,٢٩٤,٠٠٥

١٩,٦٨٠,٦١٣
١٣,٩٧٧
٤٥,٥٠٩,٠٠٦

١٦,٦٩٣

)(١٥,٣١٤,٨٠٦
٨٠,٦٥٥,٥١١

١٩,٦٨٠,٦١٣
١,٩٥٧,٠٥٥
١٣,٧٥٩,٤٦٥
٦٨٨,٣٩٥,٥٦٢

١٦٣,٨٦٣,٤٩٠
٣١٠,٧٦٩,٣١٧
١٠,٠٦٧,٠٦٢
٢٤٣,٩٠٣
٤٢٥,٨٥٢
٣,٠٦٨,٩٩٢
٣٢,٩٤٢
٤٩٥,٥٣١
١,٤١٨,٠٠٠
٢١,٣١٣,٨٦٧
٥١١,٦٩٨,٩٥٦
)(٤,٧٧٨,٦٠٩

٢٦,٤٣٨,٤١٧
٢٧,٨٠٥,٠٦٢
٩٩٧,٠١٣
٨٣,٧٨١
٥٥,٣٢٤,٢٧٣
)(٣٠,٢٦٨

٢,٧٣٢,٩٩٦
٢٢,٩١٦,٢٦٨
١٥٩,٢٤٣
)(٨٨,٠١٢
٢٥,٧٢٠,٤٩٥
١٩,٧٨٨,٥١١

١٥,٩٦٣
٧٤
١٦,٠٣٧
٦٥٦

١١,١٠٩,٥٩٤
٥٦,٤٢٠,٤٢٣
٩,٩٠٥,٣٦٠
٤٩٥,٥٦٤
١١٦,٣١٩
١١٦,٣١٨
٧٨,١٦٣,٥٧٨
٢,٤٩١,٩٣٣

٢٠٤,١٤٤,٤٩٧
٤١٧,٩٢٧,٠٣٣
٢١,١٢٨,٦٧٨
٢٤٣,٩٠٣
٤٢٥,٨٥٢
٣,٥٦٠,٣٩٩
٣٢,٩٤٢
٤٩٥,٥٣١
١١٦,٣١٩
١,٤١٨,٠٠٠
٢١,٤٣٠,١٨٥
٦٧٠,٩٢٣,٣٣٩
١٧,٤٧٢,٢٢٣

٩٣,٧٢١,٤٢٩

٣٢,٠٩٧,٠٩٩

٧٤٨,٢١٣

١,٠٥٥,٣٤٧

٢١,٦٦٤,٢٥١

١٤٩,٢٨٦,٣٣٩

٥٠٦,١٤١,٢٤٨
٥١٠,٣٠١,١٧٩
)(٤,١٥٩,٩٣١
٢٢٦,٤٤٢,٠٧٤

٣٦,٨٠٤,٠٠٠
٣٦,٦٥٣,٦٣١
١٥٠,٣٦٩
٣٠,٤٠١,٨٣٩

٣٦,٦٦٩,٢٠٤
١٩,٨٤٤,٩٠٨
١٦,٨٢٤,٢٩٦
١,٠١٢,٥٠٥

٤٣,٢٠٥
٢٧,٣٨٦
١٥,٨١٩
٢,٦٧٧,٠٨٦

١٠١,٤٥٠,٣١٦
٩٤,٤٤٧,٤٥٧
٧,٠٠٢,٨٥٩
١٩,٧١٠,٥٥٨

٦٨١,١٠٧,٩٧٣
٦٦١,٢٧٤,٥٦١
١٩,٨٣٣,٤١٢
٢٨٠,٢٤٤,٠٦٢

٣٥,٦٧٢

(/42ج) مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية إلتزاماته 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 وفقا ً للمتطلبات الداخلية ومتطلبات السلطات الرقابية.
إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون.
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اإلحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنك املركزي األردني كإحتياطي نقدي ال ميكن التصرف به إال بشروط متاشيا ً 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 باالعتمادات والكفاالت.
مصادر التمويل:
يعمل البنك على تنويع مصادر أمواله ويشمل ذلك املناطق اجلغرافية ،العمالت ،العمالء واملنتجات حتى يحقق املرونة
املالية وخفض تكاليف التمويل ،كما يسعى إلى احلفاظ على مصادر متويل مستقرة ميكن االعتماد عليها .لدى البنك
قاعدة عمالء كبيرة تشمل العمالء من األفراد والعمالء من املؤسسات والشركات.
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 .1يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة املتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ
القوائم املالية:

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات )ﺣﺴﺐ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ(

ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات )ﺣﺴﺐ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ(

٢,٥٣٥,٣٤٦
٤٨٦,٨٥٧,٨٥٤
٢٧,٤٠٩,٥٧٠
٢,٠٩٦,٨٩١
٥١٨,٨٩٩,٦٦١
٦٩٨,٠٧٠,٣٦١

٣٧٠,٢٣٤,٠٩٤
١٨٨,٠٦٥,٤٥٥
٩,٣٥٩,٠٦٦
٢٢,٥٤١
٥٦٧,٦٨١,١٥٦
٢٨٢,٧٧٤,٤٣١

٦٣,٧٦٧,٠١٤
٧٧,٥٤٥,٤٢٤
٤,٦٠٩,٦٦٥
٥,٨٧٥,٥٩٦
١٥١,٧٩٧,٦٩٩
١١٠,٤٤٤,٧٧٥

٤,١٩٣,٠٩٣
٣٧,٥٠٠,٠٠٠
٣٨١,٩١١,٨٦٩
٢٩,٤٠٨,٨٩٨
٤٥٣,٠١٣,٨٦٠
٦١٧,٧٩٠,٣٩٣

٤٠٣,١٤٣,٥١٧
٢٠٦,١٤٧,٧٩١
٦,٢٥٧,٣٦٨
٨٠٠,٠٠٠
٦١٦,٣٤٨,٦٧٦
٢٦٣,١٨٦,٧٩٦

١٠,٦٧٠,١٨٣
٦٩,٩٢٧,٧١١
٣,٨٩٧,٨٤٩
٨,٤٧٦,٨٢٤
٩٢,٩٧٢,٥٦٧
١٢٩,٩٧٨,٣٣٦

 .2يلخص اجلدول أدناه عقود العمالت اآلجلة على أساس الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم
املالية:
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻼت اﻵﺟﻠﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳋﺎرج
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺪاﺧﻞ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻼت اﻵﺟﻠﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳋﺎرج
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺪاﺧﻞ
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دﻳﻨــــﺎر
١١,٦٦٤,٢٩٣
١١,٦٦٤,٢٩٣
٥٠,٤٠٠,٣٤٠
٥٠,٤٠٠,٣٤٠

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ وﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣ﺷﻬﻮر ﻣﻦ  ٣ﺷﻬﻮر وﻟﻐﺎﻳﺔ  ٦أﺷﻬﺮ
دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

ﻣﻦ  ٦ﺷﻬﻮر ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ  ٣ﺳﻨﻮات

٥٣,٢٣٢,٧٣٤
١١,٩٢١,٠٨٦
٦٥,١٥٣,٨٢٠
٢٣٣,٦٣٩,٥٦٣

١٦,٣٦٨,٨٤٠
١٣١,٧٧١
١٦,٥٠٠,٦١١
٩٧,٤٥٩,٦٧٧

٥٠,٨٠٧
٥٠,٨٠٧
١٨٩,٩٤٧,٢١٤

٢٢١,٠٦٨,٩٤١
١٢,٥٥٤,٥٨٩
١,٧٢٠,١٩٩
١,٥١٤,٣٤٦
١٨,٦٩٨,٥٢١
٢٥٥,٥٥٦,٥٩٦
١٨٠,٨٧٠,٨٤٧

٤٣٦,٥٣٦,٤٥٤
١,٠٤٣,١٣٩,٢٤٨
٦٦,٠٣٦,٥٥٤
١,٧٢٠,١٩٩
٩,٥٠٩,٣٧٤
١٨,٦٩٨,٥٢١
١,٥٧٥,٦٤٠,٣٥٠
١,٧٩٣,٢٠٦,٨٦٨

٦٠,٠٣٥
٦١,٥١٥,٥٩٧
١٢,٠٩٥,٤٩٣
٧٣,٦٧١,١٢٥
٢٣١,٤٠٦,١٦٩

٣١,٧٧٥,٩٦١
٣٨,٢١٧
٣١,٨١٤,١٧٨
١٤٢,٩٦٥,١٢٢

١٦,٨٩٧
٣,٦٢٥
٢٠,٥٢٢
٢٧٨,٦٣٦,٥٣٥

٢٣٦,٨٠٠,١٧١
١٢,١٧٦,٩٩٠
١,٥٧٥,٨٨٩
٨١٧,٩٤١
١٤,٤٨٥,٩٠٩
٢٦٥,٨٥٦,٩٠٠
٨٦,٢٦٠,٣٤٨

٤١٨,٠٦٦,٨٢٨
٣٧,٥٠٠,٠٠٠
٩٨٨,٠٩٥,٩٩٧
٦٣,٨٧٨,٤٤٠
١,٥٧٥,٨٨٩
١٠,٠٩٤,٧٦٥
١٤,٤٨٥,٩٠٩
١,٥٣٣,٦٩٧,٨٢٨
١,٧٥٠,٢٢٣,٦٩٩

ﻣﻦ  ٦أﺷﻬﺮ وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣ﺳﻨﻮات

اﻤﻮع

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر

دﻳﻨــــﺎر
١١,٦٦٤,٢٩٣
١١,٦٦٤,٢٩٣
٥٠,٤٠٠,٣٤٠
٥٠,٤٠٠,٣٤٠
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بنود خارج املركز املالي:
٢٠١٥

ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ

اﻹﻋﺘﻤﺎدات واﻟﻘﺒﻮﻻت/اﻟﺼﺎدرة
اﻟﺴﻘﻮف ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ
اﻟﻜﻔﺎﻻت
اﻤﻮع

دﻳﻨــــﺎر
٦٥٫٤٢٤٫٦٢٩
٦٠٫٩٧٧٫٢٩٣
٨٨٫٦١٠٫٠١٦
٢١٥٫٠١١٫٩٣٨

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ
) (٥ﺳﻨﻮات
دﻳﻨــــﺎر
٢٤٫٥٩١٫١١٧
٢٤٫٥٩١٫١١٧

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
) (٥ﺳﻨﻮات
دﻳﻨــــﺎر
٢٣٫٠٠٠
٢٣٫٠٠٠

دﻳﻨــــﺎر
٦٥٫٤٢٤٫٦٢٩
٦٠٫٩٧٧٫٢٩٣
١١٣٫٢٢٤٫١٣٣
٢٣٩٫٦٢٦٫٠٥٥

٨٥٫٩٣٧٫١٢٣
٥٩٫١٢٥٫٢١٧
١١١٫٦٤٦٫٩٤٢
٢٥٦٫٧٠٩٫٢٨٢

٩٫٤٦٠٫١٧٤
٩٫٤٦٠٫١٧٤

٢٣٫٠٠٠
٢٣٫٠٠٠

٨٥٫٩٣٧٫١٢٣
٥٩٫١٢٥٫٢١٧
١٢١٫١٣٠٫١١٦
٢٦٦٫١٩٢٫٤٥٦

٢٠١٤
اﻹﻋﺘﻤﺎدات واﻟﻘﺒﻮﻻت/اﻟﺼﺎدرة
اﻟﺴﻘﻮف ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ
اﻟﻜﻔﺎﻻت
اﻤﻮع

ﻣﺠﻤﻮع

 .43التحليل القطاعي:
أ  -معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقا ً للتقارير التي يتم استعمالها 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 ،قروض سكنية ،سحب على املكشوف ،تسهيالت
بطاقات اإلئتمان وتسهيالت احلواالت املالية.
اخلدمات املصرفية للشركات :تتمثل مبعامالت الشركات واملؤسسات وتشمل القروض والتسهيالت اإلئتمانية والودائع.
اخلزينة :تتمثل بتوفير خدمات سوق املال ،املتاجرة واخلزينة ،باإلضافة إلى ذلك تقوم بإدارة العمليات التمويلية للبنك من
خالل التعامل في أذونات اخلزينة ،أوراق مالية حكومية وإيداعات وخطابات قبول لدى بنوك أخرى وذلك من خالل اخلزينة
واخلدمات البنكية.
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أ .فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧـﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳊﻠﻴﻔﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﻴﻔﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺼﺎرﻳﻒ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﺎت

اﻷﻓﺮاد

اﳌﺆﺳﺴﺎت

اﳋﺰﻳﻨﺔ

أﺧﺮى

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
١٣,٥٢٢

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
٣٦,٨٧٧

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
٤٢,٨٥٧

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
٦,٣٨٢

)(١,٤٢١

)(٣,٣٢٩

-

-

١٢,١٠١
١٢,١٠١

٣٣,٥٤٨
٣٣,٥٤٨

١,٠٤٠
٤٣,٨٩٧
٤٣,٨٩٧

٦,٣٨٢
٦,٣٨٢

اﻷﻓﺮاد

اﳌﺆﺳﺴﺎت

اﳋﺰﻳﻨﺔ

أﺧﺮى

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
١٨٩,٩١٥
١٨٩,٩١٥
٥١١,٠٧٩
٥١١,٠٧٩
-

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
٥٤٦,٦٥٨
٥٤٦,٦٥٨
٥٩٤,٧٨٥
٥٩٤,٧٨٥
-

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
٩٣١,٤٦٠
١٩,٦٨١
٩٥١,١٤١
٤٣٥,٨٠٦
٤٣٥,٨٠٦
-

ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
١٠٥,٤٩٣
١٠٥,٤٩٣
٢٩,٩٢٨
٢٩,٩٢٨
-

اﻤﻮع
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
٩٩,٦٣٨
٨٨,٧٤٣
)(٤,٧٥٠

)(١,٦٧٥

١,٠٤٠
٩٨٢
٩٥,٩٢٨
٨٨,٠٥٠
)(٦٢,٤٥٣
)(٥٤,٤١٠
٣٣,٤٧٥
٣٣,٦٤٠
)(١٠,٢٩٠
)(٩,٢٧٧
٢٣,١٨٥
٢٤,٣٦٣
اﻤﻮع
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺑﺄﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
١,٦٤٧,٤٠٣
١,٦٦٨,٠٣٣
١٦,٨١١
١٩,٦٨١
٨٦,٠١٠
١٠٥,٤٩٣
١,٧٥٠,٢٢٤
١,٧٩٣,٢٠٧
١,٥٠٥,٥٢١
١,٥٤١,٦٧٠
٢٦,١٥٦
٢٩,٩٢٨
١,٥٣١,٦٧٧
١,٥٧١,٥٩٨
١٦,٥٣٢
١٥,٤٤٤
١,٧١٠
١,٨٨٩

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:
اﻤﻮع

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ
داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
٨٩٫٧٢٥٫٣٨٦ ١٠٠٫٦٧٨٫٠٥٦
٨٫٠٩٥٫٩٤٤
٨٫٨٩٥٫٧٠٩
٨١٫٦٢٩٫٤٤٢
٩١٫٧٨٢٫٣٤٧
١٫٧٥٠٫٢٢٣٫٦٩٩ ١٫٧٩٣٫٢٠٦٫٨٦٨ ٢٧٥٫٦٥٠٫٧٩٣ ٣٠٧٫٥١٣٫٩٢٧ ١٫٤٧٤٫٥٧٢٫٩٠٦ ١٫٤٨٥٫٦٩٢٫٩٤١
١٦٫٥٣١٫٧٦٧ ١٥٫٤٤٤٫٣٨٧
٧٦٫٤٠٢
١٤٨٫٠٦٨
١٦٫٤٥٥٫٣٦٥
١٥٫٢٩٦٫٣١٩
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 .44إدارة رأس املال:
يهدف البنك من إدارة رأس املال إلى حتقيق األهداف التالية:
التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة برأس املال.
احملافظة على قدرة البنك باالستمرارية.
اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في أعمال البنك.
يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل إدارة البنك وتزويد البنك املركزي باملعلومات املطـلوبة حول كفاية رأس املال ربعياً.
حسب تعليمات البنك املركزي 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  2015معدل ٪15.94
وفي  31كانون األول  2014معـدل .٪15.46
واجلدول التالي يبني مكونات رأس املال وقيمتها ومجموع املوجودات املرجحة باخملاطر ومعدل كفاية رأس املال التي يتم قياسها
حسب تعليمات البنك املركزي املستندة إلى تعليمات جلنة بازل بهذا اخلصوص:
ﺑﻨﻮد رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻋﻤﺎل
رأس اﳌﺎل اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ )اﳌﺪﻓﻮع(
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋــﻼوة اﻹﺻــﺪار
اﻷرﺑﺎح اﳌﺪورة
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
اﻟﺸﻬـﺮة
ﻳﻄﺮح :ﻋـﻘﺎرات ﻣﺴﺘﻤﻠﻜﺔ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ٤ﺳﻨـﻮات
ﻳﻄﺮح :إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻣﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮع رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺑﻨﻮد رأس اﳌﺎل اﻷﺿﺎﻓﻲ
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻄﺮح :إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻣﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮع رأس اﳌﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻳـﻄﺮح:
ﻣﺠﻤﻮع رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﺎﻃﺮ
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل )(٪
ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )(٪

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
١٥٠٫٠٠٠
٢٣٫٩١٨
١٫٤١٨
١٫٨٨٢
٩٫٦٠٩
)(٢٫٠٢٨
)(١٥٫٦٦٥
١٦٩٫١٣٤

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
١٥٠٫٠٠٠
٢٠٫٩٧٤
١٫٤١٨
١٫٥٧٣
٩٫٦٩٠
)(١٫٦٢٢
)(٢٫٢٢٧
)(١٢٫٣٣١
١٦٧٫٤٧٥

)(٧٥٥
)(١٫٠١٨
٥٫٧٨٩
)(٤٫٠١٦
-

٤٩
)(١٫٣٢٢
٥٫٧٥٣
)(٤٫٤٨٠
-

١٦٩٫١٣٤
١٫٠٦١٫٠٩٨
٪١٥٫٩٤
٪١٥٫٩٤

١٦٧٫٤٧٥
١٫٠٨٣٫١٧٨
٪١٥٫٤٦
٪١٥٫٤٦

 .45حسابات محتفظ بها لصالح العمالء
ميثل هذا البند احلسابات التي يحتفظ البنك بها نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك حيث بلغ رصيدها 19.773.003
دينار كما في  31كانون األول  11.608.613( 2015دينار كما في  31كانون األول  .)2014يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك
احلسابات في قائمة الدخل املوحدة.
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 .46حتليل إستحقاقات املوجودات واملطلوبات:
يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا ً للفترة املتوقعة إلستردادها أو تسويتها					 :
													
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﳌﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﻴﻔﺔ
ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌـﺪات  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت:
وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺼﺎﻓﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر

اﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر

ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر

١٠,٥١٠,٢٠٠
٤٦,٣٣٨,٠٢٢
-

١٩,٢٢٩,٦٨٨
١,٣٢٤,٩٢٩,١٣٠

٣٠٥,٤٨٥,٢٢٤
١٩,٦٨٠,٦١٣
٦٢,٤٠١,٥١٦
٢,٠٢٧,٨٣٣
٨٦٥,٠٧١
٢٠,٩٦٩,٢٥٩
٤٦٨,٢٧٧,٧٣٨

١٠٠,٠٠١,٥١٧
٢٠٦,٢٢٥,٤٤٧
٢٢,٠٢١,٧٨٣
٥٨٨,٥٦٣,٠٨٧
٦٥,٦٤٧
١٤,٥٨٢,٩٣٧
٧٣٦,٥٧٢,٤٧٠
١٩,٦٨٠,٦١٣
٦٢,٤٠١,٥١٦
٢,٠٢٧,٨٣٣
٨٦٥,٠٧١
٤٠,١٩٨,٩٤٧
١,٧٩٣,٢٠٦,٨٦٨

٤٣٥,٨٠٥,٨١٢
٨٠٤,١٠٤,١٦٣
٤٨,١٧٩,٢٥٢
٧,٩٩٥,٠٢٨
٤,٢٠٥,٤٩٩
١,٣٠٠,٢٨٩,٧٥٤
٢٤,٦٣٩,٣٧٦

٢٣٥,٩٩٥,٧٨٢
١٧,٥٨٤,٧٩٤
١,٧٢٠,١٩٩
١,٥١٤,٣٤٦
١٤,٤٩٣,٠٢٢
٢٧١,٣٠٨,١٤٣
١٩٦,٩٦٩,٥٩٥

٤٣٥,٨٠٥,٨١٢
١,٠٤٠,٠٩٩,٩٤٥
٦٥,٧٦٤,٠٤٦
١,٧٢٠,١٩٩
٩,٥٠٩,٣٧٤
١٨,٦٩٨,٥٢١
١,٥٧١,٥٩٧,٨٩٧
٢٢١,٦٠٨,٩٧١

١٠٠,٠٠١,٥١٧
٢٠٦,٢٢٥,٤٤٧
١١,٥١١,٥٨٣
٥٤٢,٢٢٥,٠٦٥
٦٥,٦٤٧
١٤,٥٨٢,٩٣٧
٤٣١,٠٨٧,٢٤٦
-
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 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
اﳌﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻠﻴﻔﺔ
ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌـﺪات  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت:
وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
أﻣـﻮال ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺼﺎﻓﻲ

ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
دﻳﻨــــﺎر

اﻤﻮع
دﻳﻨــــﺎر

١٣٨,١٦٢,٨٦٩
١٩٧,٨١٧,٢٩٨
١٩,٩٢٥,١٦٤
٥٣٥,٢٣٠,٤٠٦
٤٣,١٩٨
١٤,٨٧٩,٧١٧
٣١٦,٨٢٥,٨٠٢
١٩,٤٧٧,٢٤٠
١,٢٤٢,٣٦١,٦٩٤

٤٣,٢٦٠,٨٣٥
٣٨١,٢٥٨,٤٠٦
١٦,٨١١,٢٨٢
٤٩,٢٥٢,٣٦٧
١,٦٢١,٨٦٨
٧٩٤,١٤٧
١٤,٨٦٣,١٠٠
٥٠٧,٨٦٢,٠٠٥

١٣٨,١٦٢,٨٦٩
١٩٧,٨١٧,٢٩٨
١٩,٩٢٥,١٦٤
٥٧٨,٤٩١,٢٤١
٤٣,١٩٨
١٤,٨٧٩,٧١٧
٦٩٨,٠٨٤,٢٠٨
١٦,٨١١,٢٨٢
٤٩,٢٥٢,٣٦٧
١,٦٢١,٨٦٨
٧٩٤,١٤٧
٣٤,٣٤٠,٣٤٠
١,٧٥٠,٢٢٣,٦٩٩

٤١٧,٨٩٠,٧٢٤
٣٧,٥٠٠,٠٠٠
٧١٥,٧٨٣,٩٥٤
٥١,٦١١,٢٦٣
٩,٢٧٦,٨٢٤
٣,٣١٥,٥٢٥
١,٢٣٥,٣٧٨,٢٩٠
٦,٩٨٣,٤٠٤

٢٧٠,٥١٦,١٠٢
١٢,٢١٨,٨٣٢
١,٥٧٥,٨٨٩
٨١٧,٩٤١
١١,١٧٠,٣٨٤
٢٩٦,٢٩٩,١٤٨
٢١١,٥٦٢,٨٥٧

٤١٧,٨٩٠,٧٢٤
٣٧,٥٠٠,٠٠٠
٩٨٦,٣٠٠,٠٥٦
٦٣,٨٣٠,٠٩٥
١,٥٧٥,٨٨٩
١٠,٠٩٤,٧٦٥
١٤,٤٨٥,٩٠٩
١,٥٣١,٦٧٧,٤٣٨
٢١٨,٥٤٦,٢٦١

 .47مستويات 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).
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اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ/اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٤
٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر

أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت

٦٥,٥٤٧

٤٣,١٩٨

ﺳﻨﺪات ﺷﺮﻛﺎت

-

-

٦٥,٥٤٧

٤٣,١٩٨

اﻤﻮع
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﳌﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
ﻣﺪﺧﻼت ﻫﺎﻣﺔ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﳌﺴﺘﻮى اﻷول اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ

 ١٢,٩٧٢,٤٢٤ ١٣,٢٧٤,٠٢٠اﳌﺴﺘﻮى اﻷول اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﻴﺔ
١,٩٠٧,٢٩٣ ١,٣٠٨,٩١٧
ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
اﻤﻮع
١٤,٨٧٩,٧١٧ ١٤,٥٨٢,٩٣٧
 ٥٠,٤٠٠,٣٤٠ ١١,٦٦٤,٢٩٣اﳌﺴﺘﻮى اﻷول اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ٦٥,٣٢٣,٢٥٥ ٢٦,٣١٢,٧٧٧
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
-

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

			
لم تكن هنالك أي حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاني خالل األعوام  2015و .2014

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 تقريبا ً وذلك يعود إما إلستحقاقها قصير األجل أو أن أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام.
														
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻤﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٤
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر
دﻳﻨــــﺎر

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
١٢٤,٢٣٠,٤٦٠ ١٢٢,٨٢٢,٢٩٦
٨٤,١٦٥,٩٦٨
٨٣,٦٠٧,١٣٣
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎت
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك
١٩٨,٢٨١,٠٦٦ ١٩٧,٨١٧,٢٩٨
٢٠٦,٢٨٧,٤٨١
٢٠٦,٢٢٥,٤٤٧
إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
١٩,٩٦٢,٤٥٧
١٩,٩٢٥,١٦٤
٢٢,٠٤٧,٢٢٥
٢٢,٠٢١,٧٨٣
ﻗﺮوض وﻛﻤﺒﻴﺎﻻت وأﺧﺮى
٦١١,١١٨,٩١٣ ٦٠٢,٩٩٨,٠٧٤ ٦٦٠,٢٩٩,٢٥٥
٦٥١,٦٠٦,٩٨٤
اﳌﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ
٥٨٧,٧٣٢,٥٢٠ ٥٧٨,٤٩١,٢٤١ ٥٩٧,٩٢١,٩٣٩
٥٨٨,٥٦٣,٠٨٧
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ١,٥٤١,٣٢٥,٤١٦ ١,٥٢٢,٠٥٤,٠٧٣ ١,٥٧٠,٧٢١,٨٦٨ ١,٥٥٢,٠٢٤,٤٣٤
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
٤١٨,٥٠٨,٨٨٠ ٤١٧,٨٩٠,٧٢٤ ٤٣٦,٠٢٣,٢٢٣
٤٣٥,٨٠٥,٨١٢
وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء
٩٨٨,٩٢٠,٤٠٤ ٩٨٦,٣٠٠,٠٥٦ ١,٠٤٣,٨٤٠,٨٨٨ ١,٠٤٠,٠٩٩,٩٤٥
ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت
٦٣,٩٤٣,٤٠٠
٦٣,٨٣٠,٠٩٥
٦٥,٨٠٢,٥٢٩
٦٥,٧٦٤,٠٤٦
ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ
أﻣﻮال
٣٧,٥٠٠,٠٠٠
٣٧,٥٠٠,٠٠٠
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ١,٥٠٨,٨٧٢,٦٨٤ ١,٥٠٥,٥٢٠,٨٧٥ ١,٥٤٥,٦٦٦,٦٤٠ ١,٥٤١,٦٦٩,٨٠٣

اﻟﻌﺎدﻟﺔ
دﻳﻨــــﺎر

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

للبنود املبينة أعاله قد مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمستوى الثاني والثالث وفقا ً لنماذج تسعير
		
متفق عليها والتي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.
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 .48إرتباطات وإلتزامات محتملة (خارج املركز املالي):
أ .إرتباطات وإلتزامات إئتمانية:

إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﺻﺎدرة
واردة ﻣﻌﺰزة
واردة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺰزة
ﻗﺒﻮﻻت:
ﺻﺎدرة/إﻋﺘﻤﺎدات
ﺻﺎدرة/ﺑﻮاﻟــﺺ
واردة/ﻏـﻴـﺮ ﻣﻌـﺰزة
ﻛﻔﺎﻻت:
دﻓﻊ
ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﺧﺮى
ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ
ﺳﻘﻮف ﺗﺴﻬﻴﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ
اﻤــﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر

٣٢٫٦٦٧٫٧١٨
١٫٥٤٩٫٨٤١
١٧٫٩٤٤٫٢٠٢

٣٧٫٩٨٩٫٤٢٦
٥٢٦٫٣٩٣
٦٧٫٧٨٠٫٤٣٥

٢٣٫٩٧٦٫٠٤٨
٨٫٧٨٠٫٨٦٣
١١٫٩٣٦٫٦٦٩

٣٦٫٢٥٠٫٤١٠
١١٫٦٩٧٫٢٨٧
١٢٫٠١٣٫٢٩٠

٣١٫٩٧٢٫٣٦٢
٤٧٫٥٤٨٫٨٤٦
٣٣٫٧٠٢٫٩٢٥
١١٫٦٦٤٫٢٩٣
٦٠٫٩٧٧٫٢٩٣
٢٨٢٫٧٢١٫٠٦٠

٣٣٫٧٥٠٫٠٤٠
٥٠٫٦٥٢٫٥٣٧
٣٦٫٧٢٧٫٥٣٩
٥٠٫٤٠٠٫٣٤٠
٥٩٫١٢٥٫٢١٧
٣٩٦٫٩١٢٫٩١٤

ب .بلغت اإللتزامات التعاقدية لشراء موجودات ثابتة أو عقود إنشائية ما يقارب  3.1مليون دينار.
ج .ال يوجد أية ضمانات مقدمة من البنـك مقابـل إلتزامات تعاقدية.
د .عقود إيجار تشغيليـة ورأسمالية.
بلغ احلد األدنى ملدفوعات عـقـود التأجير الرأسـمالي:

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
اﻤﻮع

٢٠١٥
دﻳﻨــــﺎر
٩٣٥٫٩٩٨
٩٣٥٫٩٩٨

٢٠١٤
دﻳﻨــــﺎر
١٫٢٩٨٫٣١٩
١٫٢٩٨٫٣١٩

 .49القضايا املقامة على البنك:
بلغ مجموع القضايا املقامة عـلى البنك  9.276.734دينار كما في  31كانون األول  9.013.320( 2015دينار كما في  31كانون
األول  )2014متثل في معظمها قضايا أقامها بعض العمالء ملقابلة دعاوي أقامها البنك عليهم ،وإستنادا ً لرأي محامي البنك
فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات مادية لقاء هذه القضايا عدا اخملصص املرصود والبالغ  127.000كما في  31كانون األول
 ،2015علما ً بأن املبالغ التي قد يدفعها البنك لقاء القضايا التي فصلت أو مت تسويتها وديا ً يتم قيدها فى قائمة الدخل عند
دفعها.
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 .50تطبيق معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة 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 في إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ،والتي لم تؤثر بشكل
جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم املالية املوحدة للسنة والسنوات السابقة ،علما ً بأنه قد يكون لها تأثير
على املعاجلة احملاسبية للمعامالت والترتيبات املستقبلية:
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2012-2010والتي تتضمن تعديالت تتعلق
باملعايير الدولية للتقارير املالية أرقام ( )2و ( )3و ( )8و ( )13ومعايير احملاسبة الدولية أرقام ( )16و ( )24و (.)38
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2013 - 2011والتي تتضمن تعديالت تتعلق
باملعايير الدولية للتقارير املالية أرقام ( )1و ( )3و ( )13ومعيار احملاسبة الدولي رقم (.)40
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)19منافع املوظفني ،توضح هذه التعديالت كيفية توزيع املساهمات املدفوعة
من املوظفني أو األطراف اخلارجية والتي ترتبط بخدماتهم على فترات اخلدمة.
ب .معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد:
لم يقم البنك بتطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غير
سارية املفعول بعد:
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﻌﺪﻟﺔ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(١٤ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح.
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(١١اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﳊﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١٦اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﳌﻌﺪات ،وﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ ) (٣٨اﳌﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء.
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١٦اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﳌﻌﺪات وﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗــﻢ ) (٤١اﻟﺰراﻋﺔ :اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(٢٧اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ،اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(١٠اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(١٢اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳊﺼﺺ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى وﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(٢٨اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﻠﻴﻔﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل اﻷﻋﻮام  ٢٠١٤ - ٢٠١٢واﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أرﻗﺎم ) (٥و ) (٧وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أرﻗﺎم ) (١٩و ).(٣٤

ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻟﻠﺴﻨﻮات
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦
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اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻨﺴﺦ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠و ٢٠١٣
و .(٢٠١٤

"

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

ﺣﻴﺚ ﺻﺪر اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ  ٢٠٠٩وﻃﺮح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻗﻴﺎس اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول  ٢٠١٠ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
وﻗﻴﺎس واﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﻃﺮح ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٣ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط .ﻛﻤﺎ ﰎ إﺻﺪار ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﲤﻮز  ٢٠١٤ﻛﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ )أ( ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ )ب( ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺤﺪدة ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻓﺌﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻟﺒﻌﺾ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
إن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻸدوات
اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(٣٩اﻹﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﻴﺎس:
ﺗﺼﻨﻒ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﻹﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ .وﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬه
اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺒﻌﺾ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ "اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ  .وﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﳌﻌﻴﺎر
اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣٩ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺸﺄة.
اﻟﺘﺪﻧﻲ:
ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﺔ  ٢٠١٤ﳕﻮذج "اﳋﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرة ﺗﺪﻧﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ
أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري زﻳﺎدة اﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط:
ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﺔ  ٢٠١٤ﳕﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم
اﳌﻨﺸﺂت ﺑﺈدارة اﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻮط اﳌﺎﻟﻲ وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ.
إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف:
ﰎ إﺗﺒﺎع ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(٣٩
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(٧اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ :اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ).(٩
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(٧اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ :إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط
)واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ( واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ).(٩
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(١٥اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺻﺪر اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﻓﻲ أﻳﺎر  ٢٠١٥ﺣﻴﺚ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻮﺣﺪ ﺗﺴﺘﻌﲔ
ﺑﻪ اﳌﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻗﻴﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء .اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
رﻗﻢ ) (١٥ﺳﻮف ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻹرﺷﺎدات اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١٨اﻹﻳﺮادات ،واﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١١ﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎءات وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ).(١٥
وﻳﻘﻮم اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺎة
اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺈﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ أواﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﳌﻨﺸﺎة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت ،وﻳﻘﺪم اﳌﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﹰ ﻟﻺﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات:
* اﳋﻄﻮة  :١ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
* اﳋﻄﻮة  :٢ﲢﺪﻳﺪ إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.
* اﳋﻄﻮة  :٣ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
* اﳋﻄﻮة  :٤ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.
* اﳋﻄﻮة  :٥اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻋﻨﺪ )أو ﺣﲔ( اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﻨﺸﺄة ﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء.
وﲟﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﺗﻌﺘﺮف اﳌﻨﺸﺄة ﺑﺈﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻹﻟﺘﺰام ،أي
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﻮل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻴﻔﺎء إﻟﺘﺰام ﻣﺎ .ﻟﻘﺪ ﰎ
إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ،وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
اﻟﺘﻔﺼﻠﻴﺔ.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩ﻷول ﻣﺮة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩ﻷول ﻣﺮة
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(١٦ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ،ﻳﺤﺪد ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاف و اﻟﻘﻴﺎس و
اﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح ﻟﻌﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﳕﻮذج
ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻬﺎ ١٢ﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ أو ﺗﻜﻮن أﺻﻮﻟﻬﺎ ذات ﻗﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻟﻘﺪ اﺗﺎح اﳌﻌﻴﺎر اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮد اﻣﺎ ﻋﻘﻮد ﺗﺸﻐﻠﻴﺔ او ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا
اﳌﻌﻴﺎر ﻓﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ودون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(١٧
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) :(١٠اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(٢٨اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﻠﻴﻔﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ) (٢٠١١وذﻟﻚ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﻊ او
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ اﳊﻠﻴﻔﺔ أو ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﳌﺸﺘﺮك.

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٩

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﺑﻌﺪ

تتوقع إدارة البنك أن يتم تطبيق املعايير املبينة أعاله في إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ سريان كل منها دون أن حتدث
هذه املعايير أي أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك باستثناء تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام ( )9و()15
و( ،)16حيث تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام ( )9و ( )15في القوائم املالية املوحدة للبنك خالل
الفترات املالية الذي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني  ،2018واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16في أو بعد األول من
كانون الثاني  ،2019علما ً بأنه قد يكون لها أثر جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم املالية املوحدة واملتعلقة
باإليرادات من العقود مع العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية للبنك وعقود اإليجار ،إال أنه من غير العملي أن يتم تقدير أثر
تطبيق ذلك في الوقت احلالي بشكل معقول حلني قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك املعايير على
القوائم املالية املوحدة للبنك.
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بيانات اإلفصاح املطـلوبة بموجب املادة ( )٤من تعليمات إفصاح الشركات املصدرة
واملعايير املحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن هيئة األوراق املالية عن السنة املالية
املنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
نبذة تعريفية بأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة التنفيذية:
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة:
الشركة العربية لإلستثمار وميثلها السيد/إبراهيم بن حمود املزيد/رئيس مجلس اإلدارة:
 بكالوريوس اقتصاد من جامعة الرياض/اململكة العربية السعودية. ماجستير إدارة أعمال من جامعة أوكالهوما .1985 - 1980 الصندوق السعودي للتنمية .1991 - 1980 تقلد عدة مناصب في الشركة العربية لإلستثمار آخرها رئيسا ً تنفيذيا ً للشركة.السيد/هاني عبدالقادر عبداهلل القاضي/املدير العام/الرئيس التنفيذي:
 بكالوريوس هندسة/جامعة أمبريال للعلوم والتكنولوجيا  -لندن. ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف ومتويل/جامعة هارفرد  -بوسطن. ضابط إئتمان في دائرة اإلقراض الدولية في بنك  JP Morganنيويورك .1986 - 1984 مساعد مدير دائرة خدمات اإلستثمارات البنكية  ،BANKERS TRUSTنيويورك .1991 - 1988 عضو مجلس اإلدارة املفوض في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية. عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية.السيد/عبد القادر عبداهلل أحمد القاضي/الرئيس املؤسس:
 بكالوريوس إقتصاد من جامعة همبلت/كاليفورنيا. ماجستير إقتصاد من جامعة أوريجون/أمريكا. املساعد الثاني للمدير العام للبنك األهلي األردني .1964 - 1961 رئيس مكتب نائب أمير قطر .1970 - 1964 مدير وزارة مالية دولة قطر .1988 - 1970 ممثل دولة قطر في مجالس العديد من املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية .1988 -1970 رئيس مجلس إدارة شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية. عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية. رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني لغاية .2014/3/26السيد/حسني هـاشم أحمد الدباس/نائب الرئيس:
 بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو/كاليفورنيا عام .1976 ماجستير في اإلدارة والتسويق من معهد اإلدارة العاملي/أريزونا عام .1978 تقلد عدة مناصب رفيعة آخرها مدير عام ورئيس تنفيذي للملكية األردنية من عام .2012 - 2009 عضو مجلس في إدارة طيران التحالف العاملي. رئيس مجلس إدارة األجنحة امللكية. عضو في مجلس السياحة األردني. عضو في مجلس السياحة الوطني. نائب رئيس الشرق األوسط وأفريقيا IATA/من عام  2012وحتى اآلن.املصرف الليبي اخلارجي وميثله السيد/إمحمد محمد فرج فرج:
 دبلوم جتاري محاسبة. تقلد عدة مناصب في املصرف الليبي اخلارجي ،آخرها مساعد مدير إدارة في إدارة العمليات املصرفية. -مدير مكتب اإلستثمار الشعبي اخلرطوم/السودان ،من عام  2006وحتى عام .2009
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السيد خليل محمود خليل أبو الرب:
 مواليد  26كانون الثاني .1976 بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق  -جامعة هيرون  -لندن .1995 عضو مجلس إدارة .The Real Estate Development, Conseil Et Gestion Immobilière (CGI) - Lebanonمن  2010/12وحتى تاريخه.
 شغل عدة مناصب في  KBAS Contracting Trading S Ind. Co., WLLآخرها نائب مدير عام في  2002حتى اآلن.شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم وميثلها السيد /محمد شريف علي الزعبي:
 بكالوريوس حقوق مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول/اململكة املتحدة. ماجستير في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول/اململكة املتحدة. عضو مجلس األعيان. وزير العدل السابق. وزير الصناعة والتجارة السابق. عضو سابق في مجلس إدارة البنك املركزي األردني. شريك في مكتب/محامون ومستشارون قانونيون. عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية. عضو مجلس إدارة اخلطوط اجلوية امللكية األردنية م.ع.م.السيد/سامر عبدالقادر عبداهلل القاضي:
 دبلوم عالي في اإلدارة واإلقتصاد جامعة ( )RICHMONDلندن. مدير قسم دائرة اإلستثمار في بنك قطر الوطني من .1988 -1987 مساعد مدير عام بنك االستثمار العربي األردني من عام  1996حتى تاريخه.السيد/محمد محمود محمد العقر:
 عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي من عام  - 2000وحتى اآلن. مستشار إقليمي لبنك ستاندرد تشارترد .2003 - 2001 مدير عام إقليمي في الشرق األوسط لبنك .2001 - 1998 ANZ مدير تنفيذي إقليمي في الشرق األوسط لبنك .1998 – 1993 ANZ مالك ومدير شركة الشراع العقارية/الدوحة. مؤسس وشريك وعضو مجلس إدارة في شركة قطر األوراق املالية. شريك وعضو مجلس إدارة في شركة الثقة للصرافة.شركة اليقني لإلستثمار وميثلها السيد هنري توفيق إبراهيم عزام:
 بكالوريوس اقتصاد  -اجلامعة األمريكية  -بيروت. ماجستير اقتصاد  -اجلامعة األمريكية  -بيروت. دكتوراه اقتصاد  -جامعة سادشرن كاليفورنيا  -لوس أجنلوس  -الواليات املتحدة األمريكية. يشغل حاليا منصب محاضر ( )Seniorملادة املالية  -مدرسة عليان لدراسة األعمال  -اجلامعة األمريكية/بيروتباإلضافة لكونه عضو في مجلس إدارة بيبلوس بنك لبنان ورسمال انفست  -دبي.
 شغل عدة مناصب كرئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي لعدة شركات ومؤسسات مالية محلية وخارجية. له عدة كتب منشورة في اململكة املتحدة وآخرها»The Arab Economies Facing the Challenges of the New Millennium« :معالي الدكتور «محمد ناصر سالم أبو حمور:
 مواليد عام .1961 بكالوريوس إقتصاد  -جامعة اليرموك  -األردن .1984 ماجستير إقتصاد  -اجلامعة األردنية  -األردن .1990 دكتوراه إقتصاد  -جامعة سيري  -اململكة املتحدة .1997 تقلد عدة حقائب وزارية: وزير املالية :من  2005 - 2003ومن .2011 - 2009 وزير الصناعة والتجارة :من .2003/10/22 - 2003/7/2193

 شغل منصب رئيس مجلس إدارة لعدد من الشركات الكبرى في األردن ،منها الشركة العربية للبوتاس  -هيئة التأمني،باإلضافة لكونه حاليا ً عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات منها اإلتصاالت األردنية  -كلية القدس  -الصندوق األردني
الهاشمي للتنمية البشرية.
ثانياً :اإلدارة التنفيذية:
السيد/هاني عبدالقادر عبداهلل القاضي/املدير العام/الرئيس التنفيذي:
 بكالوريوس هندسة/جامعة أمبريال للعلوم والتكنولوجيا  -لندن. ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف ومتويل/جامعة هارفرد  -بوسطن. ضابط إئتمان في دائرة اإلقراض الدولية في بنك  JP Morganنيويورك .1986 - 1984 مساعد مدير دائـرة خدمات اإلستثمارات البنكية  ،BANKERS TRUSTنيويورك .1991 - 1988 عضو مجلس اإلدارة املفوض في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية. عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية.السيد/نـاصر نـاجي حسني الطراونة:
 بكالوريوس في علم الكمبيوتر )Imperial College(/لندن عام .1986 عمل في رئاسة الوزراء عام .1997 مستشار  IBEXعام .1995 مساعد مدير عام في بنك االستثمار العربي األردني من عام  2000وحتى اآلن.السيد/زكريا أحمد سالمه غوامنة:
 بكالوريوس في الرياضيات من جامعة املوصل عام .1981 تقلد عدة مناصب إدارية في بنك اإلستثمار الفلسطيني ،آخرها منصب مدير عام. مساعد مدير عام في بنك االستثمار العربي األردني من عام  2010وحتى اآلن.السيد/سامر عبدالقادر عبداهلل القاضي:
 دبلوم عالي في اإلدارة واإلقتصاد جامعة ( )RICHMONDلندن. مدير قسم دائرة اإلستثمار في بنك قطر الوطني من .1988 - 1987 مساعد مدير عام بنك االستثمار العربي األردني من عام  1996حتى تاريخه.السيد/إبراهيم إسماعيل محمد بصبوص:
 بكالوريوس محاسبة عام .1974 عمل في التدقيق اخلارجي لدى مؤسسات مهنية داخل اململكة وخارجها ،آخرها ( )Arthur Andersonوشاعر وشركاهومؤسسات أخرى ملدة  20عام.
 مساعد مدير عام في بنك االستثمار العربي األردني مـن عام  2005وحتى اآلن.السيد/ضرار شبلي خلف حدادين:
 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 مديرا ً لدائرة التخطيط اإلستراتيجي والتحليل املالي في البنك التجاري األردني. مساعد مدير عام في بنك االستثمار العربي األردني من عام  2013وحتى اآلن.السيد/وائل عبدالقادر عبداهلل القاضي:
 بكالوريوس في علم الكمبيوتر من جامعة ( )Bostonعام .1991 -مساعد مدير عام في بنك االستثمار العربي األردني من عام  2000وحتى اآلن.
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السيد/عماد علي عبدالرزاق سعيد:
 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 سيتي بنك. عمل ملدة  12سنة في إدارة تسهيالت الشركات في بنوك  ،HSBCاملال األردني والبنك العربي. عمل في مجال التدريب املالي واملصرفي في األردن واخلارج. مساعد مدير عام/رئيس مجموعة أعمال الشركات في بنك االستثمار العربي األردني من شهر أيار عام  2014وحتى اآلن.السيد/محمد أحمد صبحي زيد الكيالني :
 بكالوريوس إقتصاد  -جامعة اليرموك .1986 حاصل على شهادات مهنية في التدقيق الداخلي .Certified Bank Auditor – Internal Quality Auditor عمل ملدة  16سنة مراقبا ً في دائرة التدقيق الداخلي  -البنك اإلسالمي األردني. عمل ملدة  3سنوات مديرا ً إلدارة املراجعة الداخلية  -مصرف الوحدة/ليبيا. عمل ملدة  6سنوات مديرا ً في دائرة التدقيق الداخلي  -البنك العربي. مساعد نائب املدير العام للتدقيق الداخلي في بنك االستثمار العربي األردني.السيد/باسل محمد علي األعرج:
 دبلوم متويل التجارة اخلارجية - IFS University College/بريطانيا عام .2009 ماجستير اإلدارة العامة/جامعة هارفرد  -أمريكا عام .2011 ماجستير العلوم املالية واملصرفية/األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  -األردن عام .1999 عمل ملدة سنة مديرا ً إلدارة العمليات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل. عمل ملدة  6سنوات مديرا ً إلدارة العمليات ومن ثم مديرا ً لتطوير األعمال املصرفية لدى بنك اإلحتاد. مساعد نائب املدير العام في بنك االستثمار العربي األردني منذ عام  2012وحتى تاريخه.السيد/محمد خلدون عبده شموط:
 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 مدير دائرة اخلزينة/بنك االستثمار العربي األردني .2012السيد/قيصر رشدي رشيد عمر:
 دبلوم برمجة وحتليل نظم .1985 تقلد عدة مناصب في بنوك داخل األردن وفلسطني واليمن منذ عام  ،1988ومنها بنك البتراء وبنك األردن والبنك العقاريوالبنك التجاري األردني.
 عمل على تطوير األعمال وحتديث األنظمة اآللية. بنك فلسطني الدولي  -فلسطني مساعد مدير (العمليات/الفروع). البنك التجاري اليمني  -صنعاء (مدير أنظمة املعلومات/مدير العمليات املصرفية). -بنك االستثمار العربي األردني  -عمان (مدير العمليات).

95

مساهمات كبار املساهمني التي تزيد عن ( )%5للعام  2015باملقارنة مع العام املالي 2014
٢٠١٥/١٢/٣١
إﺳﻢ اﳌﺴﺎﻫﻢ

اﻟﺮﻗﻢ
١
٢
٣
٤

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﳌﺼﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ اﳋﺎرﺟﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر/اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ

أردﻧﻴﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺔ
ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﻄﺮﻳﺔ

٢٦٫٤٤١٫٣٢٣
١٩٫١٨٦٫٣٦٣
١٥٫٣٧٥٫٠٠٠
١٣٫٦٣٦٫٣٦٣

اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
رأس اﳌﺎل٪

٢٠١٤/١٢/٣١
اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
رأس اﳌﺎل٪
٢٦٫٤٤١٫٣٢٣
١٩٫١٨٦٫٣٦٣
١٥٫٣٧٥٫٠٠٠
١٣٫٦٣٦٫٣٦٣

 عدد املساهمني األردنيني ( )668مساهم ميتلكون ( )99.039.293سهما ً تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال (.)%66.026 عدد املساهمني العرب واالجانب ( )44مساهم ميتلكون ( )50.960.707سهما ً تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال (.)%33.974كشف األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية وأقاربهم كما في  2015/12/31و 2014/12/31
إﺳﻢ اﳌﺴﺎﻫﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺳﻬﺎد ﺻﻼح اﻟﻨﺤﻮي
اﻤﻮع
ﻫـﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻤﺮ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻤﻮع
اﳌﺼﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ اﳋﺎرﺟﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر/اﻟﺮﻳﺎض
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﺣﻤﻮد اﳌﺰﻳﺪ
ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ اﻟﺮب
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻘﺮ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻴﻘﲔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻫﻨﺮي ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋـﺰام
ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﻨﺪا ﻗﺸﻄﻪ
ﺑﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ
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اﳉﻨﺴﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺔ
ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻌﻮدﻳﺔ
أردﻧﻴﺔ
ﻗﻄﺮﻳﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ

اﻤﻮع
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮا ﻹﻧﺸﺎء وإدارة اﳌﻄﺎﻋﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻋﺒﻲ

أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﻟﻢ أﺑﻮ ﺣﻤﻮر
ﺣﺴﲔ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺪﺑﺎس

أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
٢٦٫٤٤١٫٣٢٣
٢٦٫٤٤١٫٣٢٣
٦٫٨٩٣٫٦٣٢
٦٫٨٩٣٫٦٣٢
١٩٫١٨٦٫٣٦٣
١٥٫٣٧٥٫٠٠٠

٢٠١٥/١٢/٣١
ﻋﺪد أﺳﻬﻢ
اﻷﻗﺎرب
٥٫٤٥٤٫٥٤٤
٥٫٤٥٤٫٥٤٤
٤٢٦٫١٣٥
٤٢٦٫١٣٥

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
٢٦٫٤٤١٫٣٢٣
٥٫٤٥٤٫٥٤٤
٣١٫٨٩٥٫٨٦٧
٦٫٨٩٣٫٦٣٢
٤٢٦٫١٣٥
٧٫٣١٩٫٧٦٧

٢٠١٤/١٢/٣١
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
٢٦٫٤٤١٫٣٢٣
٥٫٤٥٤٫٥٤٤
٣١٫٨٩٥٫٨٦٧
٦٫٨٩٣٫٦٣٢
٤٢٦٫١٣٥
٧٫٣١٩٫٧٦٧

١٩٫١٨٦٫٣٦٣
١٥٫٣٧٥٫٠٠٠

١٩٫١٨٦٫٣٦٣
١٥٫٣٧٥٫٠٠٠

١٫٧٠٠٫٠٠٠
٥٨١٫٩٨٢

١٫٧٠٠٫٠٠٠
٥٨١٫٩٨٢

٦٨٫١٨١

٦٨٫١٨١

١٫٧٠٠٫٠٠٠
٥٨١٫٩٨٢
٦٨٫١٨١

٦٫٣٢٣٫٥٣٦

٦٫٣٢٣٫٥٣٦
٢٢٥٫٠٠٠
٢٢٥٫٠٠٠
٦٫٧٧٣٫٥٣٦

٦٫٣٢٣٫٥٣٦
٢٢٥٫٠٠٠
٢٢٥٫٠٠٠
٦٫٧٧٣٫٥٣٦

٤٥٫٤٥١

٤٥٫٤٥١

١٥٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

١٧٫٠٠٠

١٧٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

٦٫٣٢٣٫٥٣٦
٤٥٫٤٥١

٢٢٥٫٠٠٠
٢٢٥٫٠٠٠
٤٥٠٫٠٠٠

عدد األوراق املالية املصدرة من قبل البنك واململوكة مـن قبل شركات مسيطر عليها هي كما يلي:
إﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ

اﳌﻨﺼﺐ اﻹداري
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ

إﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﺼﻔﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳉﻨﺴﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

أردﻧﻴﺔ

ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

أردﻧﻴﺔ

ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

أردﻧﻴﺔ

ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ أﺑﻮ اﻟﺮب

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

أردﻧﻴﺔ

ﻋﺪد اﻷوراق
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
٢٠١٥
٢٠١٤
٢٥٧,٠٩٨ ٢٨,٩٠٨
ﺳﻬﻢ
ﺳﻬﻢ

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻴﻘﲔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

أردﻧﻴﺔ

٦٨,١٨١
ﺳﻬﻢ

٦٨,١٨١
ﺳﻬﻢ

ﻫـﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺷﺮﻛﺔ ﺑـﺘﺮا ﻹﻧﺸﺎء
وإدارة اﳌﻄﺎﻋﻢ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

أردﻧﻴﺔ

٤٥,٤٥١
ﺳﻬﻢ

٤٥,٤٥١
ﺳﻬﻢ

ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺷﺮﻛﺔ ﺑـﺘﺮا ﻹﻧﺸﺎء
وإدارة اﳌﻄﺎﻋﻢ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

أردﻧﻴﺔ

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة ،كما اليوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص
اإلدارة العليا وأقاربهم.
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كشف األسهم اململوكة ألشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية بصفتهم الشخصية وأقاربهم كما في
 2015/12/31و 2014/12/31
إﺳﻢ اﳌﺴﺎﻫﻢ
ﻫـﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻤﺮ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻤﻮع
ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﻨﺪا ﻗﺸﻄﻪ
ﺑﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﳉﻨﺴﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ

واﺋﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻧﻮر واﺋﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ
زﻳﺪ واﺋﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻤﻮع

أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ

ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ
زﻛﺮﻳﺎ أﺣﻤﺪ ﻏﻮاﳕﺔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺼﺒﻮص
ﺿﺮار ﺷﺒﻠﻲ ﺣﺪادﻳﻦ
ﻋـﻤﺎد ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ

أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧـﻲ

أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
أردﻧﻴﺔ
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٦٫٨٩٣٫٦٣٢
٦٫٣٢٣٫٥٣٦

٦٫٣٢٣٫٥٣٦

اﻤﻮع

ﺑﺎﺳﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻋﺮج
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺪون ﺷﻤﻮط
ﻗﻴﺼﺮ رﺷﺪي ﻋﻤﺮ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
٦٫٨٩٣٫٦٣٢

٥٫٦٢٥٫٠٠٠

٥٫٦٢٥٫٠٠٠

٢٠١٥/١٢/٣١
ﻋﺪد أﺳﻬﻢ
اﻷﻗﺎرب
٤٢٦٫١٣٥
٤٢٦٫١٣٥
٢٢٥٫٠٠٠
٢٢٥٫٠٠٠
٤٥٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
٣٠٠٫٠٠٠

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
٦٫٨٩٣٫٦٣٢
٤٢٦٫١٣٥
٧٫٣١٩٫٧٦٧
٦٫٣٢٣٫٥٣٦
٢٢٥٫٠٠٠
٢٢٥٫٠٠٠

٢٠١٤/١٢/٣١
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
٦٫٨٩٣٫٦٣٢
٤٢٦٫١٣٥
٧٫٣١٩٫٧٦٧
٦٫٣٢٣٫٥٣٦
٢٢٥٫٠٠٠
٢٢٥٫٠٠٠

٦٫٧٧٣٫٥٣٦

٦٫٧٧٣٫٥٣٦

٥٫٦٢٥٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
٥٫٩٢٥٫٠٠٠

٥٫٦٢٥٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
٥٫٩٢٥٫٠٠٠

الشؤون اإلدارية وتنمية املوارد البشرية والتدريب:
برامج التأهيل والتدريب ملوظفي البنك:
قام البنك بتوفير مجموعة من الفرص التدريبية في كافة اجملاالت بهدف تطوير وتنمية قدرات العاملني في البنك.
ومن أبرز هذه الدورات:
اﻟﺮﻗﻢ
١

إﺳﻢ اﻟﺪورة
إدارة اﺎﻃﺮ

ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
٣٢

٢

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﻟﻔﺴﺎد

١٦

٣
٤

إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء واﳌﺒﻴﻌﺎت

٣٦

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

٢٦

٥

ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻔﺎﻻت واﻹﻋﺘﻤﺎدات وﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﳊﻮاﻻت

٢٥

٦

أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

٧

٧
٨

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وإدارة اﻟﺪﻳﻮن وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ
اﻟﺪورات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﻟﻲ

٥٤
١١

٩

اﻟﺸﻴﻜﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻷوراق واﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻬﺎرات ﻛﺸﻒ ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ

٢١

١٠

ﻣﻬﺎرات ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻠﺮ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ

١٢

١١
١٢
١٣

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﳋﺰﻳﻨﺔ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

٢٤
٢٢
٨

اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ

٢٩٤

أعداد املوظفني:
وقد بلغ عدد موظفي شركة بنك االستثمار العربي األردني ( )760موظفا ً كما في نهاية عام  2015موزعني حسب األماكن
اجلغرافية وحسب املـؤهالت العلمية التالية:
أوالً :التوزيع حسب األماكن اجلغرافية:
ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ

اﻟﺮﻗﻢ
ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻓﺮع ﻃﺒﺮﺑﻮر
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ/اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  -اﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ
٤٦٤

٦

ﻓﺮع اﻟﺒﻴﺎدر

٢٠

ﻓﺮع اﳉﺒﻴﻬﺔ

٧

ﻓﺮع اﻟﻮﺣﺪات

٨

ﻓﺮع ﻣﺮج اﳊﻤﺎم

٨

ﻓﺮ ع اﳌﻄﺎر

٣٨

ﻓﺮع اﳋﺎﻣﺲ

٢٦

ﻓﺮع اﳌﺪﻳﻨﺔ

٥

ﻓﺮع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

١٤

ﻓﺮع ﻣﻜﻪ ﻣﻮل

٧

ﻓﺮع ﻋﺒﺪون

٨

ﻓﺮع اﻟﺰرﻗﺎء
ﻓﺮع اﻟﺰرﻗﺎء اﳉﺪﻳﺪة

١٣

ﻓﺮع اﻟﺸﺮﻛﺎت

٣٦

٦
١٤

ﻓﺮع ﻗﺒﺮص

١٢

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷردﻧﻲ/ﻗﻄﺮ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(

١٠
٧
٢٢
٢

ﻓﺮع إرﺑﺪ
ﻓﺮع ﺗﻼع اﻟﻌﻠﻲ

٨

ﻓﺮع ﺿﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﺎﺳﻤﲔ
ﻓﺮع اﻟﻌﻘﺒﺔ

٦

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺮﺷﺪون اﻟﻌﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(

١٣

ﻣﻜﺘﺐ ﲤﺜﻴﻞ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻤﻮع

٧٦٠
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ثانياً :التوزيع حسب املؤهالت العلمية:
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻋـﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻷردﻧﻲ

ﻋـﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻷردﻧﻲ/ﻗﻄﺮ

دﻛﺘﻮراة

١

ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﻴﺮ

٢٦

١

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

٥٦٥

٦

دﺑﻠﻮم
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

٦١

٣

دون اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻤﻮع

ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺷـﺮﻛــﺔ اﳌﺮﺷﺪون
اﻟﻌــﺮب

اﻤﻮع
١

٣٢
٣٦

٥

٢

٢٩

١٧

٥٩٣

١

٢
١

٦٧

١

٧٢١

٧

١٠

٣٣
٣٧

٢٢

٧٦٠

كلمة رئيس مجلس اإلدارة :وردت في منت التقرير.
وصف األنشطة الرئيسية :ورد ضمن التقرير.
حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة:
بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة خالل عام  2015مبلغ  15.4مليون دينار.
الشركات التابعة للشركة :وردت بالتقرير.
وصف اخملاطر :ورد ضمن التقرير.
اإلجنازات خالل عام  :2015وردت ضمن التقرير.
حتليل املركز املالي :ورد ضمن التقرير.
اخلطة املستقبلية :وردت ضـمن التقرير.
الوضع التنافسي :ورد ضمن التقرير.
الهيكل التنظيمي للبنك :ورد ضمن التقرير.
املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا :وردت ضمن التقـرير.
السلسلة الزمنية لألرباح واألرباح املوزعة وصافي حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية:
تطور صافي األرباح واألرباح املوزعة وحقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية للسنوات ( 2015 - 2011دينار أردني) كما يلي:
٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

اﻟﺒﻴﺎن
اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ

١٦٫٤٢٣٫٠٨٦

٢٠٫٣٢٧٫٠٤٩

٢٢٫١٦٨٫٩١١

٣٣٫٦٤٠٫١٩٦

٣٣٫٤٧٤٫٦٤٩

اﻷرﺑﺎح اﳌﻮزﻋﺔ

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٣٫٠٠٠٫٠٠٠

١٨٫٠٠٠٫٠٠٠

١٨٫٠٠٠٫٠٠٠
)ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ(

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

١٢٩٫٦٦٤٫٧٢٥

١٣٤٫٤٥٧٫٤٧٩

١٣٨٫٥٤٥٫٩٩٩

١٩٧٫٢٣٨٫٣٧٥

٢٠٠٫٠٩٩٫٠٤١

١٫٣١

١٫٤٠

١٫٩٨

٢٫٠٥

١٫٩١

أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﺳﻌﺮ إﻏﻼق اﻟﺴﻬﻢ(

100

تبرعات البنك لعام :2015
اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴـﺪة
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ

اﳌﺒﻠـــﻎ /دﻳﻨـــﺎر
٣٥٫٠٠٠

ﻣﺸﺮوع ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ-اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

٢٥٫١٠٠

ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻷردﻧﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

٢٠٫٠٠٠

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻷردن)-ﺻﻨﺪوق اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﻌﺎذ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ(

١٤٫٠٠٠

ﺗﺒﺮع اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺪارس ﻣﺮﻛﺰ اﳊﺴﲔ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن

١٢٫٥٠٠

ﺗﺒﺮع ﺗﻜﻴﺔ أم ﻋﻠﻲ

١٠٫٠٠٠

اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف واﻟﺘﺄﻣﲔ واﶈﺎﺳﺒﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮن اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

٦٫٠٠٠
٤٫٥٠٠

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺮﺣﻮم ﻗـﺎﺳﻢ ﺑﻮﻻد اﳋﻴﺮﻳﺔ

٣٫٠٠٠

ﺟﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺒﺪﻋﻲ اﻟﺘﻮﺣﺪ

٢٫٠٠٠

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﺪس اﳋﻴﺮﻳﺔ
أﻃﻔﺎل ﻋﻤﺎن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ

١٫٠٠٠
٥٠٠
٤٠٠

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻷردﻧﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﺪس

٣٠٠
٣٠٠

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ

١٥٠

اﻤﻮع

١٣٤٫٧٥٠

أتعاب مدققي احلسابات لعام :2015
بلغت أتعاب مدققي احلسابات داخل اململكة وخارجها (قبرص وقطر) مبلغ ( )14٩,009دينار.
بلغت أتعاب مدققي احلسابات عن الشركة العربية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية/وشركتها التابعة مبلغ ( )7.569دينار.
بيانات إفصاح أخرى/حسب متطلبات دليل اإلفصاح:
 ال يتمتع بنك االستثمار العربي األردني أو أي من منتجاته بأي حماية حكومية أو إمتيازات مبوجب القوانني واألنظمة ،ولميحصل البنك على براءات إختراع أو حقوق إمتياز.
 ال توجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية،ونقوم باإللتزام باملعايير احملاسبية الدولية املنظمة لألعمال املالية واملصرفية.
 ال يوجد مخاطر تعرض لها البنك أو من املمكن أن يتعرض له البنك خالل السنة الالحقة ،ولها تأثيـر مادي عليه. لم حتدث عمليات ذات طبيعة غير متكررة أو أي أمور جوهرية ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك. ال يوجد عقود أو إرتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء اجمللس أو املدير العام أو أيمن موظفي البنك وأقاربهم.
ً
ً
 ال يوجد موردين و/أو عمالء رئيسيني محليا وخارجيا يشكلون  %10فأكثر من مشتريات البنك. بخصوص الوضع التنافسي للبنك وحصتنا من السوق احمللي واخلارجي ،فال توجد دراسات تفصيلية فـي السوق احملليباستثناء بعض اإلحصائيات التي تصدر عن البنك املركزي األردني والتي ال تتضمن تفاصيل متويل البنوك ألنشطـة
القطاعات اخملتلفة في اإلقتصاد األردني أو ترتيب حصة البنوك في السوق احمللي.
 -ال يوجد لدينا أية نشاطات تؤثر في حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي بصفتنا مؤسسة خدمية.
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مت اإللتزام بقواعد احلوكمة باستثناء القواعد اإلرشادية التالية:
 يتم اإلعالن عن البيانات املالية وفقا ً ألحكام قانون الشركات ساري املفعول وليس كما ورد بقواعد احلوكمة اإلرشادية. تقدم كل مـن جلنة التدقيق وجلنة الترشيحات واملكافآت قراراتهما وتوصياتهما إلى مجلس اإلدارة فقط. ال يتم إرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بالدعوى املوجهة للمساهمنيحلضور اجتماع الهيئة العامة علما ً بأن اإلجراءات املتبعة بهذا اخلصوص تتفق وقانون الشركات ساري املفعول.
 يتم إرسال الدعوى إلى كل مساهم حلضور اجتماع الهيئة العامة قبل 14يوما ً من التاريخ املقرر لعقد اإلجتماع متاشيا ًوأحكام قانون الشركات وليس كما ورد بقواعد احلوكمة اإلرشادية.
إقرارات مجلس اإلدارة:
 .1يقر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل البنك خالل
السنة املالية .2015
 .2يقر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال في البنك.
 .3إقرار بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير.
رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ:

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر وﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ/إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﺣﻤﻮد اﳌﺰﻳﺪ/رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﲔ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺪﺑﺎس/ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ/اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم/اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ/اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺲ.
اﳌﺼﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ اﳋﺎرﺟﻲ وﳝﺜﻠﻪ اﻟﺴﻴﺪ/اﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج.
اﻟﺴﻴﺪ/ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ اﻟﺮب.

.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻴﻘﲔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر وﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ﻫﻨﺮي ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﺰام.
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮا ﻹﻧﺸﺎء وإدارة اﳌﻄﺎﻋﻢ وﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻋﺒﻲ.
اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﻟﻢ أﺑﻮ ﺣﻤﻮر.
اﻟﺴﻴﺪ/ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻘﺮ.
اﻟﺴﻴﺪ/ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ.

 .4نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
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رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم/اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم/اﳌﺎﻟﻴﺔ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﻮد اﳌﺰﻳﺪ

ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ

ﺿﺮار ﺷﺒﻠﻲ ﺣﺪادﻳﻦ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻷردﻧﻲ )ﻗﻄﺮ( ذ.م.م

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺋﺐ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم /
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﳉﻨﺔ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  /رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﳉﻨﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﳉﻨﺔ إدارة اﺎﻃﺮ
ﳉﻨﺔ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ إدارة اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﳉﻨﺔ ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﲔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل

داﺋﺮة اﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﻠﻮازم واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت واﳌﺼﺎرﻳﻒ

ﳉﻨﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪ

أﻣﲔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻓﺮع ﻗﺒﺮص

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻔﺮوع اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻹﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم /
داﺋﺮة اﻹﻣﺘﺜﺎل
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺋﺐ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم /
ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻓﺮاد

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم /
اﻟﻌﺎم /
إدارة اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﺎم  /ﺷﺆون اﻟﻌﺎم  /ﺧﺪﻣﺎت
إدارﻳﺔ
اﳋﺰﻳﻨﺔ
اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ
إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻣﻮﻇﻔﲔ

الهيكل التنظيمي لشركة بنك االستثمار العربي األردني
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الحاكمية املؤسسية وبيانات اإلفصاح
يُعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية املؤسسية املرتكزة على مبادىء العدالة ،الشفافية ،املساءلة 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  11عضوا ً 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:

أوال ً  :جلنة احلاكمية املؤسسية:
السيد ابراهيم املزيد
السيد حسني الدباس
السيد خليل ابو الرب

 رئيسا ً عضوا ً -عضوا ً

صفة العضو
غير مستقل
مستقل
مستقل

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

ثانياً :جلنة التدقيق واإلمتثال:
معالي الدكتور محمد ابو حمور
السيد ابراهيم املزيد
السيد حسني الدباس

 رئيسا ً عضوا ً -عضوا ً

صفة العضو
مستقل
غير مستقل
مستقل

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 اإلجراءات
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
التقيد بها.
وسالمتها ومدى
ّ
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:
السيد حسني الدباس
السيد ابراهيم املزيد
معالي الدكتور محمد ابو حمور

 رئيسا ً عضوا ً -عضوا ً

صفة العضو
مستقل
غير مستقل
مستقل

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 إلداري البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة.
توصي بتحديد رواتب املدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافأتهم وامتيازاتهم األخرى.
التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.

رابعاً :جلنة إدارة اخملاطر:
معالي الدكتور محمد ابو حمور
الدكتور هنري عزام
السيد محمد العقر
السيد باسل األعرج

 رئيسا ً عضوا ً عضوا ً -عضوا ً

صفة العضو
مستقل
غيـــر مستقل
غيـــر مستقل
إدارة تنفيذية

مهام اللجنة:
مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك
مراجعة استراتيجية 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 ان تعرضه
خملاطر أكبر من مستوى اخملاطر املقبولة ورفع تقارير إلى اجمللس ومتابعة معاجلتها.

105

إجتماعات اجمللس واللجان
يوضح اجلدول التالي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه باإلضافة إلى عدد اإلجتماعات التي حضرها كل
عضو خالل عام  2015وقد حضر أعضاء مجلس اإلدارة اجتماع الهيئة العامة للمساهمني املنعقد بتاريخ 2015/3/26
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٥
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺴﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﺰﻳﺪ
اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﺪﺑﺎس*
اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺴﻴﺪ إﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج
اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ أﺑﻮ اﻟﺮب*
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﻨﺮي ﻋﺰام
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺰﻋﺒﻲ
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ أﺑﻮ ﺣﻤﻮر*
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻘﺮ**
اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ

* عضو مستقل
** عضو مستقل لغاية 2015/4
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٦
٦
٥
٦
٦
٦
٤
٦
٥
٤
٥
٥

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﳉﻨﺔ إدارة اﺎﻃﺮ ﳉﻨﺔ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
١
٢
٦
ﻋﺪد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
١
٦
٦
١

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﳌﻜﺎﻓﺂت
٣
٣
٣

٢
٦

١
١
١

١
٢

دليل الحاكمية املؤسسية (التحكم املؤسسي)
املقدمة:

مت إعداد دليل احلاكمية املؤسسية للبنك باإلستناد إلى تعليمات احلاكمية املؤسسية رقم  2014/58الصادرة عن البنك
املركزي األردني بتاريخ  .2014/9/30ومبا يتوافق مع أحكام التشريعات 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 اإلستراتيجية.
وعليه فقد قرر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني تبني دليل احلاكمية املؤسسية (يشار إليه الحقا ً بالدليل) والذي
مت إعداده وفقا ً ألفضل املمارسات الدولية ومبا يتوافق مع القوانني واألنظمة والتعليمات املرعية بهذا اخلصوص ،واستنادا ً 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 أيضا ً على البنوك األخرى وعلى استقرار القطاع املالي.

أوال ً :اإلسناد:

صدر دليل احلاكمية املؤسسية للبنك إلتزاما ً بتعليمات احلاكمية املؤسسية للبنوك رقم  2014/58الصادرة عن
البنك املركزي األردني سندا ً ألحكام املادة (/4و) من قانون البنك املركزي األردني رقم ( )23لسنة  1971وتعديالته ،واملواد
( /99،88،25،23،22،21ب )100 ،من قانون البنوك رقم ( )28لسنة  2000وتعديالته ومبا يتوافق وقوانني الشركات وهيئة األوراق
املالية واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاها.

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 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 ،وإلتزام 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 تتوافر فيه الشروط املبينة في البند رابعاً/د من هذا الدليل.
ح .اإلدارة التنفيذية العليا :تشمل املدير العام ،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 وظيفيا ً مباشرةً باملدير العام.

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 أيضا ً عن املعلومات التي تهم أصحاب املصالح مبا فيها
الدليل وعن مدى إلتزام البنك بتطبيق ما جاء فيه.
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رابعاً :تشكيلة مجلس اإلدارة (اجمللس):

أ .يتألف مجلس اإلدارة من أحد عشر عضواً.
ب .اليجوز أن يكون أي من أعضاء اجمللس عضوا ً تنفيذياً.
ج .يجب أن اليقل 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:
ً
ً
 .١أن ال يكون عضوا تنفيذيا في اجمللس خالل السنوات الثالث السابقة من تاريخ نفاذ تعليمات احلاكمية املؤسسية.
 .2أن اليكون قد عمل موظفا ً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة من تاريخ نفاذ
تعليمات احلاكمية املؤسسية.
 .3أن التربطه بأي من أعضاء اجمللس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو بأحد
املساهمني الرئيسني في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 .4أن التربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركات
التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 .٥أن اليكون شريكا ً أو موظفا ً لدى املدقق اخلارجي للبنك وأال يكون قد كان شريكا ً أو موظفا ً خالل السنوات الثالث
السابقة لتاريخ انتخابه عضوا ً في اجمللس وأن التربطه بالشريك املسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة األولى.
 .٦أن اليكون مساهما ً رئيسيا ً في البنك أو ممثال ً ملساهم رئيسي أو حليفا ً ملساهم رئيسي في البنك أو تُشكل مساهمته
مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي أو مساهما ً رئيسيا ً في إحدى الشركات التابعة للبنك أو مساهما ً
رئيسيا ً في اجملموعة املالكة للبنك.
 .٧أن اليكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها ألكثر من ثمانية
سنوات متصلة.
ً
ً
ً
ً
 .٨أن اليكون حاصال هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكا لها أو مساهما رئيسيا فيها ،على إئتمان من
البنك تزيد نسبتة على ( )%5من رأسمال البنك املكتتب به ،وأن اليكون ضامنا ً إلئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات
النسبة.
 .٩أن يكون من ذوي املؤهالت واخلبرات املالية أو املصرفية العالية.

خامساً :اجتماعات اجمللس:

أ .على أعضاء اجمللس حضور اجتماعات اجمللس حضورا ً 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 اجتماعات 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 ،وعلى رئيس
ج .على اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع اجمللس بوق ٍ
ت ٍ
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.
ب .حتديد األهداف اإلستراتيجية للبنك ،وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد إستراتيجية لتحقيق هذه األهداف ،واعتماد هذه
اإلستراتيجية ،وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه اإلستراتيجية.
ج .إعتماد سياسة ملراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية ( )KPIsلتحديد 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 إلداريي 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.
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ز .يوافق مجلس اإلدارة وبنا ًء على توصية اللجنة اخملتصة على تعيني كل من مدير التدقيق ،ومدير إدارة اخملاطر ومدير اإلمتثال
وقبول إستقاالتهم.
ح .إعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويا ً والتأكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة
هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنوياً ،وعلى اجمللس تضمني التقرير السنوي للبنك مبا يؤكد كفاية هذه األنظمة.
ط .ضمان استقاللية مدقق احلسابات اخلارجي بداي ًة واستمراراً.
ي .إعتماد إستراتيجية إلدارة اخملاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تتضمن مستوى اخملاطر املقبولة وضمان عدم تعريض البنك
خملاطر مرتفعة ،وأن يكون اجمللس ملما ً 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 اإلئتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية احلاكمية املؤسسية لعمالئه من الشركات وخاصة
الشركات املساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم اخملاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة تبعا ً 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 ،وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات
املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة ،وذلك من خالل اآلتي على سبيل املثال ال احلصر-:
 .١أن اليشغل أي من املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.
 .٢أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من اجمللس وحده ،والعمل في إطار التفويض املمنوح لها من قبله.
س .اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني التسلسل اإلداري ،مبا في ذلك جلان اجمللس واإلدارة التنفيذية.
ع .على مجلس إدارة البنك التقيد مبا يلي:
 .1إعتماد 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.
 .2اإلحاطة 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 الحقا ً 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 يُخل بالدور الرقابي للمجلس ،وأن
المينح صالحيات تنفيذية مبا فيها صالحيات منح إئتمان لعضو من أعضاء اجمللس منفردا ً مبا في ذلك رئيس اجمللس.
ص .على اجمللس أن يحدد مهام أمني سر اجمللس بحيث تشمل:
 .1حضور جميع اجتماعات اجمللس ،وتدوين كافة املداوالت واإلقتراحات واإلعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على
مشروعات قرارات اجمللس.
 .٢حتديد مواعيد اجتماعات اجمللس وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس.
 .٣التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر اإلجتماعات والقرارات.
 .٤متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من مجلس اإلدارة ،ومتابعة بحث أي مواضيع مت إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
 .٥حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.
 .٦اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات املنوي إصدارها عن اجمللس تتوافق مع التشريعات.
 .٧التحضير إلجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن اجمللس.
 .٨تزويد البنك املركزي األردني بإقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء اجمللس.
ق .يجب أن يتاح ألعضاء اجمللس وجلانه االتصال 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.
ش .على اجمللس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ،وذلك اعتمادا ً على نظام التقييم الذي أقره.
ت .على رئيس اجمللس أن يضطلع مبا يلي كحد أدنى:
 .١احلرص على إقامة عالقة بناءة بني اجمللس واإلدارة التنفيذية للبنك.
 .٢التشجيع 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.
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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 ،وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات
املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة ،وذلك من خالل اآلتي على سبيل املثال ال احلصر-:
 .١أن اليشغل أي من املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.
 .٢أن 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:
 .1إعتماد 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.
 .2اإلحاطة 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 الحقا ً 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 يُخل بالدور الرقابي للمجلس،
وأن المينح صالحيات تنفيذية مبا فيها صالحيات منح إئتمان لعضو من أعضاء اجمللس منفردا ً مبا في ذلك رئيس اجمللس.
ص .على اجمللس أن يحدد مهام أمني سر اجمللس بحيث تشمل :
 .1حضور جميع اجتماعات اجمللس ،وتدوين كافة املداوالت واإلقتراحات واإلعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على
مشروعات قرارات اجمللس.
 .٢حتديد مواعيد اجتماعات اجمللس وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس.
 .٣التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر اإلجتماعات والقرارات.
 .٤متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من مجلس اإلدارة ،ومتابعة بحث أي مواضيع مت إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
 .٥حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.
 .٦اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات املنوي إصدارها عن اجمللس تتوافق مع التشريعات.
 .٧التحضير إلجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن اجمللس.
 .٨تزويد 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.
ً
ش .على اجمللس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ،وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي أقره.
ت .على رئيس اجمللس أن يضطلع مبا يلي كحد أدنى:
 .١احلرص على إقامة عالقة بناءة بني اجمللس واإلدارة التنفيذية للبنك.
 .٢التشجيع 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.
 .3التأكد من استالم جميع أعضاء اجمللس حملاضر اإلجتماعات السابقة وتوقيعها ،واستالمهم جدول أعمال أي اجتماع قبل
إنعقاده مبدة كافية ،على أن يتضمن اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املواضيع التي سيتم مناقشتها في اإلجتماع
ويكون التسليم بواسطة أمني سر اجمللس.
 .4التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل اجمللس.
 .5مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة في اجتماعات اجمللس بشكل مستفيض.
 .6تزويد كل عضو من أعضاء اجمللس عند إنتخابه 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.
مبلخص
عضو
كل
 .7تزويد
ٍ
ٍ
ٍ
 .8التداول مع أي عضو جديد مبساعدة املستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات اجمللس وخاصة ما يتعلق
باملتطلبات القانونية والتنظيمية لتوضيح املهام والصالحيات واألمور األخرى اخلاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية ،ومواعيد
اإلجتماعات ،ومهام اللجان ،وقيمة املكافآت ،وإمكانية احلصول على املشورة الفنية املتخصصة املستقلة عند الضرورة.
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 .٩تلبية 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:
أ .البنية التنظيمية للبنك ،واحلاكمية املؤسسية ،وميثاق قواعد السلوك املهني.
ب .األهداف املؤسسية وخطة البنك اإلستراتيجية وسياساته املعتمدة.
ج .األوضاع املالية للبنك.
د .هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة اخملاطر لديه.
ش .على كل عضو من أعضاء اجمللس االضطالع مبا يلي كحد أدنى:
 .1اإلملام 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.
 .2حضور اجتماعات اجمللس ،واجتماعات جلانه حسب املقتضى واجتماعات الهيئة العامة.
 .3عدم اإلفصاح عن املعلومات السرية اخلاصة بالبنك أو استخدامها ملصلحته اخلاصة أو ملصلحة غيره.
 .4تغليب 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 االلتزام بعدم احلضور أو املشاركة بالقرار املتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل
هذا املوضوع ،وأن يدوّن هذا اإلفصاح في محضر اجتماع اجمللس.

سابعاً :حدود للمسؤولية واملساءلة:

أ .اعتماد 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:
 .1مجلس اإلدارة .
 .2إدارات منفصلة للمخاطر واإلمتثال والتدقيق ال متارس أعمال تنفيذية يومية.
 .3وحدات  /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
فعالة من شأنها تعزيز
تطبيق احلاكمية املؤسسية فيه  ،وأنها تفوض الصالحيات للموظفني ،وأنها تنشىء بنية إدارية ّ
املساءلة ،وأنها تنفذ املهام في اجملاالت واألنشطة اخملتلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التي اعتمدها
اجمللس.
د .اعتماد 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 مرتبطا ًمع املدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة.
و .على املدير العام إضاف ًة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على ما يلي:
 .1تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.
 .2تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
 .3تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 .٤توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
 .٥توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى املوظفني.
 .٦إعالم اجمللس بجميع اجلوانب الهامة لعمليات البنك.
 .7إدارة العمليات اليومية للبنك.

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 (اثنني 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:
 .1مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك ،يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة مبا فيهم رئيس اللجنة من األعضاء املستقلني.
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 .2يجب 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.
 .٣مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك بخصوص مهام وصالحيات اللجنة ،فإن عليها القيام مبراجعة األمور التالية:
أ .نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
ب .القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.
ج .أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
 .4تقوم اللجنة بتقدمي التوصيات للمجلس بخصوص تعيني املدقق اخلارجي وإنهاء عمله وأتعابه وأي شروط تتعلق
بالتعاقد معه  ،باإلضافة إلى تقييم استقالليته ،آخذة باالعتبار أي أعمال أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
 .5يجب 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 منصوصا ً على ذلك في ميثاقها.
 .6تقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي ومسؤول االمتثال مرة واحدة على األقل في السنة بدون
حضور أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
 .7تقوم 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.
ج .جلنة الترشيحات واملكافآت:
 .1تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث ال يقل عدد األعضاء املستقلني عن اثنني مبا فيهم رئيس اللجنة.
 .2تتولى هذه اللجنة املهام التالية:
أ .حتديد األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى عضوية اجمللس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص املرشحني ،كما
يؤخذ بعني االعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات اجمللس ،علما ً بأن
ترشيح اللجنة لألعضاء يكون مبثابة توصيات جمللس اإلدارة بالترشيح.
ب .ترشح إلى اجمللس األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
ج .التأكد من حضور أعضاء اجمللس ورشات عمل أو ندوات في املواضيع املصرفية باألخص إدارة اخملاطر واحلاكمية املؤسسية
وآخر تطورات العمل املصرفي.
د .حتديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو املستقل آخذة بعني اإلعتبار احلد األدنى للشروط الواردة في البند (رابعاً /د)
من هذا الدليل ،ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
هـ .إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء اجمللس واملدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء موضوعياً.
و .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.
ز .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 وامتيازاتهم األخرى.
ح .التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.
ط .ترفع اللجنة توصياتها في جميع هذه املهام إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ القرار املناسب بشأنها مالزم ذلك.
د .جلنة إدارة اخملاطر:
 .1تشكل هذه اللجنة من بني ثالثة أعضاء على األقل من اجمللس على أن يكون من بينهم عضوا ً مستقالً ،ويجوز أن يشارك
في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.
 .٢تتولى اللجنة املهام التالية:
أ .مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
ب .مراجعة إستراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
ج .مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى اجمللس.
د .التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها اجمللس.
هـ .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.
و .ترفع اللجنة توصياتها في جميع هذه املهام إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ القرار املناسب بشأنها مالزم ذلك.

تاسعاً :املالءمة:

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 الترشيح واملكافآت مسؤولية التأكد من
ذلك.
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عاشرا ً  :مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة

فعالة لضمان مالءمة أعضائه ،على أن تتضمن هذه السياسة احلد األدنى من املعايير
أ .على اجمللس اعتماد سياسة ّ
واملتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو املرشح واملعني وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسة كلما استدعت
احلاجة لذلك ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء 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:
 .١أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة .
 .2أن ال يكون عضوا ً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل اململكة أو مديرا ً عاما ً له أو مديرا ً إقليميا ً أو موظفا ً فيه ما لم يكن
البنك اآلخر تابعا ً لذلك البنك.
 .3أن ال يكون محاميا ً أو مستشارا ً قانونيا ً أومدققا ً حلسابات البنك.
 .٤أن يكون حاصال ً على الدرجة اجلامعية األولى كحد أدنى سوا ًء في االقتصاد أو املالية أو احملاسبة أو إدارة األعمال أو أي من
التخصصات املشابهة ،ويجوز للجنة الترشيح واملكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها عالقة
بأعمال البنوك.
 .٥أن ال يكون موظفا ً في احلكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال ً عنها.
 .٦أن ال يكون عضوا ً في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل اململكة ،بصفته الشخصية في
بعضها وبصفته ممثال ً لشخص اعتباري في بعضها اآلخر.
 .٧أن 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.
د .على كل من يشغل رئاسة أو عضوية اجمللس توقيع إقرارٍ (وفق النموذج املعتمد من البنك املركزي األردني لهذه الغاية
يحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك املركزي مرفقا ً به السيرة الذاتية للعضو.
هـ .على رئيس اجمللس التأكد من إعالم البنك املركزي عن أي معلومات جوهرية ميكن أن توثر سلبا ً 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 التنفيذية العليا ،وعلى اجمللس مراجعة هذه
السياسة من وقت ألخر ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ملعايير
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 موافقة البنك املركزي
املسبقة على تعيينه.
ج .يقوم اجمللس باملوافقة على تعيني 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 سلبا على مالئمة أي من أعضاء إدارته
التنفيذية العليا.
و .يجب أن تتوفر في من يعني في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:
 .1أن ال يكون عضوا ً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل اململكة ،ما لم يكن البنك اآلخر تابعا ً لذلك البنك.
 .2أن يكون متفرغا ً إلدارة أعمال البنك.
 .3أن يكون حاصال ً 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.
 .4أن يكون لديه 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.
ز .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 مرفقا ً 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 مرفقا ً به السيرة
الذاتية للعضو.
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ثاني عشر :تقييم أداء اإلداريني:

أ .على اجمللس استحداث نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ،وعلى أن يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي:
 .1وضع أهداف محددة وحتديد دور اجمللس في حتقيق هذه األهداف بشكل ميكن قياسه.
 .2حتديد مؤشرات أداء رئيسية ( )KPISالتي ميكن استخالصها من اخلطط واألهداف اإلستراتيجية واستخدامها لقياس
أداء اجمللس.
 .3التواصل ما بني مجلس اإلدارة واملساهمني ودورية هذا التواصل.
 .4دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
 .5دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة ،وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين ،ويجب احلصول على التغذية
الراجعة من العضو املعني وذلك بهدف حتسني عملية التقييم.
ب .تقوم جلنة الترشيح واملكافآت سنويا ً بتقييم لعمل اجمللس ككل وللجانه وألعضائه ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم
البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
ج .على اجمللس تقييم أداء املدير العام سنويا ً وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة الترشيح 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:
 .1أن يعطى وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء اإللتزام بإطار عمل إدارة اخملاطر وتطبيق الضوابط الداخلية واملتطلبات
التنظيمية.
 .2أن 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 قابال ً للتطبيق.
 .3عدم استغالل النفوذ وتعارض املصالح.

ثالث عشر :املكافآت املالية لإلداريني:

أ .على اجمللس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ،وذلك اعتمادا ً على نظام التقييم الذي أقره.
ب .على جلنة الترشيح 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 اعتمادها
من اجمللس.
ج .يجب أن يتوفر في سياسة منح املكافآت املالية العناصر التالية كحد أدنى:
 .1أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلبرات الالزمة واستقطابهم وحتفيزهم واالرتقاء
بأدائهم.
 .2أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
 .3أن تأخذ باالعتبار اخملاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
ً
 .4أن ال يستند عنصر منح املكافآة فقط على أداء السنة احلالية ،بل أن يستند أيضا على أدائه في املدى املتوسط والطويل
( )5-3سنوات.
يمهِ واستراتيجيته.
 .5أن تعبر عن أهداف البنك و ِق َ
ُ .٦تدد شكل املكافآت كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
 .٧أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من املكافآت ،بحيث يتم حتديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس
طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري املعني.
ً
 .٨أن ال يتم منح مكافآت مالية إلداريي الدوائر الرقابية ( إدارة اخملاطر ،التدقيق ،االمتثال ،وغيرها) اعتمادا على نتائج أعمال
الدوائر التي يراقبونها.

رابع عشر :تعارض املصالح:

أ .على اإلداريني جتنب تعارض املصالح.
ب .على اجمللس اعتماد سياسة وإجراءات ملعاجلة تعارض املصالح الذي قد ينشأ عندما يكون البنك جزءا ً من مجموعة
بنكية ،واإلفصاح عن أي تعارض في املصالح قد ينشأ عن ارتباط البنك بالشركات داخل اجملموعة.
ج .على اجمللس اعتماد سياسات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل تعريف هذه األطراف أخذا ً باالعتبار
التشريعات وشروط التعامالت وإجراءات املوافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت ،بحيث ال يسمح بتجاوز هذه السياسات
واالجراءات.
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.
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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:
ت
ز .على اجمللس إعتماد سياسا ٍ
ٍ
 .1عدم استغالل أي من اإلداريني معلومات داخلية في البنك ملصلحتهم الشخصية.
 .2قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة.
 .3احلاالت 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:
 .1التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة واإللتزام بها.
 .2التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية واملعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
 .3تدقيق األمور املالية واإلدارية ،بحيث يتم التأكد من أن املعلومات الرئيسية حول األمور املالية واإلدارية ،تتوفر فيها الدقة
واالعتمادية والتوقيت املناسب.
 .4مراجعة اإللتزام بدليل احلاكمية املؤسسية.
 .5مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ( ،)Stress Testingومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من اجمللس.
 .6التأكد من دقة اإلجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلــي لكفـــــاية رأسمــــال البنك (.)ICAAP
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 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
 .1إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك.
 .2متابعة 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 .على جلنة التدقيق التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق مبا فيها املسندة جلهات خارجية (.)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 جلنةالتدقيق.
ي .على جلنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي و حتديد 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 وذلك من تاريخ االنتخاب.
ب .حتتسب مدة السبع سنوات عند بدء التطبيق اعتبارا ً 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 استقاللية املدقق اخلارجي سنوياً.
و .على اجمللس اتخاذ 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 إلتزام 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.
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ج .على اجمللس التأكد من أن دائرة اخملاطر تقوم بإجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على حتمل
الصدمات ومواجهة اخملاطر املرتفعة ،وأن يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات املستخدمة
ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها بنا ًء على هذه النتائج.
د .على اجمللس اعتماد 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 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.
ز .على اجمللس اعتماد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.
ح .تكون مهام دائرة اخملاطر ما يلي كحد أدنى:
 .1مراجعة إطار إدارة اخملاطر ( )Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من اجمللس.
 .2تنفيذ إستراتيجية إدارة اخملاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع اخملاطر.
 .3تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع اخملاطر.
 .4رفع 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.
 .5التحقق من تكامل آليات قياس اخملاطر مع أنظمة املعلومات اإلدارية املستخدمة.
 .6دراسة وحتليل كافة أنواع اخملاطر التي يواجهها البنك.
 .7تقدمي التوصيات للجنة إدارة اخملاطر عن تعرضات البنك للمخاطر ،وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة اخملاطر.
 .8توفير املعلومات الالزمة حول مخاطر البنك ،الستخدامها ألغراض اإلفصاح.

ثامن عشر :دائرة اإلمتثال:

أ .على اجمللس ضمان استقاللية دائرة اإلمتثال ،وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.
ب .على اجمللس اعتماد سياسة لضمان امتثال البنك جلميع التشريعات ذات العالقة ،ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري
والتحقق من تطبيقها.
ج .على اجمللس اعتماد مهام ومسؤوليات دائرة االمتثال.
د .ترفع دائرة االمتثال تقاريرها إلى اللجنة املنبثقة عن مجلس اإلدارة  -مع إرسال نسخة عنها إلى املدير العام.

تاسع عشر :حقوق أصحاب املصالح:

أ .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:
 .1اجتماعات الهيئة العامة.
 .2التقرير السنوي.
 .3تقارير ربع سنوية حتتوي على معلومات مالية ،باإلضافة إلى تقرير اجمللس حول تداول أسهم البنك ووضعه املالي خالل
السنة.
 .4املوقع اإللكتروني للبنك.
 .5قسم عالقات املساهمني
 .6على اجمللس ضمان تخصيص جزء من موقع البنك اإللكتروني يتضمن توضيح حلقوق املساهمني وتشجيعهم على
احلضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة ،وكذلك نشر املستندات املعنية باالجتماعات ومن ضمنها النص الكامل
للدعوة ومحاضر االجتماعات.

عشرون :اإلفصاح والشفافية:

أ .يوفر البنك دائما ً وبشكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول نشاطاته لكافة اجلهات ذات العالقة مثل السلطات
الرقابية واملساهمني واملودعني واجلمهور بشكل عام مع التركيز على القضايا ذات األثر اجلوهري على البنك.
ب .أن يتضمن التقرير السنوي نصا ً يفيد أن اجمللس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة في
ذلك التقرير ،وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
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ج .يلتزم البنك مبتطلبات اإلفصاح التي حددتها املعايير الدولية لإلبالغ املالي ( )IFRSومعايير احملاسبة الدولية ()IAS
وتعليمات 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.
هـ .على مجلس اإلدارة التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
 .1ملخصا ً للهيكل التنظيمي للبنك.
 .2ملخصا ً ملهام ومسؤوليات جلان اجمللس ،وأي صالحيات قام اجمللس بتفويضها لتلك اللجان.
 .3املعلومات التي تهم أصحاب املصالح املبينة في دليل احلاكمية املؤسسية للبنك ومدى إلتزامه بتطبيق ما جاء في
الدليل.
 .4معلومات عن كل عضو من أعضاء اجمللس من حيث مؤهالتـه وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك وفيما إذا
كان مسـتقال ً أم ال وعضويتـــه في جلان اجمللس وتاريخ تعيينه وأي عضويات يشغلها في مجالس إدارات شركات أخرى،
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.
 .5معلومات عن دائرة اخملاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
 .6عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة وجلانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
 .7أسماء كل من أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا املستقيلني خالل العام.
 .8ملخصا ً 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.
 .9أســماء 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 كليا ً
أو جزئياً.
ت من كافة أعضاء اجمللس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله في البنك ولم يفصح عنها ،سواء
 .10إقرارا ٍ
كانت تلك املنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت له شخصيا ً 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 اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ مصادقة مراقب
عام الشركات أو من ميثله على محضر االجتماع.
ج .إعالم البنك املركزي قبل ثالثني يوما ً على األقل من تاريخ اجتماع الهيئةالعامة عن رغبته بترشيح املدقق اخلارجي
النتخابه (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
اإلدارةالعامة

الشميساني  -شارع الثقافة  -عمارة رقم 7
ص.ب 8797 .عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5607126 :
فاكس+962 )6( 5681482 :
رويترAJIB :
سويفتAJIBJOAX :
موقع البنك اإللكترونيwww.ajib.com :
البريد اإللكترونيinfo@ajib.com :

الفروع
فرع الشميساني
الشميساني  -شارع الثقافة  -عمارة رقم 7
ص.ب 8797 .عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5607126 :
فاكس+962 )6( 5681482 :
فرع الدوار اخلامس
الدوار اخلامس  -شارع زهران  -عمارة رقم 174
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5507000 :
فاكس+962 )6( 5٥٠٧١٢٥ :
فرع خدمات الشركات – الدوار اخلامس
الدوار اخلامس  -شارع زهران  -عمارة رقم 174
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5507000 :
فاكس+962 )6( 5٥٢٦٦٤١ :
فرع دوار الداخلية
شارع خالد بن الوليد  -عمارة رقم 224
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5607471 :
فاكس+962 )6( 5682047 :
فرع عبدون
عبدون
ص.ب 925286 .عمان  11190األردن
هاتف+962 )6( 5901100 :
فاكس+962 )6( 5٩٢٠٤٥٢ :
فرع بيادر وادي السير
البيادر  -الشارع الرئيسي عمارة رقم 14
ص.ب 140375 .عمان  11814األردن
هاتف+962 )6( 5815831 :
فاكس+962 )6( 5814516 :
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فرع الوحدات
شارع مادبا  -عمارة رقم 288
ص.ب 620905 .عمان  11162األردن
هاتف+962 )6( 4751641 :
فاكس+962 )6( 4787996 :
فرع املدينة
شارع امللك حسني  -عمارة رقم 37
ص.ب  6041عمان  11118األردن
هاتف+962 )6( 4621942 :
فاكس+962 )6( 4657571 :
فرع تالع العلي
شارع املدينة املنورة  -عمارة رقم 204
ص.ب  3541تالع العلي  11953األردن
هاتف+962 )6( 5517546 :
فاكس+962 )6( 5516892 :
فرع اجلبيهة
شارع ياجوز  -مجمع املنهل  -إشارات املنهل
ص.ب  8797عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5344743 :
فاكس+962 )6( 5342644 :
فرع ضاحية الياسمني
شارع جبل عرفات  -عمارة رقم 15
ص.ب  713100عمـان  11171األردن
هاتف+962 )6( 4209221 :
فاكس+962 )6( 4206752 :
فرع طبربور
شارع طارق
ص.ب عمـان  279األردن 11947
هاتف+962 )6( 5058341 :
فاكس+962 )6( 5058356 :
فرع مطار امللكة علياء الدولي
القادمني
ص.ب  8797عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5200703 :
فاكس+962 )6(5200702 :
فرع مكة مول
مكة مول  -الطابق األرضي
ص.ب  8797عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 5866139 :
فاكس+962 )6( 5821943 :

فرع مرج احلمام
طريق املطار  -محطة املناصير
هاتف+962 )6( 5200720 :
فاكس+962 )6( 5200725 :
فرع الزرقاء
شارع امللك حسني عمارة رقم 22
ص.ب  2186الزرقاء  13110األردن
هاتف+962 )5( 3931351 :
فاكس+962 )5( 3931354 :
فرع الزرقاء اجلديدة
شارع مكة  36مجمع البركة
ص.ب  2186الزرقاء  13110األردن
هاتف+962 )5( 3869097 :
فاكس+962 )5( 3853240 :
فرع إربد
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 :

املكاتب
مكتب سيتي مول
هاتف+962 )6( 5822489 :
فاكس+962 )6( 5824305 :
مكتب البركة مول
الصويفية
هاتف+962 )6( 5814583 :
فاكس+962 )6( 5815429 :
مكتب تاج مول
عبدون
هاتف+962 )6( 5929956 :
فاكس+962 )6( 5932083 :

مكتب فندق الفور سيزنز
هاتف+962 )6( 5540080 :
فاكس+962 )6( 5932083 :
مكاتب مطار امللكة علياء الدولي
املغادرين
اجلوازات
الترانزيت
البوابات
مركز أطقم الطائرات
ص.ب  87974عمان  11121األردن
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 تاالبيه  -العقبة

مبنى رقم 9
هاتف+962 )3( 2022877 :
فاكس+962 )3( 2022878 :
مكتب شارع احلصن – إربد
هاتف+962 )2( 7245656 :
فاكس+962 )2( 7245663 :
مكتب جامعة إربد األهلية – إربد
ص.ب  970إربد  21110األردن
هاتف+962 )2( 7057392:
فاكس+962 )2( 7057392 :
مكتب نقد العمري
مركز حدود العمري األردن
تلفاكس+962 )5( 3838024 :
مكتب متثيل طرابلس
طرابلس  -ليبيا
برج طرابلس ،برج رقم/1الطابق الرابع /مكتب رقم 45
ص.ب 93598
هاتف)21821( 3351746 :
فاكس)21821( 3351747:
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الشركات التابعة والبنك الحليف
الشركات التابعة
بنك االستثمار العربي األردني (قطر) ذ.م.م
برج مركز قطر للمال الرقم  ،1الطابق 17
ص.ب 37563الدوحة،قطر
هاتف)+974( 44967338 :
الفاكس)+974 (44967348:
موقع البنك اإللكترونيwww.ajib.com :
البريد اإللكترونيajibq@ajib.com :
الشركة العربية األردنية املتحدة لالستثمار
والوساطة املالية
مجمع بنك اإلسكان/الطابق اخلامس
ص.ب  8797عمان  11121األردن
هاتف+962 )6( 56٥٢٤٤١ :
الفاكس+962 )6( 5696156 :
موقع الشركة اإللكترونيwww.uajci.com :
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مجموعة املرشدون العرب
حي عبدون الشمالي
شارع مولود مخلص عمارة رقم 11
ص.ب  2374عمان  11821األردن
هاتف+962 )6( 5828849 :
الفاكس+962 )6( 5828809:
موقع الشركة اإللكترونيwww.arabadvisors.com :
البريد اإللكترونيarabadvisors@arabadvisors.com :

البنك الحليف
بنك األردن الدولي
Moreau House
Brompton Road 116
Knightsbridge
London SW1 3JJ, U.K.

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

