ﻋﺴﻞ اﻟﻐﺎﺑﺔ
أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻣﺸﺮوع إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎرق ﺳﻴﺪات
ﺟﺒﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻴﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺴﻞ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ازﻫﺎر اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وأﻧﺘﺠﻨﺎ ﻋﺒﻮات ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒ.
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نبذة عن المسؤولية
اإلجتماعية
إنطالقا ً من رؤيتنا وحرص البنك على تكريس امكانياته للوصول إلى اجملتمعات احمليطة به وتقدمي خدماته
لها ،وذلك بالتركيز في مسؤوليته اإلجتماعية على املبادرات املميزة واملؤثرة والتي ترتقي بكفاءات األفراد
وبيئتهم ومجتمعاتهم لتحقيق مزيد من النجاح واالزدهار ولتعزيز روح اإلنتماء وحتمل املسؤولية جتاه
اجملتمع.
لذلك فنحن نقوم دوما ً بإختيار قنوات جديدة للتواصل مع اجملتمعات احمليطة وتقدمي اخلدمات لها ،والعمل
على تطبيق التنمية البيئية واالجتماعية وتوظيفها خلدمة اجملتمع بشكل أكبر .فعندما نختار مبادراتنا
اخلاصة باملسؤولية اإلجتماعية  نركز على محورين أساسيني هما دعم البيئة وتعزيز روح العمل واإلنتاج
في اجملتمعات األقل حظاً.
كان العام  2011محطة نوعية في توجهنا في مجال املسؤولية اإلجتماعية ،إذ شهدنا انطالقة شراكة
طويلة املدى مع مؤسستني عريقتني ومبادرتني هامتني .األولى مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة والثانية
مع جمعية الشجرة.
ومن خالل شراكتنا مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة وجمعية الكفاح اخليرية ،فإننا ندعم الزراعة
العضوية في منطقة عجلون وذلك عن طريق دعم وتنمية مهارات املزارعني .باإلضافة إلى ذلك فقد قمنا
بتأسيس "سوق الشمس البلدي" الذي يعرض منتجاته العضوية واملنتجات "حتت التحويل" كل يوم
جمعة في برية األردن في منطقة الدوار األول – جبل عمان .ويعرض في السوق اخلضار والفواكة الطازجة
وغيرها من مواد التموين مثل زيت الزيتون واحلبوب واألعشاب واملربى والعسل ودبس الرمان.
أما املبادرة الثانية فهي تستند على دعم البيئة من خالل تبني وإعادة تأهيل الغابات من أجل ضمان
إستدامتها ،لذا أسسنا شراكة مع جمعية الشجرة ،لنقوم مبوجبها بتبني جزء من غابات بيرين التي
تقع بني جرش والزرقاء .ولدعم هذه املبادرة ،أطلقنا مشروع إجتماعي إقتصادي بالتعاون مع جمعية بيارق
سيدات جبة اخليرية .ومبوجب هذه املبادرة يتم إنتاج العسل الطبيعي من األزهار البرية في املنطقة ،حيث
تقوم سيدات اجلمعية باستخالص العسل الطبيعي "عسل الغابة ".
باإلضافة إلى ما سبق ،فاننا ندعم الشباب األقل حظا ً وكذلك ندعم التعليم والصحة والفن والثقافة
من خالل مجموعة من الشركاء مثل مؤسسة احلسني للسرطان وصندوق األمان واملتحف الوطني للفنون
اجلميلة.
نحن نستمد سعادتنا من خالل عملنا الذي يؤثر إيجابا ً على مجتمعنا ولذلك حرصنا على أن تكون نسخة
التقرير السنوي للعام  احلادي والثالثني ورق معاد تدويره بنسبة .٪100

ﺗﻜﻴﺔ أم ﻋﻠﻲ
ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث اﻟﺒﻴﺌﻲ "ﺳﺎﻋﺔ
ارض" وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺒﻨﻚ وﺣﻀﻮر ﺗﻼﻣﻴﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
اﻻﻳﺘﺎم.

مجلس اإلدارة
الرئيس
شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها
السيد بشر محمد عبد الرحيم جردانه
نائب الرئيس
شركة مادبا لالستثمارات املالية وميثلها
السيد أمين شفيق فرحان جميعان
األعضاء
الدكتور محمد خلف محمد التل
الدكتور نبيل هاني جميل القدومي
شركة رؤوف أبو جابر وأوالده وميثلها السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر
السيد عبد الرحيم  نزار عبد الرحيم جردانه
الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس                                                                    
شركة مستودع األدوية األردني وميثلها السيدة زينة نزار عبدالرحيم جردانه
السيدة وجدان محمد ياسني خليل التلهوني
شركة بنك فلسطني وميثلها السيد هاشم هاني هاشم الشوا
السيد فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء
المدير العام
السيد منتصر عزت احمد د ّواس

اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
إﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺠﻠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎدرة اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎح.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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حضرات املساهمني الكرام
باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة البنك االستثماري أتشرف أن أقدم لكم التقرير السنوي احلادي والثالثني للبنك عن
العام  ،2013الذي شهدنا خالله إجنازات متميزة رسخت مكانتنا في القطاع املصرفي وعززت سعينا نحو حتقيق تطلعاتنا
الطموحة التي حددناها ألنفسنا على األمدين املتوسط والبعيد.
الضغوطات على االقتصاد الوطني
ال يخفى عليكم تأثر النشاط االقتصادي في اململكة في العام  2013بعوامل عديدة خارجية وداخلية ،فأما اخلارجية فتركزت
بالضغوطات الناجمة عن األزمة السورية وتداعياتها على اقتصاد اململكة وبالذات استمرار تدفق الالجئني ،وما سببه ذلك
من ضغط على املوارد وفرص العمل في السوق احمللية ،حيث راوح النمو االقتصادي حدود الـ  2.8باملئة بالتزامن مع معدل
تضخم مرتفع  بلغ  5.6باملئة.
وأما الداخلية ،فاشتملت على أكثر من جانب ،حيث أدى العجز الكبير الذي تعاني منه املوازنة احلكومية إلى مزيد من
االستدانة ،وهو ما فاقم مشكلة الدين العام كحجم  وكنسبة مرتفعة من الناجت احمللي اإلجمالي ،ما أدى إلى استمرار
مزاحمة احلكومة للقطاع اخلاص على مصادر التمويل.
إضافة إلى االستغالل للمنحة اخلليجية التي تصب في النفقات الرأسمالية للدولة مع بقاء حجم اإلنفاق منها دون مستوى
الطموح ،كما ارتفع عجز امليزان التجاري كنتيجة رئيسية النخفاض قيمة صادرات الفوسفات اخلام واألسمدة والبوتاس،
حتى مع ارتفاع قيمة الصادرات من األصناف األخرى.
ومع كل ذلك ،وبرغم تراجع الدخل السياحي نتيجة انخفاض أعداد الوفود السياحية إلى األردن واملنطقة بشكل عام ،إال أن
االرتفاع امللحوظ في حتويالت العاملني في اخلارج  أسهم في تعزيز احتياطيات البنك املركزي األردني من العمالت األجنبية.
األداء النقدي صفحة مشرقة في 2013
لقد كان األداء النقدي في العام  2013هو الصفحة املشرقة في االقتصاد الوطني ،وهو انعكاس مباشر حلصافة إدارة البنك
املركزي األردني للسياسة النقدية وتظافر جهود البنوك العاملة؛ وقد جنم عن ذلك ارتفاع االحتياطيات من العمالت األجنبية
مرض جدا ً باملقارنة مع مستوى االحتياطيات األجنبية في عامي  2012و 2011وقابلها
إلى نحو  12مليار دوالر وهو مستوى
ٍ
مثل هذا الرقم تقريبا ً لدى البنوك العاملة في اململكة ،كما حققت كل من التسهيالت االئتمانية املمنوحة من اجلهاز
املصرفي جململ النشاطات االقتصادية وإجمالي الودائع ارتفاعا ً جيداً.
مؤشرات إيجابية واعدة للبنك
واصل البنك االستثماري في العام  2013حتقيق نتائج مالية متميزة تعكس حتسن العمليات التشغيلية ،إذ ارتفعت أرباحه
قبل الضريبة بنسبة  20باملئة لتصل إلى  16.3مليون دينار مقارنة مع  13.6مليون دينار للعام   ،2012كما منت االرباح
الصافية بعد الضريبة بنسبة  6باملئة مقارنة مع العام  ،2012لتبلغ  12مليون دينار في العام  ،2013كما ارتفعت املوجودات
بنسبة  10باملئة عن العام السابق بعد ان وصل مجموعها إلى  779مليون دينار في نهاية  ،2013و كذلك زاد حجم صافي
التسهيالت املباشرة بنسبة  7باملئة عن العام  2012ليصل إلى  431مليون دينار ،فيما ارتفعت ودائع العمالء والتأمينات
النقدية إلى  562مليون دينار ،إلى جانب منو العائد على حقوق املساهمني ليصل إلى نسبة  8.7باملئة.

وعلى صعيد حتقيق أهدافه االستراتيجية ،واصل البنك حتقيق أبرز ما تضمنته استراتيجيته على األمدين املتوسط والبعيد،
من ترسيخ ملكانته املتميزة في مجال خدمة العمالء مفتتحا فرعني جديدين له في موقعني من أبرز املواقع التجارية
االستراتيجية احليوية ليرفع بذلك عدد فروعة إلى أحد عشر فرعاً ،كما عزز من شبكة انتشار أجهزة الصراف اآللي ،وواصل
تطوير وإطالق منتجات وخدمات مبتكرة إنفرد بها في السوق احمللية واإلقليمية ،إلى جانب مواصلة نشاطاته من خالل
مجموعة الشركات التابعة له في مجاالت الوساطة (من خالل شركة املوارد للوساطة املالية) والتأجير التمويلي (من خالل
شركة متكني) ومتويل سلسلة اإلمداد (من خالل شركة اإلمداد).
ريادة في الخدمات المصرفية اإللكترونية

شراكات عالمية لتعزيز الرقابة والتدقيق
لقد انصبت جهود فريق عمل البنك في العام  2013على تطوير أدوات الرقابة وزيادة فعاليتها وتعزيز مفهوم احلوكمة
الرشيدة ،حيث عقد من أجل ذلك شراكات مع دور استشارات عاملية لتطبيق أحدث احللول وتعزيز االجراءات واألنظمة
الرقابية والتدقيق الداخلي وإدارة اخملاطر.
مسؤليتنا االجتماعية أولوية نعتز بها
وبالتزامن مع مساعينا الدائمة لتقدمي خدمات مصرفية متطورة ،فقد  ظلت جهودنا في خدمة اجملتمع  ركنا أساسيا من
سياستنا الراسخة التي نواصل تعزيزها من خالل تعميق مبادراتنا  القائمة واحلرص على استدامتها  وإطالق املزيد واجلديد
منها  لتحقيق غايتنا األساسية من ورائها ،وبالذات بناء  قدرات األفراد وتطوير بيئاتهم و االرتقاء مبجتمعاتهم ،لتحقيق املزيد
من النجاح واإلزدهار لهم بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام   .
وألجل ذلك عقدنا شراكات استراتيجية مع أبرز مؤسسات اجملتمع املدني لدعم قطاعات الشباب والتنمية والفن والصحة
والبيئة.
فريق متميز
إن اجلهود املميزة واخمللصة إلدارة البنك وفريق العاملني وثقة املساهمني والعمالء كان لها الدور الرئيس في ما حققه البنك
من نتائج ايجابية مشرفة وواعدة في العام  ،2013وهو ما نعزو إليه استشرافنا املزيد من النجاحات في العام  2014واألعوام
املقبلة ،ونحن نواصل مسيرة النجاح نحو املزيد من اإلجنازات بعون اهلل.
مع متنياتنا للجميع بدوام التوفيق...
بشر محمد جردانه
رئيس مجلس اإلدارة
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واليوم فنحن نعتز بأن نكون في موقع الريادة املتقدمة على صعيد خدمات البنك عبر االنترنت والتي تعد من أبرز اجملاالت
التي نركز عليها في استراتيجيتنا ،مستخدمني في ذلك نظام  iBankالذي يضاهي أعلى مستويات اخلدمة من حيث كفاءة
التشغيل والدقة واألمن.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

رسوخ في تحقيق استراتيجية البنك

التقرير السنوي الحادي والثالثون لعام 2013
حضرات السادة المساهمين الكرام ...
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي احلادي والثالثني للبنك والذي يشمل أهم اإلجنازات والنشاطات التي شهدها
خالل عام  ،2013باإلضافة إلى البيانات املالية وتقرير مدققي احلسابات للسنة املنتهية في .31/12/2013منوها مبا حققه
البنك وبالذات فيما يتعلق باألداء املالي له في هذا العام املصرفي االستثنائي.

اإلنجازات المالية
األرباح
حقق البنك في عام  2013أرباحا صافية بلغت  11.9مليون دينار مقابل أرباح  صافية  بلغت  11.3مليون دينار في عام ،2012
في حني بلغت األرباح قبل الضرائب  16.3مليون دينار ،وبلغ االقتطاع الضريبي  4.3مليون دينار ،وفي جميع األحوال فإنه يتم
التعامل مع األرباح من خالل آليات عمل تكفل حتسينها وزيادتها مبا يضمن تعزيز مالءة البنك املالية وزيادة رأسماله وتعظيم
عائد مساهميه  ،
إجمالي الدخل
بلغ إجمالي دخل البنك في عام  2013ما قيمته  34.4مليون دينار مقارنة بقيمته في العام  2012والبالغة  42.1مليون دينار،
حيث  شكلت اإليرادات من الفوائد والعموالت ما نسبته  ٪85من إجمالي الدخل للعام .2013
الميزانية
ارتفع مجموع امليزانية العامة للبنك في عام  2013الى  779مليون دينار ،مقابل  709مليون دينار في نهاية عام  2012و بنسبة
منو  %10حيث بلغ حجم التسهيالت املباشرة  469مليون دينار ( 431مليون دينار بالصافي) مقابل  446مليون دينار ( 404مليون
دينار بالصافي) في عام  ،2012في حني ارتفع حجم الودائع لدى البنك املركزي األردني والبنوك احمللية واخلارجية بنسبة ،%18
وفيما يلي استعراض للتغيرات على البنود الرئيسية للبيانات املالية:
ألقرب مليون دينار
عام 2013

عام 2012

البيان
إجمالي الدخل

34.426

42.145

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

29.263

31.297

صافي الربح قبل الضرائب

16.264

13.589

الربح للسنة

11.931

11.252

ودائع العمالء

517.866

458.082

إجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة

468.907

445.998

صافي محفظة البنك من األسهم

15.362

18.592

حجم الكفاالت الصادرة

36.943

21.243

حجم االعتمادات وبوالص التحصيل

211.336

187.924

بيانات هامة
إن العرض املقدم هو للميزانية املوحدة بني البنك وشركة املوارد للوساطة املالية وشركة متكني للتأجير التمويلي و شركة
االستثماري لتمويل سلسلة االمداد وشركة األردنية للتخصيم (لم متارس نشاطها بعد).

حافظ البنك على نسبة مرتفعة لكفاية راس املال كما في نهاية عام  2013وصلت إلى  %15.3في حني أن النسبة املقررة من
البنك املركزي هي  %12و من جلنة بازل . %8
* محفظة التسهيالت

* التصنيف االئتماني
ثبتت مؤسسة   Capital Intelligenceتصنيف البنك ،Financial Strength :BB+ / Outlook:Stable :وهو تثبيت يؤكد
استقرار البنك وقدرته على االستمرار بعمله املصرفي رغم كل الظروف الصعبة التي خبرناها جميعا.
* الحاكمية المؤسسية
قام مجلس اإلدارة ووفقا ً ملسؤولياته بتشكيل اللجان التي تتطلبها احلاكمية املؤسسية مبوجب دليل احلاكمية الصادر عن
البنك املركزي األردني  ،حيث استمرت هذه اللجان بالقيام باملهام والواجبات املناطة بها وفقا ً لسياسة احلاكمية املؤسسية
وهي :
•جلنة احلاكمية املؤسسية.
•جلنة التدقيق واالمتثال.
•جلنة إدارة اخملاطر.
•جلنة الترشيحات واملكافآت.
باإلضافة إلى اللجان الدائمه التالية :
•اللجنة العليا للتسهيالت.
•جلنة االستثمار.
* سياسة الحاكمية المؤسسية
مت إقرار سياسة احلاكمية املؤسسية للبنك ونظام مجلس اإلدارة ونظام جلنة الترشيحات واملكافآت وفقا لدليل احلاكمية
املؤسسية  ،وقد مت تعديل سياسة احلاكمية املؤسسية وفقا لقواعد حوكمة الشركات الصادر عن هيئة األوراق املالية.
* مكافحة غسل األموال
تقوم ادارة االمتثال في البنك بالرقابة احلثيثة على جميع العمليات املصرفية التي جتري في البنك وبشكل يومي وذلك
لتفادي أية مخاطر قد تنشأ من أية عمليات مشبوهة وغير قانونية وذلك من منطلق احلرص على سمعة البنك ومصلحة
جميع العمالء ووقف اية عمليات قد يكون لها صلة بغسل األموال أو متويل االرهاب.
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ارتفعت محفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة اإلجمالية لدى البنك في نهاية عام  2013لتصل الى  469مليون دينار (431
مليون دينار بالصافي) حيث توزعت هذه احملفظة على مختلف القطاعات كالتجارة العامة  ،اإلنشاءات  ،الصناعة  ،متويل
العقارات ،وعمليات األسهم باإلضافة إلى القروض الشخصية  ،قروض اإلسكان  ،متويل املركبات ومتويل التجارة اخلارجية وقد
روعي فيها تغطية احتياجات العمالء واالقتصاد الوطني من جهة ،والتأكد من انسجامها مع املعايير املصرفية املستندة
الى اجلدارة االئتمانيه من جهة ثانية.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

* كفاية راس المال

وقد مت تطوير نظام التقارير ( )OBIاملرتبط بالنظام البنكي لتزويد إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال بجميع التقارير
واملعلومات املطلوبة للرقابة على احلركات والعمليات التي تتم في فروع واقسام البنك أوال ً بأول.
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و في اطار ذلك فقد قام البنك بشراء وتطبيق نظام آلي خاص مبكافحة عمليات غسل األموال ومتويل االرهاب ومت ربطه على
النظام البنكي ليعزز الرقابة على جميع العمليات التي جتري في البنك مبا يسمح بكشف أية عمليات مشبوهة أو غير
اعتيادية على حسابات العمالء.
وفي هذه األثناء تقوم إدارة االمتثال ومكافحة غسل االموال كذلك مبراقبة نظام السويفت (  ) SWIFTفي البنك للتأكد من
عدم وجود تعامل مع اشخاص مدرجني على القوائم السوداء مثل. OFAC، UN، EU،BOE  :
* حقوق المساهمين
اصبح رأسمال البنك املصرح به و املدفوع  100مليون دينار /سهم في  31/3/2012وذلك بعد بيع االسهم غير املكتتب بها
(حسب تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب) في بورصة عمان  ،و بذلك يكون البنك قد استوفى متطلبات البنك املركزي
اإلردني بهذا اخلصوص.
* االستثمار الرأسمالي
بلغ حجم  اإلستثمار الرأسمالي للبنك كما في  31/12/2013مبلغ  24,022,167دينار.
الوضع التنافسي للبنك
يعمل البنك على حتسني وضعه التنافسي ضمن إطار اجلهاز املصرفي ،مع حرصه على استقطاب الودائع التي تتميز
باالستقرار ،ومنح التسهيالت وفق املعايير االئتمانية اآلمنة ،حيث بلغت حصة البنك من السوق املصرفي احمللي كما يلي:
ودائع العمالء  ، %1.9إجمالي التسهيالت .%2.3
إنجازات البنك في العام  2013وخطة العمل للعام 2014
واصل البنك االستثماري في العام  2013مسيرته الناجحة وفقا خلطته اإلستراتيجية لألعوام  2014-2012محققا إجنازات
ملموسة أسفرت عن حتقيق إرتفاع في أرباحه الصافية بعد الضريبة لتصل الى  11.9مليون دينار أردني مقارنة مع 11.3
مليون دينار أردني في العام  2012وحتقيق منو متصاعد في نسبة العائد على حقوق امللكية لتصل الى  % 8.7مقارنة مع % 8.4
في العام  2012مما يعتبر مؤشرا على أن البنك يسير في الطريق الصحيح نحو حتقيق أهدافه متوسطة وبعيدة املدى من خالل
اإلدارة الفاعلة لكافة أنشطة البنك وخططه مبا يخدم ويحقق تطلعات وتوقعات املساهمني.
وقد ركز البنك اإلستثماري جهوده خالل العام  2013على احملاور الرئيسية التي حددها مسبقا للوصول الى أهدافه والتي
تتمثل بالتالي:
محور اإلئتمان ومعاجلة اإلئتمان ،إذ استمر البنك بتطوير السياسات االئتمانية له ولشركاته التابعة لتتماشى وأفضل
املمارسات في العمل املصرفي ومبا يحمي حقوق البنك وعمالئه على حد سواء ويوفر املرونة والسرعة في اتخاذ وتنفيذ
القرارات اإلئتمانية مبا يرفع مستوى رضا العمالء.
محور منوذج العمل ،استمر البنك على نهجه فيما يتعلق بتوسيع أعماله ونشاطاته في كافة قطاعات األعمال (قطاع
الشركات الكبرى والتجارية واملتوسطة والصغيرة) وقطاع األفراد ( ،)Upper Retail & PRIMEكما قام البنك بإعادة هيكلة
اخلدمات اإلستثمارية كخطوة مهمة نحو تعزيز نشاطاته في الذراع اإلستثماري على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.
محور تكنولوجيا املعلومات ،عمل البنك في العام  2013على رفع كفاءة النظام املصرفي الرئيسي ( )Flex Cubeواستمر
بتطوير خدماته البنكية اإللكترونية ( )iBankومبا يضاهي أرقى وأعلى املستويات من حيث اخلدمات املقدمة بأعلى درجات
الدقة وأكثرها أمانا حلماية العمالء والبنك من اي انتهاكات ،علما بانه في بداية العام  2014مت العمل على توفير هذه اخلدمة
( )iBankلعمالء الشركات  من كافة القطاعات.
محور اخلدمات املصرفية لألفراد وقنوات االتصال ،قام البنك  خالل العام  2013بفتح فرعني جديدين أحدهما في أبراج إعمار
واآلخر في عبدون و بذلك اصبح عدد فروع البنك في اململكة احد عشر فرعاً ،ويتم العمل حاليا على اختيار مواقع جديدة في

األماكن التي يوجد فيها تركز عالي لعمالئنا املستهدفني.
كبار العمالء  .مت التوسع في خدمة كبار العمالء ( )PRIMEوذلك بافتتاح مكاتب خاصة في فرع إعمار باالضافة الى مركزها
في مقر البنك الرئيسي في الشميساني والذي يعمل على توفير خدمات بنكية خاصة بكبار العمالء باإلضافة الى اخلدمات
االستثمارية من خالل مدراء عالقات مؤهلني للتعامل مع االحتياجات اخملتلفة واملستجدة لكبار العمالء.

الصراف االلي .حيث تستخدم أنظمة تقنية ذات كفاءة عالية متكن عمالئنا  االستفادة من اخلدمات التي توفرها أجهزة
الصراف اآللي مبا يلبي رغباتهم وتطلعاتهم.
تطوير املنتجات .حيث استمر البنك بتطوير واطالق منتجات ال مثيل لها في السوق احمللي واإلقليمي ()iSaver 1, Tip Your Kid
والتي القت رواجا واستحسانا من قبل العمالء باإلضافة الى املنتجات االخرى القائمة .وبهدف ترويج هذه املنتجات باإلضافة الى
املنتجات األخرى في البنك ،فقد مت بناء فريق للبيع املباشر ومت تفعيل دور الفروع كقنوات للبيع (وذلك من خالل مركزة العمليات
بحيث يتم تفريغ موظفي الفروع خلدمة العمالء والبيع ،باإلضافة إلى تنمية مهارات البيع لدى موظفي الفروع).

محور صورة البنك وهويته املؤسسية اجلديدة .عمل البنك على تعزيز صورته ضمن فئات العمالء احلاليني و املستهدفني من
خالل تطبيق سياسة تسويق وحمالت تسويقية موجهة تهدف الى تعريف العمالء احلاليني واملستهدفني بالبنك اإلستثماري
واخلدمات واملنتجات املتوفرة لديه .كما عمل البنك على تطوير موقعه اإللكتروني وزيادة قنوات التواصل مع العمالء الستالم
أي آراء ومقترحات ومعاجلة أي عوائق أو حتديات يواجهونها في تعامالتهم مع البنك إلتخاذ اإلجراءات الضرورية/التصحيحية/
التطويرية الالزمة لإلرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للعمالء.
املسؤولية االجتماعية .قام البنك باعتماد سياسة للمسؤولية اإلجتماعية    CSRوالتي حدد فيها اهتماماته خلدمة
مجتمعه احمللي في مجال البيئة حيث قام بعمل عدة برامج ومبادرات مع جهات مختلفة لهذا الغرض.
محور املوارد البشرية .يركز البنك على االستثمار بالعنصر األهم أال وهو العنصر البشري لضمان االرتقاء والتميز مبستوى
اخلدمات املقدمة .إذ إنصب تركيز البنك على استقطاب واحلفاظ على موظفيه األكفاء وتنمية مهاراتهم ليكونوا قادرين
على النهوض بالبنك ودعم مسيرته .وقد مت التعاقد في العام  2013مع جهات خارجية لوضع ومراجعة أنظمة املوارد
البشرية اخملتلفة  باإلضافة الى حتديد االحتياجات التدريبية ملوظفي اخلدمات املصرفية لألفراد اليفادهم الى دورات تدريبية
تلبي احتياجاتهم واحتياجات البنك معا .وسيتم العمل في العام  2014على وضع خطط اإلحالل والتعاقب الوظيفي وعلى
كافة املستويات اإلدارية.
محور الشركات التابعة ،يهدف البنك الى توسيع نشاطاته من خالل مجموعة من الشركات التابعة في مجاالت متخصصة
مبا ميكنه من تقدمي منظومة خدمات شاملة ومتكاملة (تلبي اإلحتياجات القائمة واملستجدة) لفئات العمالء احلاليني
واملستهدفني .وسيعمل البنك على تطوير أعمال الشركات التابعة في مجال الوساطة والتأجير التمويلي ومتويل سلسلة
اإلمداد باإلضافة الى إنشاء شركتني جديدتني في مجال اخلدمات املالية للوصول الى خمس شركات تابعة.
ولالستمرار باملضي قدما في حتقيق احملاور االستراتيجية املذكورة   ،يلتزم البنك بالعمل املتواصل على تطوير اخلطط
االستراتيجية   و البرامج واملبادرات اخملتلفة لتحقيق االهداف املوضوعة وتعديلها وحتديثها باستمرار في ضوء تعليمات
اجلهات الرقابية الناظمة ألعمال البنك و التأثيرات االقتصادية وغيرها من املستجدات والتي من شأنها أن توثر على اعمال
البنك وتوجهاته االستراتيجية .كما يقوم البنك باستمرار  مبراجعة و تطوير  الهيكل التنظيمي و السياسات املصرفية
وأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتي تعتبر اإلطار واألساس الذي يعتمد عليه البنك في حتقيق اهدافه االستراتيجية بأفضل
السبل .
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محور إدارة اخملاطر والتدقيق الداخلي واإلمتثال .عمل البنك على رفد هذه الدوائر بالكفاءات وباشر خالل العام  2013بتطبيق
نظام التقييم الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابية  CSRوالذي يعتبر من األنظمة املهمة لتحديد وإدارة مخاطر التشغيل
في البنك ويسهم بزيادة فاعلية أنشطة التدقيق الداخلي باعتماده منهجية التدقيق املستند الى اخملاطر.
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اخلدمة الهاتفية .وادراكا منا بأن وقت العميل ثمني ،فقد قام البنك بإنشاء مركز اخلدمة الهاتفية وفق أعلى املعايير التقنية
لتلبية احتياجات العمالء  املصرفية ،والتي متكنهم من إجراء العديد من العمليات املصرفية من الساعة  8صباحا ً وحتى
الساعة  12منتصف الليل على مدار  7أيام في األسبوع من خالل موظفني مؤهلني لإلجابة على كافة االستفسارات بسرعة
وكفاءة عالية.

توصيات
مجلس اإلدارة
بناءا ً على ما تقدم يوصي مجلس اإلدارة للسادة املساهمني مبا يلي:
  -1املصادقة على البيانات املالية للبنك عن العام  2013و إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن تلك املدة.
  -2املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح على املساهمني مببلغ  7مليون دينار (سبعة
ماليني دينار)  اي بنسبة %7  من راس املال .
 -3انتخاب مدقق احلسابات للسنة املالية .2014
ويتقدم مجلس اإلدارة بالشكر اجلزيل إلى السادة املساهمني و جميع املتعاملني مع البنك على
حسن ثقتهم ،ولطف دعمهم ،و مؤازرتهم له ،و بالشكر جلميع املوظفني جلهودهم اخمللصة التي
ساهمت بشكل فعال في حتقيق النجاح املستمر للبنك.

واهلل املوفق،،

ﺳﻮق اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ "ﺳﻮق اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺒﻠﺪي "
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻌﺮض وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،وﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﺮض ﻋﺒﻮات ﻣﻦ زﻳﺖ
اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺰﻋﺘﺮ.

نشاطات البنك والبيانات المالية
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مع أن العام  2013اتسم بعدم الوضوح في املسيرة االقتصادية خاصة مع بقاء معدل النمو االقتصادي ضمن حدود تقل عن
 %3تقريبا ،بالتزامن مع ارتفاع وزيادة حجم املديونية العامة نتيجة الستمرار العجز في املوازنة ،إال أن البنك االستثماري قد
استطاع تكريس مسيرته الناجحة التي تعبر عنها البيانات املالية اخملتلفة ،وهو يرسم خطاه الواثقة مستندا إلى تراكم
اخلبرات وتنوعها وتعدد اخلدمات واملنتجات التي يقدمها والتحديث والتطوير املستمر في أنظمته وعملياته ،ما ساهم بزيادة
فعالية أدائه واالرتقاء بنتائج أعماله  .
أوال  :مصادر األموال
 .1الودائع
بلغت ودائع العمالء لدى البنك  518مليون دينار منها  87مليون دينار بالعملة األجنبية في نهاية عام  2013مقابل  458مليون
دينار منها  106مليون دينار بالعملة األجنبية في عام  2012ويركز البنك على ودائع العمالء كأهم مصدر من مصادر التمويل
وخاصة ذات الكلف املنخفضة مع األخذ بعني االعتبار حاجات البنك لتمويل نشاطاته ،وذلك كما  يعكسها  كل من اجلدول
رقم ()1والذي يشير الى مصادر االموال واجلدول رقم ( )2والذي يظهر النمو في حجم ودائع العمالء بالدينار وبالعملة االجنبية
لعام  2013باملقارنة مع عام  2012وكما يلي :
جدول رقم ()1
والذي يشير الى مصادر االموال
ألقرب مليون دينار
البيان

عام 2012

عام 2013

ودائع العمالء

%85

518

%87

458

ودائع البنوك

%8

47

%3

11

التأمينات النقدية

%7

44

%10

56

اجملموع

%100

609

%100

525

رسم توضيحي لمصادر االموال لعام 2013
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ %7
وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك %8

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ %7
وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك %8
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء %85
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء %85

جدول رقم ()2
البيان

عام 2012

عام 2013

ودائع العمالء عملة أجنبية

87

106

اجملموع

518

458

 .2زيادة حقوق المساهمين:
زادت حقوق املساهمني في نهاية عام  2013لتصل الى 139مليون دينار مقابل  135مليون دينار في نهاية عام  2012بنسبة منو %3
ثانيا  :استخدامات االموال
يبني اجلدول رقم ( )3كيفية توزيع استخدامات األموال التي منت في العام  2013عن العام  2012بنسبة  %9وفق استخداماتها
اخملتلفة وحصة كل بند منها كما يلي:

ألقرب مليون دينار
البيان

عام 2012

أرصدة و ايداعات لدى البنوك واملؤسسات املصرفية

%9

67

%10

71

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

%10

73

%7

48

إجمالي التسهيالت اإلئتمانية

%62

469

%64

446

محفظة املوجودات املالية

%19

146

%18

127

اجملموع

%100

755

%100

692

الرسم التوضيحي إلدارة الموجودات لعام 2013
أرﺻﺪة واﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ %9
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي %10

ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %19

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ %62

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ %62
ﻣﺤﻔﻈﺔ ا وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %19

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي %10
أرﺻﺪة واﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ %9
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جدول رقم ()3

عام 2013
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ودائع العمالء دينار أردني

431

352

نعرض تفاصيل استخدامات بعض البنود المشار إليها سابقًا ،كما يلي :
 -1االستثمار في محفظة الموجودات المالية
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وظف البنك استثمارات في مجال األسهم والسندات في عام  2013بلغ حجمها  146مليون دينار ،موزعة على األسهم مببلغ
 15مليون دينار ،وعلى السندات مببلغ  131مليون دينار ،وذلك كما يعرضها اجلدول رقم (  )4الذي يبني حجم تلك االستثمارات
في نهاية عام  2013مقارنه مع نهاية عام : 2012
جدول رقم ()4
ألقرب مليون
عام 2013

عام 2012

البيان
املوجودات املالية  /األسهم

15

19

املوجودات املالية /السندات

131

108

اجملموع

146

127

140

131

120

108

100
2013
2012

80
60
15

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  /اﻟﺴﻨﺪات

19

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  /اﺳﻬﻢ

40
20
0

 -2التسهيالت االئتمانية
استمر البنك في العام  2013باتباع سياسة املنح املدروس للتسهيالت وفق املعايير املصرفية واجلدارة االئتمانية ،وذلك على
قاعدة متحيص طلبات العمالء وإخضاعها للتعليمات والسياسات املعتمدة سوا ًء تعلق األمر بالتسهيالت املباشرة أو غير
املباشرة  ،وذلك كما يلي :
أ) التسهيالت المباشرة:
مع أن البنك استمر في العام  2013بالتركيز على برامج التمويل اخملتلفة وبرامج القروض الشخصية والبطاقات االئتمانية
وقروض اإلسكان وغيرها وضاعف جهوده أيضا باجتاه الشركات الصغيرة واملتوسطة ،ومتويل عمليات التجارة اخلارجية ومتويل
املشاريع في القطاعات اخملتلفة ،إال أنه ظل يتبع سياسة مدروسة ومتأنية قبل منح تلك التسهيالت جتنبا ً للمخاطر
اإلئتمانية ،وللمحافظة على مصالح العمالء أنفسهم واملساهمني في املقام األول .ورغم ذلك فقد أظهرت نتائج البنك
لعام  2013ارتفاعا في إجمالي حجم محفظة التسهيالت اإلئتمانية لتصل  469مليون دينار مقابل  446مليون دينار في
عام  2012و بنسبة منو بلغت .%5
ب) التسهيالت غير المباشرة:
إدراكا من البنك ألهمية متويل عمليات التجارة اخلارجية (اعتمادات مستندية  ،بوالص حتصيل  ،كفاالت) باعتبارها الرديف
الثاني الستخدامات األموال،وتأكيدا على دوره بتمويل قطاع عمليات التجارة اخلارجية على مستوى اململكة  ،فقد تابع البنك

تقدمي التسهيالت لهذا القطاع آخذا ً باالعتبار اخملاطر القائمه والتي استدعت دراسة ومراجعة كل طلب تسهيالت بشكل
دقيق،حيث بلغ حجم التسهيالت املقدمة لهذا القطاع من قبل البنك في العام  2013حوالي  248مليون دينار مقابل 209
مليون دينار في عام  ،  2012كما يبني ذلك اجلدول رقم (: )5

ألقرب مليون دينار
عام 2013

عام 2012

البيـــــان
االعتمادات املستندية وبوالص التحصيل

211.336

187.924

الكفاالت

36.943

21.243

اجملمـــوع

248.279

209.167

ثالثا :بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين

بلغ اجمالي الدخل خالل عام  2013حوالي  34.4مليون دينار و األرباح الصافية بعد الضريبة حوالي  11.9مليون دينار ،ويبني
اجلدول رقم  ( )6التالي اهم بنود االيرادات والنفقات املتحققه لعامي  2013و . 2012
جدول رقم ()6
ألقرب مليون دينار
عام 2013

النسبة

عام 2012

النسبة

البيان
مجموع اإليرادات

58.948

%100

61.358

%100

الفوائد الدائنة

48.185

%82

45.587

%74

صافي العموالت

5.600

%10

4.922

%8

أرباح موجودات مالية

1.347

%2

0.709

%1

فروقات العملة وأخرى

3.816

%6

10.139

%17

مجموع النفقات

42.685

%100

47.769

%100

الفوائد املدينة

24.522

%57

19.213

%40

مصاريف إدارية وعمومية واستهالكات

17.319

%41

15.542

%33

مخصص الديون ومخصصات مختلفة

0.844

%2

13.015

%27

صافي األرباح قبل الضريبة

16.264

13.589

ضريبة الدخــل

4.333

2.337

صافي األرباح بعد الضريبة

11.931

11.252
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بلغ مجموع األرباح القابلة للتوزيع في عام  2013ما مجموعه  7.5مليون دينار ،مع اإلشارة إلى أنه ومن أصل أرباح سنة
 2013واالرباح املدورة والبالغة  15.7مليون دينار ،فإن مبلغ  4.4مليون دينار مقيد التصرف به مبوجب تعليمات البنك املركزي
األردني لقاء موجودات ضريبية مؤجلة ،إضافة إلى مبلغ  1.3مليون دينار ال ميكن التصرف به أيضا والذي ميثل أثر التطبيق
املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)9ومبلغ  2.5مليون دينار مق ّيد التصرف به بنا ًء على طلب البنك املركزي األردني
ميثل املتبقي من األرصدة العائدة لعمليات غير نظامية ،ومبلغ  0.1مليون دينار ال ميكن التصرف به والذي ميثل فروقات إعادة
التقييم للموجودات املالية املقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،وميثل اجلدول رقم ( )7احلركة على األرباح املدورة:
جدول رقم ()7
ألقرب مليون دينار
البيـــــان

عام 2012

عام 2013

الرصيد في بداية السنة

14.3

13.1

الربح للسنة

11.9

11.2

احملول إلى (من) االحتياطيات

()2.1

()2

أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

()0.4

()0.1

أرباح موزعة

()8.0

  ()8.0

الرصيد (االرباح املدورة في نهاية السنة)

15.7

14.3

 حقوق المساهمينواصل مجموع حقوق املساهمني ارتفاعه في نهاية عام  2013ليصل إلى  139مليون دينار أردني مقابل  135مليون دينار أردني
في عام  ، 2012بزيادة نسبتها  %3ويظهر اجلدول رقم ( )8مجموع حقوق املساهمني لعامي   2013و  2012كما يلي:
جدول رقم ()8
ألقرب مليون دينار
البيان

عام 2012

عام 2013

رأس املال املدفوع

100

100

االحتياطي القانوني

17.7

16.1

أحتياطي مخاطر مصرفية عامة

4.2

3.8

إحتياطي القيمة العادلة  -بالصافي  

1.1

0.3

أرباح مدورة

15.7

14.3

اجملموع

138.7

134.5

أهم المؤشرات المالية

جدول رقم ()9
أهـم المؤشـرات الماليـة
ألقرب مليون دينار
البيان

2010

2009

2011

2013

2012

أ -النمو

رأس املال املدفوع

70.000

77.500

85.250

100.000

100.000

دفعات على حساب زيادة راس املال

-

-

14.117

-

-

مجموع املوجودات

666.715

677.217

691.772

708.514

778.923

ودائع العمالء

477.606

449.296

469.627

458.082

517.866

القروض و التسهيالت املمنوحة

315.277

373.816

386.577

445.998

468.907

ب -الربحية
أجمالي الدخل

21.423

34.889

36.492

42.145

34.426

الربح للسنة (بعد الضريبة)

7.238

10.887

9.596

11.252

11.931

األرباح النقدية املوزعة على املساهمني

-

-

8.000

8.000

*7.000

نسبة التوزيع النقدي

-

-

0.080

0.080

0.070

حصة السهم الواحد من صافي األرباح

 99فلسا

 141فلسا

 112فلسا

 113فلسا

 119فلسا

العائد على معدل املوجودات

%1.1

%1.6

%1.4

%1.6

%1.6

العائد على معدل حقوق املساهمني

%8.1

%10.9

%8.0

%8.4

%8.7

ج -القيمة السوقية للسهم (دينار)

1.50

1.61

1.34

1.18

1.20

* قرر مجلس اإلدارة التوصية للهيئة العامة للمساهمني بتوزيع  7مليون دينار عن عام  2013أي ما يعادل  ٪7من رأس املال
وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني.
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   مجموع حقوق املساهمني

93.249

107.421

131.422

134.509

138.754
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تظهر املؤشرات املالية التاريخية للبنك على مدار السنوات من  2009وحتى  2013االرتفاع املستمر في كل من حقوق
املساهمني بحوالي  ، %49ورأس املال املدفوع بنسبة  ،%43ومجموع املوجودات بنسبة  ، %17وودائع العمالء  بنسبة ، %8
والقروض والتسهيالت املمنوحه بنسبة  ،%49وإجمالي الدخل بنسبة  ، %61واألرباح بعد الضريبة بنسبة  %65وهو ما
يعكس حجم النشاط املصرفي املتزايد للبنك واستمرار اجتاهه التصاعدي املقرون بتثبيت دعائمه على أسس راسخة .األمر
الذي يجد له جتسيدا ً بنسب النمو والبيانات املالية التي يعبر عنها ويستعرضها اجلدول رقم(-:)9

توزيع أسهم مجانية

التقرير السنوي الحادي والثالثون

استمر البنك بتوزيع األسهم اجملانية على املساهمني ضمن إطار سعيه لزيادة رأس مال البنك،ومبا يتوافق مع متطلبات البنك
املركزي ويسهم بترسيخ دعائم املتانة املالية فيه ،ومبعدل  8.250مليون سهم سنويا على امتداد السنوات  2006وحتى 2010
وذلك كما يظهره اجلدول رقم(:)10
الجدول رقم ()10
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سهم

عام

نسبة /راس املال

2006

%25

11,000,000

2007

%11.50

6,325,000

2008

%14.15

8,675,000

2009

%10.74

7,500,000

2010

%10.00

7,750,000

الربح للسنة
يشير الرسم البياني إلى األرباح السنوية بعد الضريبة من عام  2009إلى عام 2013

14.000

11.931

12.000

10.887
11.252

10.000
9.596
8.000
7.238

6.000
4.000
2.000

2013

2012

2011

2010

2009

إيضاحات إضافية
األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم والشركات املسيطر عليها لعامي 2013
و .2012

عام 2013
املنصب

االسم
شركة عبد الرحيم جردانه واوالده وميثلها

عام 2012
اجلنسية

رئيس اجمللس االردنية

عدد االسهم
185,581

اجملموع

اجملموع

38,138
57,561

95,699

115,699

الدكتور محمد خلـــــــف  محمد التل                               عضو

االردنية

1,259,871

1,259,871

1,117,539

الدكتور نبيل هاني  جميل القدومي                                  عضو

الكويتية

2,153,936

2,153,936

2,153,936

االردنية

9,088

9,188

االردنية

100

_

شركة مستودع االدوية االردني و ميثلها

عضو

االردنية

1,009,479

5,972,345

السيدة زينة نزار عبدالرحيم جردانه

عضو

االردنية

4,962,866

االردنية

السيد  بشر محمد عبد الرحيم جردانه

شركة مادبا لالستثمارات املالية و ميثلها نائب الرئيس االردنية
االردنية
السيد امين شفيق فرحان جميعان

  شركة رؤوف ابو جابر واوالده وميثلها

عضو

السيد  زياد  رؤوف سعد أبو جابر

ــ

9,088

5,972,345

السيد عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانه عضو

االردنية

8,431,216

8,431,216

8,431,216

الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس

عضو

االردنية

83,687

83,687

83,687

السيدة وجدان محمد ياسني خليل
التلهوني

عضو

االردنية

889,561

889,561

889,561

فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء

عضو

السعودية

2,057,234

2,057,234

2,027,055

الفلسطينية
االردنية

9,420,627

9,420,627

8,338,098

شركة بنك فلسطني و
السيد هاشم هاني هاشم الشوا

ميثلها عضو
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185,581

185,581
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أ) عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة

ب -عدد االوراق المالية المملوكة ألقارب اعضاء مجلس االدارة (الزوجة واالوالد القصر)
عدد االسهم
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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الرقم

االسم

املنصب

السيد امين شفيق فرحان جميعان /

نائب رئيس مجلس االدارة

3

2013

االردنية

نهلة توفيق جريس كرادشه

زوجة

االردنية

4,236

4,236

شفيق امين شفيق جميعان

ابن

االردنية

4,236

4,236

زيد امين شفيق جميعان

ابن

االردنية

4,236

4,236

عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه
2

الصلة

اجلنسية

2012

عضو

نزار عبدالرحيم نزار جردانه

ابن

االردنية

1,070

1,070

دارة عبدالرحيم نزار جردانه

ابنة

االردنية

1,070

1,070

روان عبدالرحيم نزار جردانه

ابنة

االردنية

2,140

2,140

وجدان محمد ياسني خليل التلهوني عضو
بسام خليل عبدالرحيم الساكت

االردنية
زوج

االردنية

123,719 123,719

ج -عدد االسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس االدارة
واقاربهم
2013

االسم

بشر محمد عبد
الرحيم جردانه

املنصب

رئيس
اجمللس

امين شفيق فرحان نائب
الرئيس
جميعان

اسم الشركة املسيطر عليها

تصنيف
الشركة

اجلنسية

عدد االسهم
اململوكة
للشركة
املسيطر
عليها

شركة املشرق للخدمات العقارية

مساهمة
خاصة

االردنية

329,141

شركة ارابتك جردانه فلسطني

مساهمة
خاصة

الفلسطينية

33,331

شركة مادبا لالستثمارات املالية

مساهمة
خاصة

االردنية

38,138

د -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص االدارة العليا  /التنفيذية
ال يوجد اوراق مالية مملوكة من قبل اشخاص االدارة العليا /التنفيذية
هـ  -عدد االوراق المالية المملوكة القارب اشخاص االدارة العليا /التنفيذية (الزوجة و االوالد القصر)
ال يوجد اوراق مالية مملوكة القارب اشخاص االدارة العليا /التنفيذية
و  -ع��دد االوراق المالي��ة المملوك��ة للش��ركات المس��يطر عليها من قب��ل اش��خاص االدارة العليا
واقاربهم
اليوجد اوراق مالية مملوكة لشركات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا و اقاربهم  

ز – اسماء كبار مالكي االسهم و عدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنه مع السنة السابقة
االسم

الرقم

عام 2013
عدد االسهم

عدد االسهم

نسبة
املساهمة

1

ايهاب شفيق فرحان جميعان

11,880,143

%11.880

11,880,143

%11.880

2

شركة بنك فلسطني

9,420,627

%9.421

8,338,098

%8.338

3

عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه

8,431,216

%8.431

8,431,216

%8.431

4

رغدة حمدي خليل منكو

7,026,822

%7.027

7,026,822

%7.027

5

شركة ابو جابر اخوان

6,121,750

%6.122

7,371,750

%7.371

ح -القروض الممنوحة من البنك العضاء مجلس االدارة:

املزايا واملكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2013
االسم

بدل تنقالت
سنوية

بدل عضوية
جلان و/او
شركات تابعة

مكافآت
سنوية

االجمالي

السيد بشر محمد عبدالرحيم جردانه

6,000

29,000

5,000

40,000

السيد امين شفيق فرحان جميعان

6,000

5,195

5,000

16,195

السيد زياد رؤوف سعد ابوجابر

6,000

2,080

5,000

13,080

السيدة وجدان محمد ياسني خليل التلهوني

5,500

1,350

4,375

11,225

الدكتور محمد خلف محمد التل

5,500

1,500

4٫375

11,375

السيد عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه

6,000

5,250

5,000

16,250

الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس

6,000

4,500

5,000

15,500

السيدة زينة نزار عبدالرحيم جردانه

9,000

1,406

5,000

15,406

الدكتور نبيل هاني جميل القدومي

9,000

1,500

5,000

15,500

السيد هاشم هاني هاشم الشوا

8,250

374

4٫375

12,999

السيد فهمي بن فائق ابو خضراء

6,000

2,637

5,000

13,637

اجملموع

73,250

54,792

53,125

181,167

المزايا والمكافأت الممنوحة ألشخاص اإلدارة العليا لعام 2013
رواتب االدارة العليا كما في 31/12/2013
االسم
اجملموع لكادر البنك فقط

معلومات عن الراتب (دينار أردني)
الراتب
االساسي
954,925

عالوات  /مزايا /
بدل اجازات
1,250

املكافات
279,137

إجمالي
الرواتب
1,235,312
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بلغ اجمالي ارصدة القروض والتسهيالت املباشرة وغير املباشرة املستغلة كما في نهاية  2013واملمنوحة للسادة اعضاء
مجلس ادارة البنك ولذوي الصلة بهم مبلغ  21,662,203دينار
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نسبة
املساهمة

2012

خدمة المجتمع وحماية البيئة.
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شهد العام  2013إجنازات مهمة للبنك اإلستثماري في مجال املسؤولية اإلجتماعية .فقد أمتمنا أربع سنوات من دعم قطاع
التعليم العالي من خالل تقدمي منح دراسية لعدد من األيتام في دار األمان .كما حقق مشروع الزراعة العضوية ،والذي يديره
شريكنا االستراتيجي ،اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة بالتعاون مع "الكفاح" ،منوا َ ملموسا َ وساهم في تطوير مهارات
وموارد املزارعني .وشهد هذا العام كذلك حتقيق إجناز هام ،أال وهو إنشاء "سوق الشمس البلدي" ،الذي أتاح ملزارعينا العضويني
اجتياز أسواقهم احملدودة في مجتمعهاتهم احمللية في عجلون والوصول إلى العاصمة ،عمان ،حيث حظوا مبستوى أعلى من
التسويق واملبيعات والتجارة.
كما أتاحت لنا شراكتنا مع جمعية الشجرة من بلوغ محطة نوعية هامة ،حيث متكننا من إنشاء مزارع لتربية النحل في
منطقة اجلبة ،احمليطة بغابتنا في بيرين وإنتاج العسل الطبيعي العضوي ،وهي مبادرة وفرت الفرصة لتعليم نساء املنطقة
كيفية تربية النحل واستخالص وتعبئة العسل في العبوات املناسبة.
وباالضافة إلى ما سبق في مجال دعم وحتسني البيئة ،واصل البنك تقدمي دعمه ملؤسسة امللك حسني للسرطان سواءا َ
بتقدمي التكاليف العالجية لألفراد أو لتأمني التمويل للمركز من خالل دعم املاراثون الذي نظمته املؤسسة ومبادرة تسلق
جبل كيليمنجارو.
وبالتزامن مع تلك اجلهود في مجال املسؤولية اإلجتماعية ،واصلنا تركيزنا على مبادرة إعادة تدوير األوراق في مكاتبنا
والوصول إلى اجتماعات مجلس إدارة وجلان خالية من استخدام األوراق ،وتدريب أعضاء فريق العمل على اتخاذ أدوار حيوية
في دعم البيئة ،كما أطلقنا منتجات متنح مستخدميها الفرصة في احلصول على مكافأة في حال اعتماد املعامالت غير
الورقية بشكل تام.
نأمل أن تساهم جهودنا في حتقيق تأثير ملموس ومستدام في اجملتمعات احمللية واململكة ككل.
كشف الرعاية والتبرعات لعام 2013
اجلهة املتبرع لها

املبلغ/دينار

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

36,807

الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية

19,372

جمعية الشجرة

18,000

مركز احلسني للسرطان

17,920

صندوق االمان ملستقبل االيتام

10,000

أخرى

525

اجملموع

102,624

أتعاب التدقيق للبنك والشركات التابعة
•بلغت أتعاب التدقيق للبنك االستثماري لعام  2013مبلغ  57,536دينار.
•بلغت  أتعاب التدقيق للشركة التابعة ( شركة املوارد للوساطة املالية ) لعام  2013مبلغ  8,120دينار.
•بلغت أتعاب التدقيق للشركة التابعة (شركة متكني للتأجير التمويلي) لعام  2013مبلغ  1,450دينار.
•بلغت أتعاب التدقيق للشركة التابعة (شركة االستثماري لتمويل سلسلة االمداد) لعام  2013مبلغ  2,900دينار.
الموارد البشرية
تولي ادارة البنك عنايتها بجذب املرشحني املؤهلني للوظائف الشاغرة ومن ثم فرزهم للتوصل إلى أفضلهم باالستناد الى
معايير االختيار وسياسات التوظيف املعتمدة ومبا يضمن وجود األعداد املناسبة من األشخاص باملؤهالت املطلوبة في الوقت
املناسب ووفقا خلطط القوى العاملة والهيكل التنظيمي للبنك للتمكن من حتديد األشخاص املؤهلني والقادرين على حتمل
املسؤولية الكاملة جتاه حتقيق رسالة البنك االستثماري والوصول إلى األهداف املنشودة ،وقد عمل البنك على تعيني عدد من

املوظفني من ذوي الكفاءات واخلبرات املميزة في السوق املصرفي سنة  2013وذلك لدعم كادره الوظيفي  ،حيث أصبح عدد
موظفي البنك والشركات التابعة في نهاية عام  2013ما مجموعه ( )445موظفا.
وفيما يلي استعراض ألعداد املوظفني تبعا ً ملؤهالتهم ،وتوزيعهم بني اإلدارة العامة والفروع والشركات التابعة:
التقرير السنوي الحادي والثالثون

عدد موظفي البنك وفئات مؤهالتهم:
أ-عدد موظفي البنك وفق مؤهالتهم بدون الشركات التابعة :
البيان

العدد

ماجستير

21

بكالوريوس

296

دبلوم

45

ثانوية عامة

11

دون الثانوية العامة

26

االجمالي

399

ب  -توزيع املوظفني بني اإلدارة العامة وفروع البنك اخملتلفة:
يتوزع املوظفون على كل من اإلدارة العامة والفروع وشركة امداد وشركة املوارد للوساطة املالية وشركة متكني للتإجير
التمويلي وفق متطلبات العمل واحلاجة ومبا يكفل حسن القيام باملهام املطلوبة من كل واحد منهم ويسمح بأعلى
مستويات األداء واإلنتاجية ،حيث يتوزع هؤالء املوظفون كما يلي:
البيان

العدد

االدارة العامة  /شارع عبداحلميد شرف

272

الفرع الرئيسي  /االدارة العامة

18

 PRIMEمركز خدمة  كبار العمالء  /االدارة العامة

7

فرع مكة  /شارع مكة

8

فرع اعمار  /أبراج إعمار

9

فرع املدينة  /شارع امللك حسني

7

فرع الصويفية /شارع الوكاالت

9

فرع الوحدات  /دوار الشرق األوسط

9

فرع سحاب  /مدينة سحاب الصناعية

7

فرع الزرقاء  /شارع امللك حسني

7

فرع اربد  /شارع وصفي التل

8

فرع العقبة  /شارع النهضة

7

فرع عبدون   /شارع سليمان القضاة

4

دائرة املبيعات

27

اجملموع

399
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ج -توزيع املوظفني بني الشركات التابعة:
الشركات التابعة

التقرير السنوي الحادي والثالثون
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32

شركة املوارد للوساطة املالية  /الشميساني

13

شركة امداد   /اجلويدة

19

شركة متكني للتاجير التمويلي /شارع مكة

14

اجملموع

46

تطوير مهارات الموظفين
انطالقا من حرص البنك على تطوير معارف ومهارات وقدرات موظفيه مبا ميكنهم من القيام بأعمالهم بكفاءة وفعالية
ويساهم في االرتقاء مبستوى أداء وإنتاجية البنك وتقدمي أفضل مستوى من اخلدمات فقد شارك ما نسبته  %55من موظفي
البنك في عدد من الدورات التدريبية املتخصصة وورشات العمل ومنها:
اجلهة املنفذة
EBRD Financial Institutions
EMP Middle East
EMP Middle East
EMP Middle East
European bank for reconstruction and
development
FLEMING GULF CONFERENCES
LEAD Academy
ORACLE
OTRAIN
OTRAIN
Simpliix Academy
الباتروس لالستشارات
العاملية لالستراتيجية واحلوكمة/هيئة االوراق
املالية
النقابة العامة للعاملني في املصارف والتامني
جمعية البنوك في االردن
جمعية البنوك في االردن
جمعية البنوك في االردن
غرفة التجارة الدولية
مجتمع طالل ابو غزالة للمعرفة
معهد الدراسات املصرفية
معهد الدراسات املصرفية
معهد الدراسات املصرفية
معهد الدراسات املصرفية
الدورات الداخلية  (مدرب خارجي مختص  /داخل
القاعة التدريبية في البنك)
الدورات الداخلية  (مدرب خارجي مختص  /داخل
القاعة التدريبية في البنك)
الدورات الداخلية  (مدرب خارجي مختص  /داخل
القاعة التدريبية في البنك)

الدورة التدريبية
EBRD TFP FORUM ISTANBUL/TURKEY
PCI workshop
MXP MODULES COURSE
Clearing & Settlement
EBRD Workshop at Joint vienna istitute form

العدد
1
1
3
3
1
1
1
IT  Team
2
2
1
1

Retail Banking Forum
MINI MBA
Oracle flexcube universal banking
Cisco FIREWALL
Cisco FIREWALL /EXAM
ISO 27001
ادارة اخملاطر في البنوك
اساسيات قراءة القوائم املالية للبنوك وحوكمة
الشركات
قانون الضمان االجتماعي في ضوء مناقشات مجلس
النواب
Focus Power Compliance
التعليمات واالوامر الصادرة عن البنك املركزي األردني
املرتبطة بالعمليات املصرفية
امن ومخاطر املعلومات
اجتماع جلنة مصرفية الوطنية
دبلوم تدريبي في احملاسبة
التزوير والتزيف املصرفي
العالمات األمنية اجلديدة للشيكات املصرفية
برنامج تدريبي شامل للمصرفيني
دبلوم ضابط ائتمان مصرفي

3
1
1
38
1
1
7

Tellers Role Play

32

CROs Role Play

26

توعية مخاطر التشغيل

77

1
3
1
9

الشركات التابعة:
 ) 1اسم الشركة التابعة  :شركة الموارد للوساطة المالية

 )2اسم الشركة  :شركة تمكين للتأجير التمويلي

 )3اسم الشركة  :شركة االستثماري لتمويل سلسلة االمداد
نوعها  :شركة مساهمة خاصة.
النشاط الرئيسي  :متويل راس املال العامل و متويل الصادرات و املستوردات من البضائع و املواد االولية.
رأس املال  3 :مليون دينار .
نسبة ملكية البنك . %94 :
العنوان   :عمان – اجلويدة – خلف جمرك عمان  -شارع صالح فليح العطيات – مبنى رقم .19
عدد املوظفني  19  :موظف.
عناوين الفروع  :فرع بوندد البنك االستثماري – سحاب – مدينة امللك عبداهلل الثاني الصناعية.
املشاريع اململوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها   :ال يوجد .
 )4اسم الشركة  :شركة االردنية للتخصيم
لم متارس نشاطها بعد.
نوعها  :شركة ذات مسؤولية محدودة.
النشاط الرئيسي  :متويل الصادرات و املستوردات والتخصيم.
رأس املال  30,000 :دينار .
نسبة ملكية البنك . %100 :
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نوعها  :شركة مساهمة خاصة  رقم ( . ) 911
النشاط الرئيسي  :أعمال التأجير التمويلي  ,واستيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة.
رأس املال  5 :مليون  دينار .
نسبة ملكية البنك . %90 :
العنوان  :عمان– شارع مكة –بناية البنك االستثماري – عمارة  رقم . 244
عدد املوظفني  14 :موظف
عناوين الفروع  :ال يوجد للشركة فروع .
املشاريع اململوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها   :جميع االصول املمولة واملشاريع مسجلة باسم الشركة مبوجب عقود
التاجير و /أو  موثقة لدي الدوائر املعنية .
الشركة مسجلة و مرخصة.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

الصفة القانونية  -:شركة ذات مسؤولية محدودة .
غايات الشركة  -:ممارسة أعمال الوساطة املالية  ،من خالل ترخيصها الوسيط املالي والوسيط حلسابه والتمويل بالهامش
وادارة االستثمار و احلافظ االمني و أمانة االستثمار و االستشارات املالية وإدارة االصدارات من خالل االلتزام ببذل عنايه .
رأس املال  :عشرة ماليني دينار .
نسبة ملكية البنك . %100 :
العنوان  - :عمان – الشميساني  -شارع عبداحلميد شرف  – مبنى رقم . 43
عدد املوظفني  13 :موظفا ً .
عناوين الفروع  - :ال يوجد للشركة فروع .
املشاريع اململوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها  :ال يوجد .
نائب رئيس هيئة املديرين  /املدير العام  :األنسة هناء سالم احلراسيس.

األسماء
والسير الذاتية
للسادة أعضاء
مجلس اإلدارة

ﻣﺤﻤﻴﺔ ازرق
ﻧﻈﻤﻨﺎ زﻳﺎرة إﻟﻰ ﻣﺤﻤﻴﺔ ازرق ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ٦٠ﻃﺎﻟﺒﺎ
وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻈﻴﻒ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب
ﺣﻮل ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

رئيس مجلس اإلدارة:

شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده

اسم ممثل الشخص االعتباري:

السيد بشر محمد عبد الرحيم جردانه

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك:

 185,581سهم

عدد االسهم التي ميلكها
الشخص املمثل:

-

تاريخ امليالد:

1961

تاريخ االنضمام للمجلس:

26/5/2008

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

املؤهالت العلمية:
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الرقم:

()1

اخلبرات العملية واملناصب:

•بكالوريوس (مرتبة شرف) في الهندسة املدنية عام  1982من جامعة ألينوي
(أريانا ،شامبني) في الواليات املتحدة األمريكية.
•ماجستير (مرتبة شرف) في إدارة اإلنشاءات عام  1985من جامعة كاليفورنيا
(بركلي) في الواليات املتحدة األمريكية.
•الرئيس التنفيذي  /وعضو مجلس إدارة جملموعة شركة أرابتك جردانه.
•عضو مجلس امانة عمان.
•عضو مجلس ادارة شركة الضمان لتطوير املناطق التنموية.
•عضو مجلس امناء مؤسسة التعاون.
•نائب رئيس مجلس االدارة – مؤسسة زها لالطفال.
•عضو هيئة االدارة للجنة اليتيم العربي.
•نائب رئيس مجلس االدارة ملنتدى االستراتيجيات االردني.
•عضو مجلس إدارة مؤسسة تشجيع اإلستثمار.
•باالضافة الى ذلك شغل املناصب التالية:
•عضو في الهيئة امللكية «كلنا االردن».
•عضو اللجنة امللكية للمياه.
•عضو جلنة اجندة االردن الوطنية – محور رفع مستوى البنية التحتية.
•عضو هيئة الوحدة االستثمارية ملؤسسة الضمان االجتماعي.
•عضو مجلس ادارة – مجموعة شركات نقل.
•عضو مجلس ادارة املؤسسة االردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ( .)JEDCO
•عضو اللجنة التنفيذية للمجلس العاملي للمهندسني االستشاريني -فيديك.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة مادبا لالستثمارات املالية

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 38,138سهم

اسم ممثل الشخص االعتباري

السيد أمين شفيق فرحان جميعان

عدد االسهم التي ميلكها
الشخص املمثل

 57,561سهم

تاريخ امليالد

1961

تاريخ االنضمام للمجلس

30/4/2006

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة .The Citadel- 1983
•القنصل الفخري جلمهورية استونيا .
• 2003لغاية االن رئيس مجلس ادارة شركة احللول لالتصاالت وانظمة احلماية .
• 2006لغاية االن نائب رئيس مجلس االدارة لشركة ناقل .
• 2001لغاية االن مدير عام شركة مادبا لالستثمارات املالية.
• 1996-2001مدير اقليمي لشركة كوكا كوال قبرص .
• 1994-1996مدير مجموعة اخلالد التجارية .UAE
• 1990-1994مدير تسويق دولي شركة .USA-BMY
• 1985-1990ضابط في القوات املسلحة االردنية.
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اخلبرات العملية واملناصب:

•ماجستير إدارة  هندسية  -جامعة جورج واشنطن – .1985

التقرير السنوي الحادي والثالثون

الرقم

()2

التقرير السنوي الحادي والثالثون

الرقم

()3

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور محمد خلف محمد التل

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 1,259,871سهم

تاريخ امليالد

1940

تاريخ االنضمام للمجلس

31/5/1999

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس طب بيطري  /جامعة انقرة  /تركيا . 1966
•أخصائي علوم املايكروبيولوجي  -جامعة لندن  (.)DIP. BACT 1973

اخلبرات العملية واملناصب:

•نائب رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة مصانع األدوية /فابكو .
•رئيس االحتاد الرياضي األردني للشركات واملؤسسات .
•عضو مجلس إدارة شركة مصانع املواد الزراعية والكيماوية .
•عضو االحتاد العربي للمستلزمات الطبية .
•عضو مجلس امناء في كلية :
• ( JOHN F.KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENTجامعة هارفارد).
•اجلمعية األردنية حلماية الطبيعة .
•عضو مجلس إدارة البحث العلمي في اجلامعة األردنية.
•عضو مجلس إدارة كلية املوارد الطبيعية والبيئة في اجلامعة الهاشمية.
•عضو في جمعية املصدرين األردنيني .
•عضو في اجلمعية األردنية األمريكية .
•عضو مجلس إدارة  البنك االستثماري.
•عضو مجلس إدارة اجلمعية األردنية للبحث العلمي .
•عضو اجلمعية األردنية األوروبية (جيبا).
•عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للغذاء والدواء .
•عضو مجلس كلية العلوم بجامعة اليرموك .
•عضو مجلس كرسي عرار  /جامعة اليرموك.

التقرير السنوي 2013
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عضو مجلس االدارة

الدكتور نبيل هاني جميل القدومي

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 2,153,936سهم

تاريخ امليالد

1954

تاريخ االنضمام للمجلس

1/1/2000

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

اخلبرات العملية واملناصب

•رئيس مجلس إدارة شركة بروجاكس العاملية إلدارة املشاريع (www.projacs.
.)com
•رئيس مجلس إدارة شركة صفوان للتقنيات البترولية
( .) www.spetco.com
•1982-1994محاضر ،كلية الهندسة /جامعة الكويت.،
•1989-1991محاضر زائر ،كلية الهندسة /جامعة ستانفورد.
• 2011ولغاية اآلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون.  ،
• 2008ولغاية اآلن محافظ فلسطني لدى الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي
واالجتماعي.
•رئيس مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية.

الرقم

()5

عضو مجلس االدارة

شركة رؤوف أبو جابر وأوالده

اسم ممثل الشخص االعتباري

السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 9,088سهم

عدد األسهم التي ميلكها
الشخص املمثل

 100سهم

تاريخ امليالد

1966

تاريخ االنضمام للمجلس

31/7/2003

طبيعة العضوية

غير تنفيذي   /غير مستقل

املؤهالت العلمية

بكالوريوس جتارة واقتصاد . 1988

اخلبرات العملية واملناصب
العضوية في اللجان املنبثقة
عن مجلس اإلدارة
كما في .31/12/2012

•رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الورق والكرتون  م.ع.م.
•رئيس مجلس إدارة شركة األردن لتطوير املشاريع السياحية م.ع.م.
•رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة للتأمني م.ع.م.
•رئيس مجلس إدارة شركة االستثمارات العامة م.ع.م.
•عضو جلنة احلاكمية املؤسسية.
•عضو جلنة ادارة اخملاطر واالمتثال.
•عضو اللجنة العليا للتسهيالت حتى تاريخ .29/4/2013
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املؤهالت العلمية

•معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (الواليات املتحدة)( 1982 :دكتوراه هندسة
مدنية).
•جامعة ستانفورد (الواليات املتحدة)(1977 :ماجستير هندسة مدنية).
•جامعة تكساس  -أوسنت (الواليات املتحدة)( 1976 :بكالوريوس هندسة مدنية).
•اجلامعة األمريكية في بيروت(1975-1972  :هندسة مدنية).

التقرير السنوي الحادي والثالثون

الرقم

()4
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الرقم

()6

عضو مجلس االدارة

السيد عبد الرحيم نزار عبدالرحيم جردانه   

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 8,431,216سهم

تاريخ امليالد

1962

تاريخ االنضمام للمجلس

30/4/2006

طبيعة العضوية

غير تنفيذي /غير مستقل

املؤهالت العلمية

بكالوريوس في الصيدلة من جامعة مينسوتا االمريكية عام . 1984
•رئيس مجلس إدارة شركة  دار الدواء للتنمية واالستثمار.
•رئيس هيئة مديري الشركة العربية االستشارية للصناعات الدوائية.
•عضو هيئة مديرين في شركة مستودع األدوية األردني.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة في بنك القدس وعضو مجلس إدارة في شركة القدس
لالستثمارات العقارية ومقرهما رام اهلل.
•يعمل أيضا في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي.

اخلبرات العملية واملناصب

الرقم

()7

عضو مجلس االدارة

شركة مستودع االدوية االردني

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 1,009,479سهم

اسم ممثل الشخص االعتباري

السيدة زينة نزار عبدالرحيم جردانه

عدد االسهم التي ميلكها
الشخص املمثل

 4,962,866سهم

تاريخ امليالد

1960

تاريخ االنضمام للمجلس

26/11/2007

طبيعة العضوية

غير تنفيذي /غير مستقل

املؤهالت العلمية

بكالوريوس صيدلة 1983 /

اخلبرات العملية واملناصب

• 1983-1993شركة مستودع األدوية األردني.
•عضو هيئة مديرين شركة مستودع األدوية األردني .
•عضو هيئة مديرين شركة عبد الرحيم جردانه  وأوالده .
•عضو هيئة مديرين الشركة العربية االستشارية للصناعات الدوائية.
•عضو مجلس امناء مؤسسة التعاون.

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 9,420,627سهم

اسم ممثل الشخص االعتباري

السيد هاشم هاني هاشم الشوا

تاريخ امليالد

1976

عدد االسهم التي ميلكها
الشخص املمثل

-

تاريخ االنضمام للمجلس

14/9/2010

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

بكالوريوس مع مرتبة الشرف من (.)University College London UCL

اخلبرات العملية واملناصب

بدأ السيد هاشم الشوا مسيرته املصرفية في  Citigroupفي عام  1997حيث شغل
مناصب مختلفة في اململكة املتحدة واسبانيا وايطاليا وسويسرا .وفي عام 2005
انضم إلى بنك  HSBCفي سويسرا كمدير جملموعة أعمال  الشرق األوسط وشمال
افريقيا .وكان له دور في تطوير أعمال اجملموعة املصرفية اخلاصة ببنك   HSBCفي
منطقة اخلليج ككل و دولةالكويت بالتحديد ،ومنذ عام  2007وحتى يومنا هذا وهو
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك فلسطني ،محدثا نقلة نوعية في
اخلدمات البنكية املقدمة من قبل البنك وفي مسيرة البنك على املستويني احمللي
والعاملي حيث حصل بنك فلسطني مؤخرا ً على عدد من اجلوائز اهمها جائزة افضل
بنك في فلسطني حسب تصنيف مجلة املال العاملية الرائدة .Euro-Money

الرقم

()9

عضو مجلس االدارة

فهمي بن فائق بن فهمي أبو خضراء

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 2,057,234سهم

تاريخ امليالد

1964

تاريخ االنضمام للمجلس

27/4/2011

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

ماجستير ادارة اعمال

اخلبرات العملية واملناصب

• 1987-1989مسؤول تسهيالت مصرفية  /االدارة العامة البنك العربي.
• 1989-2001مدير عام شركة الرياض للخدمات الطبية.
• 1991-2001عضو هيئة مديرين مستشفى عمان اجلراحي.
• 2003رئيس هيئة مديرين مستشفى عمان اجلراحي.
•السعودية  1997مديرعام الشركة املتحدة للصناعات الطبية.
•السعودية  2004مدير مصنع املواد الطبية واملطاطية.
•السعودية  2007مديرعام مؤسسة مجال الرعاية.
•بريطانيا  a. 1999رئيس مجلس ادارة شركة سوتشرز ليمتد.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

عضو مجلس االدارة

شركة بنك فلسطني
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الرقم

()8
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الرقم

()10

عضو مجلس االدارة

الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 83,687سهم

تاريخ امليالد

1939

تاريخ االنضمام للمجلس

13/4/2009

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس فسيولوجي /االسكندرية عام .1959
•بكالوريوس طلب وجراحة في جامعة ايرلندا عام .1963
•دبلوم جراحة نساء وتوليد في جامعة ايرلندا عام .1965
•زمالة الكلية البريطانية في بريطانيا عام .1970
•زمالة الكلية األمريكية في اجلامعة األمريكية عام .1973

اخلبرات العملية واملناصب

•طبيب وجراح.
•زميل كلية اجلراحني االمريكية .
•زميل الكلية البريطانية المراض النساء والتوليد.
•رئيس مجلس إدارة االحتاد العربي الدولي للتامني.
•عضو مجلس إدارة شركة السيلكا وشركة األردن الدولية لالستثمار واخلطوط
البحرية الوطنية االردنية.
•خبرات ودورات في التامني واملالحة البحرية.
• 1983 -1999رئيس مجلس ادارة اخلطوط البحرية الوطنية االردنية.
•مدير عام مستشفى االهلي ومستشفى عمان اجلراحي سابقا.
•مدير عام مستشفى االهلى سابقا ( قطر).
•عضو هيئة مديرين في عدة شركات مالحية سابقا (الصني – بريطانيا – بلجيكا
– املانيا).

الرقم

()11

عضو مجلس اإلدارة

السيدة وجدان محمد ياسني خليل التلهوني

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

  889,561سهم

تاريخ امليالد

1939

تاريخ االنضمام للمجلس

7/10/2009

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

بكالوريوس سياسة واقتصاد

اخلبرات العملية واملناصب

• 1968-1973البنك املركزي   -دائرة األبحاث والدراسات.
•عضو هيئة مديرين شركة مطاحن الزرقاء الكبرى.
•نائب رئيس مجلس ادارة شركة (ملتقى التداول) املساهمة العامة.
•عضو هيئة مديرين  شركة االستثمار والتجارة والتصدير.
•عضو جمعية رجال االعمال  -عضو في اللجان التالية :
•اللجنة املالية االقتصادية
•اللجنة الصناعية
•اللجنة التجارية
•عضو مجلس إدارة سيدات األعمال العرب  -رئيسة اللجنة للمشاريع.
•رئيسة مجلس أمناء ملتقى سيدات األعمال واملهن األردني.

امين سر مجلس االدارة

االسم

السيد بسام مصطفى امني حماد

الرتبة

مدير تنفيذي

الدرجة العلمية

بكالوريوس محاسبة  /ادارة اعمال

سنة التخرج

1979

تاريخ التعيني

1/3/2013

تاريخ امليالد

1952

اخلبرات العملية واملناصب
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• 1980-1983شركة اسمنت اجلنوب
• 1983-2007البنك االستثماري
• 2008-2012حتى االن امني سر مجلس االدارة
•عضو مجلس ادارة سابق في الشركات التالية:
•شركة الضمان لالستثمار
•بنك القدس
•شركة الصناعات الصوفية
•شركة العقبة لتكرير الزيوت النباتية

التقرير السنوي الحادي والثالثون

الرقم

()12

األسماء
والسير الذاتية
لإلدارة العليا

ﺳﺎﻋﺔ ارض
ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث اﻟﺒﻴﺌﻲ "ﺳﺎﻋﺔ ارض" وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﺣﻀﻮر ﺗﻼﻣﻴﺬﻧﺎ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻻﻳﺘﺎم.

تاريخ التعيني

1/8/2011

تاريخ امليالد

1972

التقرير السنوي الحادي والثالثون

املؤهالت العلمية:

•بكالوريوس في احملاسبة واإلدارة املالية  ،جامعة باكنغهام  -اململكة املتحدة ،
1994
•محاسب عام معتمد  -الواليات املتحدة األمريكية 2000 ،

اخلبرات العملية واملناصب:

• 2012عضو مجلس إدارة -بنك القدس .
• 2008-2011نائب الرئيس التنفيذي  -مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد -
البنك العربي.
• 8/2007الرئيس التنفيذي جملموعة التسويق  للخدمات املصرفية لألفراد  -بنك
ستاندرد تشارترد /سنغافورة .
• 9/2005الرئيس اإلقليمي جملموعة اخلدمات املصرفية لألفراد شمال اخلليج
واملشرق العربي  -بنك ستاندرد تشارترد  /البحرين .
•1/2002رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد األردن  -بنك ستاندرد تشارترد  /األردن.
• 5/2001املدير املالي  -مجموعة  األردن  -بنك ستاندرد تشارترد  /األردن  .
•1996-2001املدير املالي -مجموعة األردن  -سيتي بنك .

التقرير السنوي 2013
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املدير العام

السيد منتصر عزت أحمد دوّاس

رئيس مجموعة ادارة اخملاطر

السيد عماد اسامة عبدالرحيم عصفور

تاريخ التعيني

6/10/2013

تاريخ امليالد

1967

املؤهالت العلمية:

اخلبرات العملية واملناصب:

•درجة املاجستير في هندسة احلاسوب من جامعة بوسطن – الواليات املتحدة
االمريكية 1992 ،
•درجة املاجستير في ادارة األعمال من جامعة بوسطن – الواليات املتحدة
االمريكية 1991  ،
•درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة وسكونسن – ماديسون
– الواليات املتحدة االمريكية 1988 ،
• 2011 – 2013مدير االئتمان واخملاطر مصرف الراجحي – األردن.
• 2001 – 2006ومن  2009 – 2010مدير االئتمان -تسهيالت الشركات   لألردن
ولبنان في .Standard Chartered Bank 
• 1998 – 2001البنك العربي.
• -  Citibank 1995 – 1998األردن.
• 1992 – 1995الشركة األردنية لضمان القروض.

تاريخ التعيني

17/5/2007

تاريخ امليالد

1971

املؤهالت العلمية:
اخلبرات العملية واملناصب:

• MBAجامعة جورج ،واشنطن الواليات املتحدة االمريكية 1995 ،
•1996-1997بنك القاهرة عمان(محليا).
•1997-2001مجموعة البنك العربي (محليا و دوليا)  .
•( HSBC 2001-2004محليا)٫
• 2005-2007البنك العقاري املصري العربي (محليا).

السيد مهند زهير احمد بوكه

تاريخ التعيني

1/5/2012

تاريخ امليالد

1975

املؤهالت العلمية:

اخلبرات العملية واملناصب:

•بكالوريوس في علوم االقتصاد -جامعة العلوم التطبيقية /االردن 2000 ،
• 2011-2012مدير دائرة الشركات الكبرى–بنك/HSBCاالردن
• 2010-2011مدير دائرةالشركات التجارية -بنكHSBCرام اهلل  /فلسطني
• 2009-2011مدير دائرة املدفوعات العاملية وادارة النقد  -بنك /HSBCاالردن
• 2007-2008مساعد نائب رئيس االعمال التجارية Washington Mutual -
/Bankكاليفورنيا
• 2006-2007مساعد نائب رئيس االعمال التجارية/Wachovia Bank N.A -
كاليفورنيا
• 2005-2006مساعد نائب رئيس االعمال التجارية /Wells Fargo Bank -
كاليفورنيا
• 2003-2005محلل اول للشركات الصغرى واملتوسطة /Wells Fargo Bank -
كاليفورنيا
•نائب رئيس مجلس ادارة شركة االسواق احلرة
•عضو في مجلس ادارة شركة امداد
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مساعد مدير عام/تسهيالت
الشركات التجارية واملتوسطة
والصغرى

التقرير السنوي الحادي والثالثون

مساعد مدير عام/تسهيالت
الشركات

السيد رمزي رضوان حسن درويش

التقرير السنوي الحادي والثالثون
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مساعد مدير عام /اخلدمات
املصرفية لألفراد

السيد طارق «محمد نزيه» «محمد ممدوح» سكجها.

تاريخ التعيني

23/10/2011

تاريخ امليالد

1977

املؤهالت العلمية:

ماجستير في ادارة األعمال  -جامعة ويلز – كلية كاردف ألدارة األعمال /بريطانيا 2002 ،

اخلبرات العملية واملناصب:

• 2008-2011مدير تطوير منتجات – البطاقات األئتمانية  -مجموعة اخلدمات
املصرفية لألفراد  -البنك العربي
• 2006–2008مدير مبيعات القروض الشخصية و البطاقات األئتمانية – بنك
ستاندرد تشارترد /األردن
• 2005-2006مستشار – شركة  /nextmoveاألردن
• 2002-2006مدير مبيعات – شركة سبينيس لتوزيع املواد الغذائية

مساعد املدير العام  /معاجلة
االئتمان والتحصيل والقانونية

السيد نبيل جورج عيسى الصفدي

تاريخ التعيني

23/11/2011

تاريخ امليالد

1955

املؤهالت العلمية:
اخلبرات العملية واملناصب:

بكالوريوس علوم سياسية من اجلامعة االردنية1977 ,
• 6/2009البنك العربي  /االردن  -رئيس اقليمي لدائرة التحصيل.
• 11/2008البنك العربي /االمارات   -رئيس اقليمي لدائرة التحصيل  /دول اخلليج.
•بنك ستاندرد تشارترد   -مدير دائرة اخلدمات املصرفية لالفراد بالوكالة  .

رئيس اجملموعة املالية

اآلنسة ميس عدنان محمود الشلبي

تاريخ التعيني

11/1/2012

تاريخ امليالد

1975

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس في احملاسبة من اجلامعة االردنية1996 ،

اخلبرات العملية واملناصب:

•منذ  9/2013البنك االستثماري  /رئيس اجملموعة املالية.
• 2012-2013البنك االستثماري  /مدير تنفيذي  /مدير دائرة احملاسبة اإلدارية.
• 2007-2011كابيتال بنك (بنك املال االردني)   /مدير دائرة الرقابة املالية.
• 2002-2007بنك القاهرة عمان /مدير دائرة نظم املعلومات اإلدارية  /االدارة
املالية.
• 1996-2002بنك القاهرة عمان   /عدة مناصب لدى دائرة الرقابة املالية و دائرة
التخطيط وتطوير االجراءات.
•منذ  2011عضو معهد احملاسبني االداريني IMA

تاريخ التعيني

9/8/2009

تاريخ امليالد

1962

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس ادب اجنليزي من اجلامعة االردنية  1984عمان
• 2005-2009البنك األهلي -مدير تنفيذي لدائرة التخطيط االستراتيجي.  
• 1998-2005بنك االردن  -مدير التمويل التجاري والعمليات املركزية.
• 1990-1998بنكالقاهرةعمان-مدير   التمويلالتجاريوالعملياتاملركزية              .
• 1984-1990البنك التجاري -مدير وحدة التمويل التجاري .

اخلبرات العملية واملناصب:

تاريخ التعيني

27/10/2013

تاريخ امليالد

1965

املؤهالت العلمية:

اخلبرات العملية واملناصب:

•

•بكالوريوس محاسبة – اجلامعة األردنية1988 ،
•)1997,(Montana –USA CPA Certified public accountant
•  1/2009– 1/2013البنك التجاري الدولي – رئيس التدقيق الداخلي  .
• 8/2007 – 12/2008بنك األردن – املدير التنفيذي لدائرة التفتيش والتدقيق
الداخلي.
• 10/1998 - 8/2007بنك الدوحة – املدير الرئيسي لدائرة التدقيق الداخلي.
• 8/1997 – 10/1998البنك العربي – مدقق داخلي.
• 12/1988 – 8/1997العمل في عدة شركات مالية وجتارية دولية في األردن
واخلليج.
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مساعد مدير عام /رئيس إدارة
التدقيق الداخلي

السيد «محمد علي» محمود يوسف هواش

التقرير السنوي الحادي والثالثون

مساعد مدير عام ادارة
العمليات املركزية

السيدة لبنى نبيل يوسف النابلسي

إقرارات عامة
•اليوجد تعامل مع موردين محددين و  /أو عمالء رئيسيني (محليا ً وخارجياً) مبا يشكل  %10فأكثر من إجمالي املشتريات
و  /أو املبيعات أو اإليرادات.
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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•ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها.
•ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصل عليها البنك.
•يقوم البنك بتطبيق معايير اجلودة الدولية وقد حصل البنك على تصنيف  BB+من .Capital Intelligence
•ال يوجد قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدرته
التنافسية.
•لم تترتب خالل السنة املالية  2013أية أثار مالية لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي
للبنك.
•يوجد عقود و مشاريع و إرتباطات عقدها البنك مع أعضاء اجمللس اإلدارة و أقاربهم ،كما يلي:
•شركة الكتروسيك :السيد أمين جميعان ،عضو مجلس اإلدارة
•الشركه املتحده للتأمني :السيد زياد ابو جابر عضو مجلس اإلدارة
•شركة فابكو :السيد محمد التل ،عضو مجلس اإلدارة
•مؤسسة الشرق املتحدة :شركة مروان وسامر كرادشه سامر ،السيد مروان كرادشه
•يتعرض البنك بطبيعة عمله جملموعة من اخملاطر وهي  ظاهرة في إيضاح رقم (  ) 38من البيانات املالية لعام .2013
•اإلجنازات التي حققها البنك مدعمة باألرقام ووصف باألحداث الهامة التي مر بها  خالل عام  / 2013مدونة في نشاطات
البنك.
• تطور األرباح وصافي حقوق املساهمني وسعر السهم واألرباح املوزعة  /موضحة في صفحة ( .)25
•حتليل املركز املالي للبنك لعام  / 2013مبني في الصفحات من (.)20-24
•التطورات املستقبلية الهامة واخلطة املستقبلية للبنك  /مبينة في برنامج عمل البنك(اخلطة االستراتيجية) لالعوام
.2014

إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس ادارة البنك االستثماري بعدم وجود اية امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خالل السنة املالية .2014
يقر مجلس ادارة البنك االستثماري مبسؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفير نظام رقابة فعال في البنك .

السيد امين شفيق جميعان

نائب رئيس مجلس االدارة
ممثل شركة مادبا لالستثمارات املالية

الدكتور محمد خلف التل

عضو مجلس االدارة

الدكتور نبيل هاني القدومي

عضو مجلس االدارة

السيد زياد رؤوف ابو جابر

عضو مجلس االدارة
ممثل شركة رؤوف ابو جابر واوالده

السيد فهمي بن فائق
ابو خضراء

عضو مجلس االدارة

السيد عبدالرحيم نزار جردانه

عضو مجلس االدارة

الدكتور فوتي عيسى خميس

عضو مجلس االدارة

السيدة زينة نزار جردانه

عضو مجلس االدارة
ممثل شركة مستودع االدوية االردني

السيد هاشم هاني هاشم الشوا

عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
ممثل بنك فلسطني

نقر نحن الموقعون ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير.
رئيس اجملموعة املالية

املدير العام

رئيس مجلس االدارة

الفاضلة ميس عدنان الشلبي

السيد منتصر عزت د ّواس

السيد بشر محمد جردانه

التقرير السنوي الحادي والثالثون

السيد بشر محمد جردانه

رئيس مجلس االدارة
ممثل شركة عبد الرحيم جردانه  واوالده
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االسم

الصفة

السيدة وجدان محمد ياسني التلهوني

التوقيع

بنود دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.
يلتزم البنك بتطبيق جميع القواعد اآلمرة والقواعد العامة الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات املساهمة املدرجة
في بورصة عمان كما يقوم البنك بااللتزام بتطبيق معظم البنود اإلرشادية الواردة في دليل حوكمة الشركات فيما عدا
مجموعة منها لم يتم تطبيقها لألسباب تتعلق بقانون الشركات وتعليمات هيئة االوراق املالية والبنك املركزي كما هو
مبني تاليا:
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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رقم البند

نص املادة

أسباب عدم التطبيق

1-2

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفق أسلوب لم يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في هذه
التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة الفترة ومت االنتخاب سابقا حسب قانون الشركات
للشركة باالقتراع السري.

7-1

وضع سياسة اإلفصاح والشفافية اخلاصة يتم اإلفصاح حسب تعليمات هيئة األوراق املالية
بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا ملتطلبات والبنك املركزي األردني.
اجلهات الرقابية والتشريعات النافذة .

3-1

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل مساهم يتم إرسال الدعوات بالبريد العادي قبل  14يوم
حلضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد اإللكتروني حسب قانون الشركات.
اخلاص باملساهم ،قبل  21يوما من التاريخ املقرر
لعقد االجتماع مبا في ذلك اختيار املكان والزمان.

6-2

يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة يتم اإلعالن في صحيفتني محليتني باإلضافة إلى
العامة قي ثالث صحف يومية محلية وملرتني على اإلعالن في  اإلذاعة حسب قانون الشركات.
األقل وعلى املوقع اإللكتروني للشركة.

11-5

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك خملالفة البند مع قانون الشركات الساري املفعول.
للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو
فيه،للمساهمني الذين ميلكون  %20من أسهم
الشركة

حتى يتمكن مجلس االدارة من تغطية كافة اخملاطر التي يتعرض لها البنك بطريقة عملية  فقد قام اجمللس بانشاء جلان
وتقسيم املهام فيما بينها بحيث تتولى كل جلنة مهام ومسؤوليات محددة تشرف عليها وذلك ملساعدة مجلس االدارة في
تغطية كافة االنشطة بصورة سليمة وان هذه اللجان ال تعيق العمل  ،وتستمد هذه اللجان قوتها وسلطتها من مجلس
االدارة وان اجمللس قد يفوض  الصالحيات الى هذه اللجان  ،اال انه يبقى دائما مسؤوال .

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أوال  :لجان الحاكمية المؤسسية

.1لجنة الحاكمية المؤسسية:
تقوم هذه اللجنة باالشراف على ممارسات احلاكمية املؤسسية في البنك وضمان توفر العناصر التي تقوم عليها تلك
احلاكمية وتتألف جلنة احلاكمية املؤسسية من رئيس مجلس االدارة وعضوين من مجلس االدارة غير التنفيذيني كما يلي-:

.2لجنة التدقيق:
تتركز مهامها مبساعدة مجلس اإلدارة على إجناز مسؤولياته اإلشرافية املتعلقة بعمليات اإلبالغ املالي،التأكد من مدى
كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ،نطاق أعمال املدقق اخلارجي ،مراجعة تقارير السلطات الرقابية ،واإلشراف على
أعمال التدقيق الداخلي وبشكل خاص إعتماد خططه واإلطالع عليها ومناقشة مالحظاته وتوصياته ومتابعة تنفيذها
والتأكد من إستقالليته وموضوعيته ،باإلضافة الى التأكد من قيام البنك بالعمليات واإلجراءات اخملتلفة اخلاصة مبراقبة
إمتثال البنك بالقوانني والتعليمات النافذة.
مت تغيير اسم جلنة التدقيق الى جلنة التدقيق واالمتثال مبوجب قرار مجلس االدارة بتاريخ .23/10/2013
تتألف جلنة التدقيق من أربعة اعضاء من مجلس االدارة غير التنفيذيني واغلبهم من االعضاء املستقلني كما يلي:
•السيدة وجدان التلهوني "رئيسا".
•شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها السيد بشر جردانه "عضوا" حتى تاريخ  .16/1/2013
•بنك فلسطني وميثلها السيد هاشم الشوا "عضوا" .
•شركة مستودع االدوية االردني وميثلها السيدة زينة جردانه "عضوا" .
أمني السر ،السيد بسام حماد
مقرراللجنة السيد هيثم السعافني رئيس إدارة التدقيق الداخلي حتى تاريخ .23/10/2013
مقرر اللجنة السيد "محمد علي" هواش رئيس إدارة التدقيق الداخلي اعتبارا من تاريخ .23/12/2013
ويدعى حلضور االجتماع املدير العام ومدير األمتثال.
عقدت اللجنة خالل عام  11( 2013اجتماعا).
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•شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها السيد بشر جردانه "رئيسا".
•الدكتورنبيل القدومي.
•شركة رؤوف أبو جابر وأوالده وميثلها السيد زياد أبو جابر "عضوا".
•امني السر ،السيد بسام حماد
•مقرر اللجنة  :السيد ميشيل نعمان ،مدير دائرة ادارة اخملاطر واالمتثال حتى تاريخ . 22/9/2013
•مقرر اللجنة  :السيد عماد عصفور ،رئيس مجموعة ادارة اخملاطر اعتبارا من تاريخ. 20/11/2013
•ويدعى حلضور االجتماع املدير العام.
•عقدت اللجنة خالل عام  4( 2013اجتماعات ).

التقرير السنوي الحادي والثالثون

وفيما يلي جلان احلاكمية املؤسسية

 .3لجنة الترشيحات والمكافات:
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تقوم هذه اللجنة بتسمية اعضاء مجلس االدارة وحتديد االعضاء املستقلني في مجلس االدارة وتقييم فعالية اجمللس وتهتم
هذه اللجنة مبراجعة املكافات والرواتب اخلاصة باالدارة التنفيذية والعليا في البنك مع عنايتها املستمرة بوجود نظام
للمكافات والرواتب واحلوافز يسمح باحملافظة على استقطاب املوظفني اجليدين للعمل فيه وقد اقر مجلس االدارة نظام
اللجنة .
تتألف جلنة الترشيحات واملكافات من اربعة اعضاء من مجلس االدارة غير التنفيذيني ويكون اغلبهم من االعضاء املستقلني
وكما يلي :
•شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها /السيد بشر جردانه "رئيسا".
•السيدة وجدان التلهوني "عضوا"  .
•الدكتور نبيل القدومي "عضوا"
•الدكتور محمد التل "عضوا" .
امني السر ،السيد بسام حماد
مقرر اللجنة  :املهندسة ميلني عثمان حتى تاريخ   . 10/12/2013
ويدعى حلضور االجتماع املدير العام.
عقدت اللجنة خالل عام  5( 2013اجتماعات ).
 .4لجنة إدارة المخاطر:
هذه اللجنة معنية بالتأكد من ان مجموعة ادارة اخملاطر تغطي كافة اخملاطر التي يتعرض لها البنك بشكل كفؤ وفعال
ومبتابعة ومراجعة برامج وسياسات اخملاطر وادارتها في البنك من خالل قيام االدارة التنفيذية بوضع هذه السياسات املعتمدة
موضع التنفيذ على ارض الواقع وتطويرها باستمرار  ،مع مراجعتها الدارة اخملاطر داخل البنك وتقدمي التقارير حولها مبا
يسمح بوجود نظام رقابة داخلي مناسب وقد اقر مجلس االدارة سياسات ادارة اخملاطر .

مت تغيير اسم جلنة ادارة اخملاطر واالمتثال الى جلنة ادارة  اخملاطر مبوجب قرار مجلس االدارة بتاريخ   .23/10/2013
تتألف جلنة ادارة اخملاطر من خمسة اعضاء من مجلس االدارة وعضوين من االدارة التنفيذية وكما يلي -:
•شركة مادبا لالستثمارات املالية وميثلها السيد امين جميعان "رئيسا".
•السيد عبد الرحيم جردانه "عضوا"
•شركة رؤوف أبو جابر وأوالده وميثلها السيد زياد أبو جابر "عضوا".
•شركة مستودع االدوية االردني وميثلها السيدة  زينة جردانه "عضوا".
•املدير العام "عضوا".
•السيد فهمي ابو خضراء "عضوا"
•السيد ميشيل نعمان مدير دائرة اخملاطر واالمتثال "عضوا" حتى تاريخ .22/9/2013
•السيد عماد عصفور رئيس مجموعة ادارة اخملاطر " عضوا" اعتبارا من تاريخ .11/11/2013
امني السر ،السيد  بسام حماد
مقرر اللجنة السيد خالد ابو الشعر ،مدير االمتثال حتى تاريخ. 22/7/2013
عقدت اللجنة خالل عام  4( 2013اجتماعات ).

ثانيا  :اللجان االخرى
 -5اللجنة العليا للتسهيالت

•الدكتور فوتي خميس "رئيسا".
•شركة مادبا لالستثمارات املالية وميثلها السيد أمين جميعان عضوا".
•شركة رؤوف أبو جابر وأوالده وميثلها السيد زياد أبو جابر "عضوا" حتى تاريخ .29/4/2013
•السيد عبد الرحيم جردانه "عضوا".
•السيد فهمي ابو خضراء "عضوا".
امني السر ،السيد بسام حماد
مقرر اللجنة  :السيد رمزي درويش .
عقدت اللجنة خالل عام   41( 2013اجتماعا).

يتولى مجلس االدارة حسب املادة ( )1من الفصل الثاني املسؤوليات والصالحيات من السياسة االستثمارية تشكيل جلنة
االستثمار وحتديد صالحياتها التي تتولى اتخاذ القرارات االستثمارية بالدينار االردني والعمالت االجنبية.
مسؤوليات وصالحيات جلـنة االستثمار
 .1اعتماد السياسة االستثمارية لدى البنك والسياسات واالجراءات املتعلقة بها.
 .2دراسة واعتماد/تعديل/إلغاء األدوات االستثمارية.
 .3مراقبة أداء احملافظ االستثمارية.
 .4دراسة واعتماد سيناريوهات االستثمار /توزيع املوجودات على األدوات االستثمارية املعتمدة.
 .5مراجعة الدراسات الدورية عن التطورات في األسواق املالية العاملية.
 .6ضبط اخملاطر املترتبة على احملافظ االستثمارية.
 .7التـنسيـب بشراء وبيع اسهم الشركات املدرجة وغير املدرجة في البورصة.
 .8تـفـويـض املدير العام باملصادقة على تسمية ممثلي البنك في الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات.
 .9تفويض االكتتاب في السنـدات وإسناد القروض املكفولة الصادرة عن احلكومة و املؤسسات العامة والشركات.
 .10املوافقة على شراء اذونات اخلزينة وبيعها او خصمها واتفاقيات اعادة الشراء.
 .11املوافقة على اسناد قروض الشركات املساهمة العامة التي يعدها البنك ويديرها او يتعهد بتغطيتها بالكامل.
 .12تفويض اي من الصالحيات الى مديراخلزينة.
وتتألف جلنة االستثمار من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة كما يلي:
•السيد  /فهمي ابو خضراء «رئيسا  للجنة االستثمار».
•شركة مادبا لالستثمارات املالية وميثلها السيد /أمين جيمعان «عضوا».
•الدكتور فوتي خميس.
•السيد /عبد الرحيم جردانة «عضوا».
•الدكتور /محمد التل «عضوا».
 أمني السر /السيد بسام حماد. مقرر اللجنة  :اآلنسة  /أماني أبوزيد حتى تاريخ .21/10/2013 مقرر اللجنة  :السيد  /جرير العجلوني اعتبارا من  .09/12/2013عقدت اللجنة خالل عام  6( 2013اجتماعات ).
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 -6لجنة االستثمار:
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من اهم مهامها القيام باملوافقة على تنسيبات االدارة التنفيذية للقرارات االئتمانية واملوافقة على التسهيالت ضمن
صالحياتها والتنسيب الى مجلس االدارة بخصوص القرارات االئتمانية التي حتتاج الى قرار من مجلس االدارة باالضافة الى
املوافقة على بيع العقارات املستملكة لقاء الديون ،  وتتالف اللجنة العليا للتسهيالت من خمسة أعضاء من مجلس
االدارة كما يلي -:

أبرز معالم الحاكمية المؤسسية في البنك
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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تتضمن احلاكمية املؤسسية في البنك االستثماري جملة محاور منها :
ان البنك لديه عالقات واضحه مع اجلهات املعنية فيه كمجلس اإلدارة واملساهمني والعمالء واملوظفني حيث تنصب تلك
العالقة على متابعة االستراتيجية العامة لعمل البنك مبا في ذلك الوسائل املناسبة لتحقيق اهدافه.
•معاملة  املساهمني لديه بالتساوي ووفق االنظمة والتعليمات املرعية.
•امداد املساهمني باملعلومات والبيانات  حول البنك ونشاطاته واجنازاته.
•متابعة قيام اعضاء مجلس االدارة  بواجباتهم جتاه املساهمني والبنك  .
وحتى تكون لهذه احلاكمية املؤسسية فعالياتها وتقوم مبا هو مناط بها على مستوى مجلس إدارة البنك  ،فالبد من اإلشارة
إلى والتأكيد على  ما يلي :
اوال :مجلس اإلدارة
•هناك واجبات على مجلس اإلدارة القيام بها ومنها :
•حماية حقوق املساهمني ومصاحلهم.
•حتديد توجهات البنك واهدافه  االستراتيجية.
•حتديد االهداف العامة للبنك.
•حتمل مسؤولية سالمة عمليات البنك وادارة اخملاطر فيه بصورة ناجعه.
•متابعة متطلبات البنك املركزي وتلبيتها.
•متابعة مصالح العمالء املودعني لديه.
•مراقبة ادارة البنك ومدى تقيدها باالنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي والتعليمات الداخلية للبنك نفسه
واتباعها للسياسات الراشدة.
•تاكيد االلتزام العميق جتاه البنك ومساهميه كافة    .
•الفصل بني منصب رئيس مجلس االدارة واملدير العام للبنك.
•التاكد املستمر من  نزاهة البنك وهو يقوم باعماله مبا في ذلك منع استغالل املعلومات الداخلية ملصالح شخصية.
•تشكيل اللجان  اخملتلفة املعنية مبتابعة حسن ادارة البنك العماله ونشاطاته.
•عقد مجلس اإلدارة خالل العام  8( 2013إجتماعات)
ثانيا :رئيس مجلس اإلدارة
من أجل ضمان فعالية احلاكمية املؤسسية في البنك فإن على رئيس مجلس االدارة ان يقوم بجملة امور منها :
تطوير العالقة الداخلية جمللس االدارة عبر ايجاد مناخات ايجابية بني االعضاء تسمح باحلوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا
املطروحة.
•متابعة العالقة القائمة بني اجمللس من جهه وبينه وبني االدارة التنفيذية للبنك من جهة اخرى.
•ايصال املعلومات جلميع اعضاء مجلس االداره.
•تطوير العالقة االيجابية باملساهمني وتوفير املعلومات املناسبه لهم في وقتها.

ثالثا :متابعة أعمال مجلس االدارة
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•عقد اجتماعات دورية له.
•وضع اقتراحات للمواضيع مجال االهتمام  لعرضها على اجمللس.
•تزويد االعضاء بالبيانات واملعلومات املناسبة حول مواضيع االجتماعات قبل فترة كافية.
•وضع االعضاء في صورة التطورات الداخليه في البنك بشكل عام  .
•توضيح كافة مهام وواجبات ومسؤوليات اعضاء اجمللس مبا فيها الصالحية احملددة له فيما يتعلق باملوافقة على القروض.
•متابعة الهيكل التنظيمي للبنك.
•املوافقة على بعض التعيينات  ذات التاثيرفي البنك.
•متابعة نظام الدرجات والترقيات والرواتب واملزايا  في البنك.
•التحقق من زيادة وحتسني القدرة التنافسية للبنك.
•مراقبة قيام االدارة التنفيذية في البنك بوضع اليات العمل التي تكفل تنفيذ االستراتيجيات احملددة له   .
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الهيكل التنظيمي INVESTBANK
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واﻻﻣﺘﺜﺎل

لهيكل التنظيمي لشركة الموارد للوساطة المالية

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ

ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ*

ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺷﺮﻛﺔﺍﳌﺪﻳﺮ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻫﻴﺌﺔﻋﺎﻡ
ﻋﻀﻮﻣﺪﻳﺮ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
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*

ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

* تتبع الشؤون املالية واحملاسبية واإلمتثال واخملاطر (بخط متقطع) إلى الدوائر ذات العالقة في البنك اإلستثماري.
** تقوم إدارة التدقيق الداخلي في البنك اإلستثماري بتنفيذ كافة مهام التدقيق على كافة أنشطة شركة املوارد

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

الهيكل التنظيمي لشركة اإلستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد – اإلمداد
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*
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*

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

* تتبع احملاسبة واإلمتثال واخملاطر (بخط متقطع) إلى الدوائر ذات العالقة في البنك اإلستثماري.
** تقوم إدارة التدقيق الداخلي في البنك اإلستثماري بتنفيذ كافة مهام التدقيق على كافة أنشطة شركة إمداد

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

الهيكل التنظيمي لشركة تمكين للتأجير التمويلي

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﲤﺎﻥ

ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ *
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ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ*

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﲤﻜﲔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﲤﻜﲔ

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

* تتبع احملاسبة واإلمتثال واخملاطر (بخط متقطع) إلى الدوائر ذات العالقة في البنك اإلستثماري.
** تقوم إدارة التدقيق الداخلي في البنك اإلستثماري بتنفيذ كافة مهام التدقيق على كافة أنشطة شركة متكني

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
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مجموعة إدارة المخاطر
تطبيقا الفضل املمارسات في مجال ادارة اخملاطر ومن أجل ابقاء  مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية  على اطالع بجميع
انشطة إدارة اخملاطر في البنك تقوم  مجموعة إدارة اخملاطر برفع تقاريرها إلى جلان اخملاطر في البنك  ،كما ترفع  تقاريرها
املتعلقة باألعمال اليومية إلى رئيس مجموعة اخملاطر متضمنة مسؤولياتها التالية:
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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•حتليل اخملاطر التي من املمكن أن يتعرض لها البنك مثل مخاطر االئتمان  ،مخاطر السوق  ،مخاطر السيولة  ،مخاطر
التشغيل.
•اجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال بشكل سنوي حسب تعليمات البنك املركزي االردني.
•مراقبة نسبة كفاية رأس املال بشكل دوري.
•اجراء اختبارات االوضاع الضاغطة لقياس مدى قدرة البنك على حتمل الظروف اخملتلفة.
•تطوير منهجيات لتحديد وقياس وضبط ومراقبة اخملاطر .
•تطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابية ( )Control and Risk Self-Assessmentالدارة مخاطر
التشغيل.
•التوصية للجنة إدارة اخملاطر باعتماد سقوف اخملاطر املقبولة لدى البنك.
•تزويد جلان إدارة اخملاطر في البنك بالتقارير الالزمة.
لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة إدارة اخملاطر مكونة من أعضاء من مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية للقيام باملهام
واملسؤوليات التالية:
•التأكد من وجود هيكل إداري مناسب جملموعة إدارة اخملاطر و مراجعة سياسات وإجراءات إدارة اخملاطراملعتمدة من قبل
مجلس اإلدارة  ،بهدف حتقيق املمارسات الواجبة في هذا السياق للوصول الى افضل املمارسات فيما يتعلق بإدارة اخملاطر.
•التأكد من أن مجموعة إدارة اخملاطر تغطي اخملاطر التي  من املمكن أن يتعرض لها البنك بشكل كفؤ و فعال .
•ترفع الى مجلس اإلدارة تقارير دورية حول اخملاطر التي من املمكن أن يتعرض لها البنك وطرق إدارتها .
لجنة إدارة المخاطر التنفيذية
تشكلت جلنة إدارة اخملاطر التنفيذية ( )ERMCبحيث تكون برئاسة رئيس مجموعة إدارة اخملاطر وبعضوية اإلدارة التنفيذية
في البنك وذلك لإلشراف على االطار العام إلدارة جميع أنواع اخملاطر التي من املمكن ان يتعرض لها البنك وبحيث تقوم
باملهام واملسؤوليات التالية.:
 .1اعتماد اإلطار العام إلدارة اخملاطر على مستوى البنك.
 .2اعتماد إستراتيجيات وسياسات إدارة اخملاطر في البنك بحيث تتماشى مع استراتيجة البنك املعتمدة من قبل مجلس
االدارة.
 .3تقییم درجة الفعالیة التي یدیر بها البنك هذه اخملاطر  بشكل سنوي ومراجعتها عند حدوث اي تغييرات تطرأ عليها.
 .4التأكد من وجود إجراءات للضبط الداخلي وإعادة النظر فيها ومراجعتها دوريًا لضمان شمولية عمل اإلدارة بشكل عام
وسالمة كافة األساليب اإلدارية األخرى.
 .5رفع تقارير دورية الى جلنة اخملاطر املنبثقة عن مجلس االدارة واحلصول على املوافقات الالزمة من جلنة اخملاطر املنبثقة عن
مجلس االدارة.

ثالثا :الهيكل التنظيمي لمجموعة إدارة المخاطر :
لقد مت اعتماد الهيكل التنظيمي املبني أدناه :
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺃﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺋﺘﻤﺎﻥ
+
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

مت تشكيل إدارة لالمتثال ومت رفدها بكوادر مدربة  ،ومبا يتماشى وتعليمات البنك املركزي الصادرة بهذا اخلصوص حيث تقوم
إدارة االمتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانني والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة  ،
مبا في ذلك توثيق مهام و صالحيات ومسؤوليات إدارة االمتثال ويتم تعميمها داخل البنك.
•ويكون أعداد سياسة االمتثال وتطويرها والتأكد من تطبيقها في البنك من صالحيات إدارة االمتثال ويتم اعتماد
السياسة من قبل جلنة التدقيق واالمتثال ومن ثم مجلس االدارة.
•ترفع إدارة االمتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها لالمتثال الى جلنة التدقيق واالمتثال مع إرسال نسخة الى
املدير العام  ،ومبا يتماشى مع افضل املمارسات الدولية بهذا اخلصوص.
وتقوم جلنة التدقيق واالمتثال مبا يلي:
•اعتماد سياسة مراقبة االمتثال ،وتقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك "مخاطر االمتثال" مرة واحدة في السنة
على األقل ومراجعتها عند إجراء أي تغييرات عليها .
•مراقبة ومتابعة تطبيق سياسة اإلمتثال.
•اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم االستقامة واملمارسة املهنية السليمة داخل البنك بالشكل الذي يجعل االمتثال
بالقوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر واملعايير املطبقة هدفا أساسيا واجب التحقيق.
•اعتماد اخلطة سنوية إلدارة "مخاطر االمتثال" بالتعاون مع وظيفة مراقبة االمتثال على أن تأخذ هذه اخلطة باالعتبار
أي قصور في السياسات أو اإلجراءات أو التطبيق وأن تكون مرتبطة مبدى فعالية إدارة "مخاطر االمتثال" القائمة وحتدد
احلاجة إلى أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع "مخاطر االمتثال" اجلديدة الناجتة عن التقييم السنوي لهذه
اخملاطر.
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القوائم المالية
الموحدة للسنة
المنتهية في
 13كانون األول 2013
تقرير مدقق احلسابات املستقل
				
قائمة املركز املالي املوحدة
			
قائمة الدخـــل املوحدة
			
قائمة الدخـــل الشامل املوحدة
		
قائمة التغيــّرات فـي حقوق امللكيـّة املوحدة
			
قائمة التدفقـات النقديــة املوحدة
		
إيضاحات حـول القوائم املاليـــة املوحدة

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺠﺮة
أﺳﺴﻨﺎ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺠﺮة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺠﺰء
ﻣﻦ ﻏﺎﺑﺎت ﺑﻴﺮﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
اﻟﺤﻴﻮي .
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تقريـر مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي البنك اإلستثماري
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك اإلستثماري والتي تتكون من قائمة املركز املالي املوحدة كما في   31كانون
األول  2013وكل من قائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة وقائمة التغ ّيرات في حقوق امللك ّية املوحدة وقائمة
التفسيريـة
التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ ،وملخصا ً ألهم السياسات احملاسبية واإليضاحات
ّ
األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن القوائم الماليـة الموحدة
إن اإلدارة مسؤولـة عن إعداد قوائم مالية موحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً ملعايير التقارير املالية الدولية ،إضافة الى توفر
نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية ،سواء الناجتة عن
اإلحتيال أو اخلطأ.
مسؤوليـة مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استنادا ً إلى تدقيقنا  .لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية
للتدقيق .وتتطلب تلك املعايير اإللتزام بقواعد السلوك املهني وتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما
إذا كانت القوائم املالية املوحدة خالية من أخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في القوائم املالية املوحدة  .تستند
اإلجراءات اخملتارة إلى تقدير مدقق احلسابات ،مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية في القوائم املالية املوحدة ،سواء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ  .عند القيام بتقييم تلك اخملاطر ،يأخذ مدقق احلسابات في االعتبار إجراءات الرقابة
الداخلية للمنشأة املتعلقة باإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية املوحدة وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة
الداخليـة لدى املنشأة  .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مدى
حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة
ّ
مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ،ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض العام للقوائم
املالية املوحدة.
نعتقد أن أدلة التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.

في رأينـا ،أن القوائم املالية املوحدة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املالي املوحد للبنك اإلستثماري
كما في  31كانون األول  2013وأدائه املالي املوحد وتدفقاته النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً ملعايير
التقارير املالية الدولية.

يحتفظ البنك بقيود وسجالت حسابية منظمة بصورة أصولية ،وهي متفقة مع القوائم املالية املوحدة املرفقة ومع القوائم
املالية املوحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة ،ونوصي الهيئة العامة للمساهمني املصادقة على هذه القوائم املالية املوحدة.
أمور أخرى
مت تدقيق القوائم املالية املوحدة للبنك اإلستثماري للسنة املنتهية في  31كانون األول  2012من قبل مدقق حسابات آخر
والذي أصدر تقريره غير املتحفظ حولها في  15نيسان .2013

عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
 14نيسان 2014
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املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة
  من خالل قائمة الدخل الشامل
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املصرح به
رأس املال املكتتب به واملدفوع
اإلحتياطي القانوني
إحتياطي اخملاطر املصرفية العامة
احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي
أرباح مدورة
مجموع حقوق امللكية العائد إلى مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 31كانون األول
2013
دينــار

 31كانون األول
2012
دينــار

4
5
6
7
10

72,605,317
65,510,489
1,418,000
7,399,431
430،882،813

47,545,437
70,630,082
230,778
9,589,936
404,311,268

8
9
11
12

10,406,392
127,803,961
22,135,540
1,886,627

12,174,711
105,394,480
21,488,869
1,918,827

19
13

4,415,557
34,458,927
778,923,054

4,552,123
30,677,584
708,514,095

14
15
16

46,650,847
517,866,177
44,075,189

11,044,231
458,081,546
56,336,663

17
18
19
19
20

15,663,001
969,764
3,042,760
818,193
10,308,973
639,394,904

33,822,859
588,506
3,564,655
616,660
9,225,958
573,281,078

21
21
22
22
23
24

100,000,000
100,000,000
17,682,152
4,230,548
1,086,382
15,754,630
138,753,712
774,438
139,528,150
778,923,054

100,000,000
100,000,000
16,055,800
3,805,907
330,893
14,315,943
134,508,543
724,474
135,233,017
708,514,095

26
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2013
2013

2012

دينــار

دينــار

إيضـاح

الفوائد الدائنة

27

48,184,866

45,587,043

الفوائد املدينة

28

()24,521,847

()19,212,605

23,663,019

26,374,438

5,599,902

4,922,370

29,262,921

31,296,808

1,688,062

3,144,390

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت

29

صافي إيرادات الفوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبية

30

أرباح موجودات مالية بالقيمة
توزيعات أرباح نقدية من موجودات مالية بالقيمة
   العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

8

694,502

626,311

إيرادات أخرى

32

2,128,048

6,994,834

34,426,254

42,145,138

نفقات املوظفني

33

()9,406,529

()8,843,199

استهالكات وإطفاءات

 11و 12

()2,026,318

()1,942,118

مصاريف أخرى

34

()5,885,676

()4,756,331

مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

10

()294,478

()2,943,308

مخصصات متنوعة

 13و 18

(    )549,728

()10,071,217

إجمالي املصروفات

()18,162,729

()28,556,173

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

16,263,525

13,588,965

()4,332,850

()2,336,594

11,930,675

11,252,371

إجمالي الدخل

ضريبة الدخل

19

صافي الربح للسنة
العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

26

11,880,711

11,218,390

49,964

33,981

11,930,675

11,252,371

حصة السهم األساسية واخملفضة من ربح السنة
   العائدة ملساهمي البنك

35

0.119
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0.113
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31
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صافي الربح للسنة

 31كانون األول

 31كانون األول

2013

2012

دينار

دينار

11,930,675

11,252,371

بنود الدخل الشامل األخرى:
صافي التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية

81,875

()775,699

أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

282,583

10,388

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

364,458

(   )765,311

إجمالي الدخل الشامل للسنة

12,295,133

10,487,060

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي البنك

12,245,169

10,453,079

حقوق غير املسيطرين

49,964

33,981

12,295,133

10,487,060
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633,426
14,116,574
14,750,000
100,000,000

-

85,250,000
-

100,000,000

-

()14,116,574
()14,116,574
-

-

14,116,574
-

-

-

-

دينار

دفعات على
زيادة رأس املال

1,345,358
1,345,358
16,055,800

-

14,710,442
-

1,626,352
1,626,352
17,682,152

-

دينار
16,055,800
-

قانوني

625,141
625,141
3,805,907

-

3,180,766
-

424,641
424,641
4,230,548

-

دينار
3,805,907
-

مخاطر
مصرفية عامة

االحتياطيات

71,384
()704,315
330,893

()775,699

1,035,208
-

673,614
755,489
1,086,382

81,875

دينار
330,893
-

احتياطي تقييم
موجودات مالية
 -بالصافي

()60,996
11,157,394
()8,000,000
()1,970,499
()9,970,499
14,315,943

-

13,129,048
11,218,390

()391,031
11,489,680
()8,000,000
()2,050,993
()10,050,993
15,754,630

-

دينار
14,315,943
11,880,711

أرباح مدورة

10,388
10,453,079
633,426
()8,000,000
()7,366,574
134,508,543

()775,699

131,422,038
11,218,390

282,583
12,245,169
()8,000,000
()8,000,000
138,753,712

81,875

دينار
134,508,543
11,880,711

مجموع حقوق
امللكية العائد
إلى مساهمي
البنك

33,981
215,065
215,065
724,474

-

475,428
33,981

49,964
774,438

-

دينار
724,474
49,964

10,388
10,487,060
215,065
633,426
()8,000,000
()7,151,509
135,233,017

()775,699

131,897,466
11,252,371

282,583
12,295,133
()8,000,000
()8,000,000
139,528,150

81,875

دينار
135,233,017
11,930,675

حقوق غير
املسيطرين

مجموع حقوق
امللكية

 تتضمن األرباح املدورة مبلغ  4,415,557دينار كما في  31كانون األول  2013مقيد التصرف به مبوجب تعليمات البنك املركزي األردني لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل  4,552,123دينار كما في  31كانون األول .2012 تتضمن األرباح املدورة مبلغ  2,539,200دينار كما في  31كانون األول  2013مقيد التصرف به بناء على طلب البنك املركزي األردني ميثل املتبقي من األرصدة العائدة لعمليات غير نظامية. كذلك تتضمن األرباح املدورة مبلغ  1,313,353دينار كما في  31كانون األول  2013مقابل  1,598,599دينار كما في  31كانون األول  2012ميثل أثر التطبيق املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9وال ميكن التصرف به إال مبقدار ما يتحققمنه فعالً من خالل عمليات البيع ،استنادا ً لتعليمات هيئة األوراق املالية.
 يتضمن رصيد األرباح املدورة مبلغ  110,804دينار كما في  31كانون األول  2013متثل فروقات إعادة التقييم للموجودات املالية املق ّيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال ميكن التصرف بها إال مبقدار ما يحقق منها فعالً من عملياتالبيع استنادا ً لتعليمات هيئة األوراق املالية.
 يحظر التصرف باحتياطي اخملاطر املصرفية العامة إال مبوافقة مسبقة من البنك املركزي األردني.تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  47جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

كما في  31كانون االول 2012

2012
كما في أول كانون الثاني
صافي الربح للسنة
صافي التغير في
احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي
أرباح بيع موجودات مالية من خالل
  قائمة الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل للسنة
زيادة رأس مال شركات تابعة
الزيادة في رأس املال
احملول إلى رأس املال
األرباح املوزعة (إيضاح )24
احملول إلى اإلحتياطيات

كما في  31كانون االول 2013

2013
كما في أول كانون الثاني
صافي الربح للسنة
صافي التغير في
احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي
أرباح بيع موجودات مالية من خالل
  قائمة الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل للسنة
األرباح املوزعة (إيضاح )24
احملول إلى اإلحتياطيات

رأس املال
املكتتب به
واملدفوع
دينار
100,000,000
-

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2013

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2013
إيضاح
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األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت
استهالكات وإطفاءات
مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
مخصص القضايا املقامة على البنك
مخصصات أخرى
مخصص مقابل االرصدة العائدة لعمليات غير نظامية
خسائر (أرباح) استبعاد ممتلكات ومعدات
أرباح بيع عقارات آلت ملكيتها للبنك
(أرباح) خسائر تقييم موجودات مالية
  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل غير متحققة
توزيعات استثمارات في أسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
صافي مصاريف (إيرادات) الفوائد
تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
التغير في املوجودات واملطلوبات
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
املشتقات املالية
التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
املوجودات األخرى
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مطلوبات أخرى
صافي التدفقات النقدية الناجتة من (املستخدمة في) األنشطة التشغيلية
قبل ضريبة الدخل املدفوعة واخملصصات املدفوعة
ضريبة الدخل واخملصصات املدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناجتة من (املستخدمة في) األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
توزيعات استثمارات في أسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
استحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
شراء موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع حتت
التنفيذ
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) الناجتة من األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
زيادة رأس املال
أرباح موزعة
األموال املقترضة
حقوق غير املسيطرين
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) الناجتة من األنشطة التمويلية
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

 31كانون األول
2013
دينـــــار

 31كانون األول
2012
دينـــــار

16,263,525

13,588,965

 11و 12
10
18
18
18
13
32
32

2,026,318
294,478
10,115
539,613
966
()996,086

1,942,118
2,943,308
1,427
()111,997
()253,713
10,435,500
()4,350,855
()591,935

31

()110,804

403,359

()694,502
319,323
(     )60,803
17,592,143

()626,311
()36,515
(   )102,127
23,241,224

()1,187,222
2,301,309
()26,866,023
()1,919,673
59,784,631
()12,261,474
(    )90,030

3,711,287
1,784,887
4,380
()57,246,054
()18,442,221
()11,545,020
2,818,688
()1,537,799

37,353,661

()57,210,628

()5,020,859
32,332,802

()5,080,466
()62,291,094

2,585,788
()129,230
694,502
27,365,997
()49,775,478

1,473,063
()1,308,874
626,311
81,921,326
()44,107,063

11

()460,280,2

()771,171,1

12

(    )196,955
()21,900,176

568,131,9
(   )545,794
46,067,906

()8,000,000
()238,287
()8,238,287
60,803
2,255,142
89,209,817
91,464,959

633,426
()8,000,000
12,277,526
215,065
5,126,017
102,127
()10,995,044
100,204,861
89,209,817

30

 18و 19

21
24

30

36
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التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

إن السياسات احملاسبية املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة متماثلة مع السياسات احملاسبية التي مت اتباعها في
إعداد آخر قوائم مالية موحدة للبنك للسنة املنتهية في  31كانون األول  2012باستثناء تطبيق املعايير اجلديدة والتعديالت
على املعايير احلالية كما هو مذكور أدناه ،والتي ال يوجد لها تأثير جوهري على القوائم املالية للبنك للسنة املنتهية في 31
كانون األول .2013
• معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )10القوائم املالية املوحدة :يحل معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )10مكان املتطلبات
السابقة املتضمنة في معيار احملاسبة الدولي رقم (( - )27القوائم املالية املوحدة واملنفصلة) وجلنة تفسير املعايير -
التفسير رقم ( - )12توحيد املنشآت ذات االغراض اخلاصة ,يقدم املعيار منوذج واحد لتوحيد كافة املؤسسات بناء على
السيطرة ،بصرف النظر عن طبيعة املؤسسة املستثمر فيها (مبعنى إذا ما كانت املؤسسة مسيطرا ً عليها من خالل
حقوق تصويت املستثمرين أو من خالل ترتيبات تعاقديه أخرى).
•  معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )11املشاريع املشتركة :يحل معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )11مكان معيار
احملاسبة الدولي رقم ( - )31املنافع في املشاريع املشتركة  يتطلب هذا املعيار اجلهة التي لها عالقة باملشروع املشترك أن
حتدد طبيعة املشروع املشترك من حيث قيمة تقدير حقوقها و واجباتها و من ثم احملاسبة عن هذه احلقوق والواجبات وفقا ً
لطبيعة هذا املشروع املشترك.
• معيار التقرير املالية الدولي رقم ( - )12اإلفصاح عن املنافع في املنشأت األخرى :يتطلب املعيار اإلفصاح عن معلومات متكن
مستخدم القوائم املالية من تقييم طبيعة ،و اخملاطر املرتبطة بتلك ،املنافع في منشآت أخرى وتأثير هذه املنافع في مركزها
املالي ،أدائها املالي وتدفقاتها النقدية.
• معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )13قياس القيمة العادلة  :يحل هذا املعيار محل االرشادات اخلاصة بقياس القيمة
العادلة املوجودة و املوزعة في معايير التقارير املالية الدولية املتعارف عليها لتكون ضمن معيار واحد ,يعرف املعيار القيمة
العادلة كما يوفر إرشادا ً حول كيفية حتديد القيمة العادلة وكذلك يتطلب املعيار إفصاحات عن قياس القيمة العادلة,
في نفس الوقت ،اليغير معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )13املتطلبات اخلاصة بالبنود الواجب قياسها أو اإلفصاح عنها
بالقيمة العادلة.
• التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم املالية :يعدل معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1طريقه عرض
بنود الدخل الشامل األخرى.
• التعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )7األدوات املالية – اإلفصاح :يعدل املعيار متطلبات اإلفصاح في معيار
التقرير املالية الدولي رقم ( )7ليضيف معلومات عن كافة األدوات املالية املعترف بها والتي يتم مقابلتها وفقا ً للفقرة ()42
من معيار احملاسبة الدولي رقم ( )32وكذلك يتطلب اإلفصاح عن معلومات بخصوص األدوات املالية املعترف بها اخلاضعة
لترتيبات املقابلة االصلية املمكن إنفاذها والترتيبات فيها إذا كانت األدوات غير خاضعة للمقابلة وفقا ً ملعيار احملاسبة
الدولي رقم (.)32
• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )19مزايا املوظفني – التعديالت :تلغي التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )19اخليار
لتأجيل اإلعتراف باألرباح واخلسائر األكتوارية ,وفقا ً لهذه التعديالت فانه سيتم اإلعتراف بكافة التغيرات في قيمة مزايا
اخلطط احملددة في الدخل وبنود الدخل الشامل األخرى.
• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )27القوائم املالية املنفصلة ( :)2011يتناول املعيار ،بعد التعديل ،املتطلبات للقوائم املالية
املنفصلة فقط ،والتي جرى ترحيلها بشكل واسع ،وبدون تغير ،من معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )27القوائم املالية املوحدة
واملنفصلة ,تتركز حاليا ً متطلبات القوائم املالية املوحدة في معيار التقارير املالية رقم ( - )10القوائم املالية املوحدة.
• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )28االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة ( :)2011تتمثل غالبية املراجعات
الناجتة من معاجلة  دمج  املشاريع  املشتركة إلى معيار احملاسبة  الدولي رقم ( ،)2011( - )28في حني تبقي الطريقة املبدئية
حملاسبة امللكية في االستثمارات بدون تغيير.
قام مجلس معايير احملاسبة الدولية أيضا ً بنشر التحسينات على معايير التقارير املالية 2009( :حتى  )2011والتي حتتوي على
املعايير التالية مع تعديالت تابعة ملعايير أخرى:
• معيار التقارير املالية الدولية رقم ( - )1التطبيق األولي ملعايير التقارير املالية الدولية :والذي يعيد تطبيق معيار التقارير
املالية الدولي رقم ( - )1واالستثناء على تكاليف التمويل.

• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم املالية :والذي يوفر مقارنة املعلومات فيها أكثر من احلد األدنى من املتطلبات
والعرض لألرصدة األ فتتاحية لقائمة املركز املالي واإليضاحات املرتبطة.
• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )16املمتلكات واملباني واملعدات  -التصنيف للمعدات اخلدمية.
• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )32عرض األدوات املالية :ضرائب الدخل املترتبة على التوزيعات.

لم يكن لتطبيق املعايير والتعديالت املذكورة أعاله أي تأثير جوهري على القوائم املالية للمجموعة.

املعايير الدولية اخلاصة بالتقارير املالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد

قرر البنك عدم التطبيق املبكر للمعايير والتي من الواجب تطبيقها إبتدا ًء من السنة املالية :2014

• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )32التعديل املطبق من أول يناير  2014والذي يوضح:

أ) أن املؤسسة التي لديها احلق في األنفاذ القانوني للمقاصة إذا ما كان هذا احلق غير محتمل احلدوث مستقبليا ً وميكن إنفاذه
في كالً من السياق الطبيعي لألعمال أو حالة اإلخفاق عن االسداد و العسر املالي أو اإلفالس للمؤسسة وكافة األطراف.
ب) أن التسوية االجمالية تعادل التسوية الصافية ،فقط إذا ما كانت ألية التسوية  لديها إمكانية إزالة أو تؤدي إلى مخاطرة
إئتمانية أو مخاطرة سيولة غير جوهرية تعالج املستحقات واملدفوعات من خالل عملية أو دورة تسوية منفردة.

•  معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )36ينطبق التعديل من أول يناير  2014ويوضح اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة باملبالغ
املستعادة من خسائر أنخفاض املوجودات من ان اإلفصاح يكون في حدود كون املبلغ ناجت من القيمة العادية ناقصا ً تكلفة
األستبعاد.
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• معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )10التعديل اخلاص بإعفاء الصناديق االستثمارية من توحيد القوائم والذي يسرى من
 1يناير  ,2014يوفر هذا االعفاء االلزامي للمؤسسات االستثمارية املؤهلة أن حتاسب عن هذه االستثمارات كما حتاسب عن
االستثمارات في شركات زميلة واملشاريع املشتركة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا ما كانت تتمتع بشروط
معينة مع استثناء الشركات التابعة التي تعتبر امتدادا ً ملؤسسات أستثمارية تعمل في مجال األنشطة االستثمارية.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

• معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )34التقارير املالية املرحلية :املوجودات واملطلوبات القطاعية.
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أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واململوكة بالكامل واخلاضعة لسيطرته وتتحقق
السيطرة عندما يكون البنك قادرا ً على إدارة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرضا ً للعوائد املتغيرة
الناجتة من استثماره في الشركات التابعة أو يكون له حقوق في هذه العوائد ،ويكون قادرا ً على التأثير على هذه العوائد من
خالل سلطته في الشركات التابعة ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات بني البنك والشركات التابعة
وكذلك ما بني الشركات التابعة.
تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة التالية كما في  31كانون األول :2013
اسم الشركة

رأس املال املدفوع

نسبة
ملكية
البنك

طبيعة عمل
الشركة

مكان عملها

تاريخ
التملك

املوارد للوساطة املالية

10,000,000

٪100

وساطة مالية

عمان

2006

متكني للتأجير التمويلي

5,000,000

٪90

التأجير التمويلي

عمان

2006

االستثماري لتمويل سلسلة
3,000,000
اإلمداد

٪94

إدارة وتشغيل
مستودعات البوندد عمان

2010

٪100

عمان

2011

األردنية للتخصيم *

30,000

تخصيم ذمم

* أسست الشركة األردنية للتخصيم في  21كانون االول  2011ولم تبدأ مبمارسة أنشطتها حتى تاريخ هذه القوائم املالية
املوحدة.
يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس السنة املالية للبنك بإستخدام نفس السياسات احملاسبية املستخدمة
من قبل البنك ،وفي حال كانت السياسات احملاسبية املتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة يتم إجراء التعديالت الالزمة
على القوائم املالية للشركات التابعة لتتوافق مع السياسات احملاسبية املستخدمة من قبل البنك.
يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة في قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً
انتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة ,ويتم التوقف عن توحيدها عندما يفقد البنك هذه السيطرة.
ومتثل حقوق غير املسيطرين احلصة في صافي الدخل أو اخلسارة وصافي املوجودات غير اململوكة ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،من قبل البنك في الشركات التابعة ،ويتم اظهارها في قائمة الدخل املوحدة ،وكذلك ضمن حقوق امللكية في قائمة
املركز املالي املوحدة بشكل منفصل عن احلقوق العائدة ملساهمي البنك.
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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 يتم قياسها وفقا ً للتقارير التي يتم إستعمالها من قبل املدير العام
وصانعي القرار 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.
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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 االقتناء على قائمة الدخل املوحدة عند الشراء) ويعاد
تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل املوحدة 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 املوحدة.

يتم قيد األرباح املوزعة أو الفوائد املتحققة في قائمة الدخل املوحدة.
ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إلى هذا البند إال في احلاالت احملددة في املعايير الدولية للتقارير املالية.
ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند.

هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو محددة قدمها البنك في األساس أو جرى إقتنائها وليس لها أسعار سوقية في
أسواق نشطة.
تظهر التسهيالت االئتمانية املباشرة بالكلفة املطفأة مطروحا ً منها مخصص تدني التسهيالت االئتمانية والفوائد
والعموالت املعلقة.
يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة اذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للبنك وعندما
يتوفر دليل موضوعي على ان حدثا ً ما قد أثر سلبا ً على التدفقات النقدية املستقبلية للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة
وعندما ميكن تقدير هذا التدني ،وتسجل قيمة اخملصص في قائمة الدخل املوحدة ,يتم تعليق الفوائد والعموالت على
التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة املمنوحة للعمالء وفقا ً لتعليمات البنك املركزي األردني.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

متثل هذه املوجودات املالية االستثمارات في أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدى الطويل.
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة مضافا ً إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلـة،
ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل 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 املوحدة وضمن حقوق امللكية املوحدة ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم
املوجودات املالية املباعة مباشرة إلى األرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحدة.
ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني.
يتم أخذ االرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحدة.
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موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

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 بالتكلفة مضافا ً إليها مصاريف االقتناء ،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 منـه ،ويتم قيد أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحدة وتظهر الحقا ً بالتكلفة املطفأة بعد
تخفيضها بخسائر التدني.
ميثل مبلغ التدني في قيمة املوجودات املالية بالتكلفة 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 في بند مستقل واإلفصاح
عن ذلك وفقا ً ملتطلبات معايير التقارير املالية الدولي باخلصوص).
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يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية املعد لها مخصصات (بعد أخذ املوافقات الالزمة) في حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة
لتحصيلها بتنزيلها من اخملصص ويتم حتويل أي فائض في اخملصص  اإلجمالي  الى قائمة الدخل املوحدة ،ويضاف احملصل من
الديون السابق شطبها إلى اإليرادات.
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تسهيالت ائتمانية مباشرة
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القيمة العادلة

إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية في أسواق نشطة متثل القيمة العادلة لألدوات
واملشتقات املالية التي لها أسعار سوقية ،في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات
واملشتقات املالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
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 املوحدة.
تهدف طرق التقييم الى 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 بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
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التدني في قيمة الموجودات المالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة في السجالت للموجودات املالية في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة لتحديد فيما اذا
كانت هنالك مؤشرات موضوعية تدل على تدني في قيمتها إفراديا ً أو على شكل مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذه
املؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد 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 األصلي.
يتم قيد التدني في القيمة في قائمة الدخل املوحدة  كما يتم قيد أي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق ألدوات
الدين في قائمة الدخل املوحدة وألدوات حقوق امللكية من خالل قائمة الدخل الشامل املوحدة.
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الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك املتراكم وأي تدني في قيمتها ،ويتم استهالك املمتلكات واملعدات
(باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها باستخدام
النسب املئوية السنوية التالية:
٪
مباني

2

معدات وأجهزة وأثاث

25 - 10

وسائط نقل

20 - 15

أجهزة احلاسب اآللي

20

ديكورات

25

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى
القيمة املمكن استردادها وقيد قيمة التدني في قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات في نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرات
املعدة سابقا ً يتم إعتبار التغير في التقدير للسنوات الالحقة على أنه تغير في التقديرات.

يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها أو من
التخلص منها,
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المخصصات

13-2

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتم احتساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة للموظفني بعقود للذين تزيد أعمارهم                  
عن  60عاماً.
يتم قيد التعويضات املدفوعة للموظفني الذين يتركون اخلدمة على حساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة عند دفعها.
ويتم أخذ مخصص لاللتزامات املترتبة على البنك من تعويض نهاية اخلدمة للموظفني في قائمة الدخل املوحدة.

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 املوحدة.
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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.
حتســب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات في األردن.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات
في القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها   ,يتم إحتساب الضرائب املؤجلة
بإستخدام طريقة اإللتزام بقائمة املركز املالي وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند
تسوية اإللتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم
إمكانية اإلستفادة من تلك املوجودات الضريبية جزئيا َ أو كلياَ.
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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 املوحدة ,هذا ويتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة
لصالح العمالء عن رأس مالها.
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تكاليف إصدار أو شراء أسهم البنك
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يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة
وأن تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه,

17-2

التقــاص

يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات في
نفس الوقت.
التقرير السنوي الحادي والثالثون

التقرير السنوي 2013

80

18-2

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

يتم حتقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة
التي ال يتم االعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها حلساب الفوائد والعموالت املعلقة.
يتم اإلعتراف باملصاريف على أساس اإلستحقاق.
يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها.
يتم االعتراف بارباح اسهم الشركات عند حتققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمني).
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تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

يتم االعتراف بشراء وبيع املوجودات املالية في تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء املوجودات املالية).
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المشتقات المالية ومحاسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط:
ألغراض محاسبة التحوط تظهر املشتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم تصنيف التحوط كما يلي:
التحوط للقيمة العادلة
هو التحوط خملاطر التغير في القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
في حال إنطباق شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم قيد األرباح واخلسائر الناجتة عن تقييم أداة التحوط بالقيمة
العادلة وعن التغير في القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املتحوط لها في قائمة الدخل املوحدة.
في حال إنطباق 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 املوحدة في نفس الفترة.
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 في قائمة الدخل الشامل
وضمن حقوق امللكية ويتم حتويله لقائمة الدخل املوحدة في الفترة التي يؤثر بها إجراء التحوط على قائمة الدخل املوحدة.
التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية
في حال انطباق شروط التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية ،يتم قياس القيمة العادلة ألداة التحوط لصافي
املوجودات املتحوط لها ،وفي حال كون العالقة فعالة يعترف باجلزء الفعال من األرباح أو اخلسائر ألداة التحوط ضمن قائمة
الدخل الشامل وضمن حقوق امللكية ويعترف باجلزء غير الفعال ضمن قائمة الدخل املوحدة ،ويتم قيد اجلزء الفعال في
قائمة الدخل املوحدة عند بيع االستثمار في الوحدة االجنبية املستثمر بها.

التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال ،يتم قيد األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة
ألداة التحوط في قائمة الدخل املوحدة في نفس الفترة.
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مشتقات مالية للمتاجرة

يتم إثبات القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية احملتفظ بها ألغراض املتاجرة (مثل عقود العمالت األجنبية اآلجلة ،عقود
الفائدة املستقبلية ،عقود املقايضة ،حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية) في قائمة املركز املالي املوحدة ،وحتدد القيمة
العادلة وفقا ً ألسعار السوق السائدة ،ويتم قيد مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل املوحدة.
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أما املوجودات املشتراة مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف 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 لقاء هذه املوجودات 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.
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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 ,تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ املستلمة لقاء هذه املوجودات ضمن املطلوبات في بند
األموال املقترضة ،ويتم االعتراف بالفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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وفاء لديون مستحقة
عقارات آلت ملكيتها للبنك
ً

تظهر العقارات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة املركز املالي 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،
تدن في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل املوحدة وال يتم قيد الزيادة كإيراد ,يتم قيد الزيادة الالحقة في قائمة
ويتم قيد أي ِ
الدخل املوحدة إلى احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي مت االعتراف به سابقاً.
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الموجودات غير الملموسة

املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ احلصول عليها أما
املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم إثباتها 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 املوحدة ,أما املوجودات
غير امللموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم قيد أي
تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحدة.
ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة الناجتة عن أعمال البنك ويتم أخذها في قائمة الدخل املوحدة في نفس الفترة.
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.
يتم إطفاء األنظمة والبرامج على مدى عمرها اإلنتاجي املقدر ومبعدل  ٪20سنويا.
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العمالت األجنبية

يتم إثبات املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء املعامالت,
يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية بأسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة املركز
املالي املوحدة واملعلنة من البنك املركزي األردني.
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يتم حتويل املوجودات غير املالية واملطلوبات غير املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ حتديد قيمتها
العادلة.
يتــم قيد األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل املوحدة.
يتم قيد فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في
القيمة العادلة.
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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 واألموال املقترضة التي تستحق خالل
مدة ثالثة أشهر واألرصدة مقيدة السحب.
( )3استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ
املوجودات واملطلوبات املالية واحتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي وكذلك االفصاح عن االلتزامات احملتملة ,كما أن هذه
التقديرات واإلجتهادات تؤثر في اإليرادات واملصاريف واخملصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة
الدخل الشامل املوحدة ,وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية
املستقبلية وأوقاتها ,إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم
التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل.
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا املقامة ضد البنك اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري البنك والتي
مبوجبها يتم حتديد اخملاطر احملتمـل حدوثها في املستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري.
يتم تكوين مخصص لقاء الديون العاملة وغير العاملة اعتمادا على أسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير
اخملصص الواجب تكوينه مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية ويتم مقارنة نتائج هذه األسس والفرضيات مع اخملصصات
الواجب تكوينها مبوجب تعليمات البنك املركزي األردني ويتم اعتماد النتائج األكثـر تشـددا مبـا يتوافق مع املعايير الدولية
للتقارير املالية .علما ً بأن الفرق بني احتساب اخملصص وفقا ً لتعليمات البنك املركزي األردني ووفقا ً للمعايير الدولية للتقارير
املالية لم يكن جوهرياً.
يتم قيد تدني قيمة العقارات املستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات
احتساب التدني ،ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول امللموسة وغير امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات
واإلطفاءات السنوية إعتمادا على احلالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية املتوقعة في املستقبل ،ويتم أخذ
خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل املوحدة.
تقوم اإلدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالقيمة العادلة أو بالكلفة املطفأة لتقدير أية تدني في قيمتها
ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل املوحدة للسنة وتقوم اإلدارة بتقدير التدني في القيمة العادلة عند بلوغ أسعار
السوق حدا ً معينا ً يعتبر مؤشرا ً لتحديد خسارة التدني ،ومبا ال يتعارض مع تعليمات السلطات الرقابية واملعايير الدولية
للتقارير املالية.
مستويات القيمة العادلة ،يقوم البنك بتحديد واإلفصاح عن مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف مقاييس
القيمة العادلة كاملة وكما يتم فصل قياسات القيمة العادلة وفقا ً للمستويات احملددة في املعايير الدولية للتقارير املالية.
ميثل الفرق بني املستوى  2واملستوى  3ملقاييس القيمة العادلة 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 باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.
تعتقد اإلدارة أن التقديرات املعتمدة في إعداد القوائم املالية املوحدة مناسبة ومعقولة.

( )4نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
6,158,075

5,510,918

أرصدة لدى البنك املركزي األردني:
حسابات جارية وحتت الطلب

4,159,472

5,997,217

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

27,000,000

4,000,000

متطلبات االحتياطي النقدي

35,934,927

31,390,145

72,605,317

47,545,437

ليس هنالك أرصدة مقيدة السحب بإستثناء متطلبات اإلحتياطي النقدي اإللزامي كما في  31كانون األول  2013و .2012

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

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

بنوك ومؤسسـات
مصرفيــة محليـة
 31كانـــون األول

بنـوك ومؤسسـات
مصرفـيـة خارجيـة
 31كانــون األول

اجملمــــــــوع
 31كانــون األول

2013

2012

2013

2012

2013

2012

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

110,811

61,169

27,981,856 29,336,812 27,920,687 29,226,001

2,127,000 13,545,000 34,046,677

42,648,226 36,173,677 29,103,226

70,630,082 65,510,489 57,023,913 31,353,001 13,606,169 34,157,488

بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال يتقاضى البنك عليها فوائد مبلغ  14,139,973دينار كما في                
 31كانون األول  2013مقابل  14,516,645دينار كما في  31كانون األول .2012
ليس هناك أرصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2013و .2012
( )6ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
بنوك ومؤسسـات مصرفيــة
محليـة

بنـوك ومؤسسـات
مصرفـيـة خارجيـة

اجملمــــــــوع

 31كانـــون األول

 31كانــون األول

 31كانــون األول

البيـــــــــان
ايداعات

-

2013

2012

2013

2012

2013

2012

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

-

1,418,000

230,778

1,418,000

230,778

بلغت اإليداعات التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر  1,418,000دينار كما في  31كانون األول  2013مقابل مبلغ
 187,320دينار تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر ومبلغ  43,458دينار تستحق خالل فترة تزيد عن ستة أشهر كما في             
 31كانون األول .2012
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( )5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
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دينــار
نقد في اخلزينة

دينــار

ليس هناك إيداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2013و.2012
( )7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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 31كانون األول 31 2013كانون األول 2012
دينــار

دينــار

أسهم شركات

4,905,236

6,182,164

سندات

2,444,143

3,173,006

الصناديق اإلستثمارية *

50,052

234,766

7,399,431

9,589,936

* ميثل هذا البند استثمارات في صناديق متواجدة في لكسمبورغ وهي غير مضمونة رأس املال.
( )8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
دينــار

دينــار

أسهم متوفر لها اسعار سوقية

8,605,138

10,265,971

أسهم غير متوفر لها اسعار سوقية *

1,801,254

1,908,740

10,406,392

12,174,711

* مت حتديد القيمة العادلة لألسهم غير املدرجة وفقا ً للقيمة الدفترية والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقياس القيمة العادلة
لتلك االستثمارات بسبب تعذر قياس قيمتها العادلة.
بلغت توزيعات األرباح النقدية على املوجودات املالية أعاله  694,502دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول 2013
و 626,311دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول .2012
* بلغت قيمة اخلسائر املتحققة من بيع أسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  391,031دينار للسنة
املنتهية في  31كانون األول  2013مقابل  60,996دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول  2012مت قيدها مباشرة ضمن
األرباح املدورة في حقوق امللكية.

( )9موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
دينــار
موجودات مالية لها أسعار سوقية متوفرة:
سندات خزينة حكومية *

110,936,028

87,127,200

سندات مالية حكومية وبكفالتها

6,318,638

-

117,254,666

87,127,200

موجودات مالية ليس لها أسعار سوقية متوفرة:
سندات مالية حكومية وبكفالتها

-

2,001,358

سندات واسناد قرض شركات

10,549,295

11,648,664

10,549,295

18,267,280

127,803,961

105,394,480

127,803,961

105,394,480

مجموع املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
حتليل السندات واألذونات
ذات عائد ثابت:

* تتضمن سندات اخلزينة احلكومية كما في  31كانون األول  2012مبلغ  17.9مليون دينار قيمة سندات لقاء إقتراض من
البنك املركزي األردني مبوجب إتفاقية إعادة شراء الستخدامها في أنشطة متويلية مؤقتة استحقت بتاريخ  6كانون الثاني
.2013
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سندات خزينة حكومية

-

4,617,258

التقرير السنوي الحادي والثالثون

دينــار

( )10تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

دينــار

دينــار

األفراد (التجزئة)
جاري مدين

11,462,958

10,203,411

قروض وكمبياالت *

33,374,626

26,073,742

بطاقات االئتمان

4,422,036

2,441,044

القروض العقارية

75,654,099

72,299,850

الشركات:
الشركات الكبرى
جاري مدين

62,616,883

61,568,158

قروض وكمبياالت *

247,003,369

223,725,569

الشركات الصغيرة واملتوسطة
جاري مدين

9,952,136

12,522,958

قروض وكمبياالت *

24,420,592

37,163,542

احلكومة والقطاع العام

-

-

اجملموع

468,906,699

445,998,274

ينزل:
مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

()29,841,894

()33,894,449

فوائد معلقة

()8,181,992

()7,792,557

صافي التسهيالت االئتمانية املباشرة

430,882,813

404,311,268

* يظهر الرصيد بالصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدما ً والبالغة  3,740,818دينار كما في  31كانون األول
 2013مقابل  4,470,815دينار كما في  31كانون األول .2012
بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  61,427,485دينار أي ما نسبته  ٪13.1من إجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة
كما في  31كانون األول  2013مقابل  53,863,962دينار أي ما نسبته  ٪12.1من إجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة                       
كما في  31كانون األول .2012
بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  53,245,493دينار أي ما نسبته  ٪11.6من رصيد
التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما في  31كانون األول  2013مقابل  46,071,405دينار أي ما
نسبته  ٪10.5من رصيد التسهيالت اإلئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما في  31كانون األول .2012
ال يوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها كما في  31كانون األول  2013و.2012

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
فيما يلي احلركة على مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

دينار

دينار

اإلجمالي
دينار

2013
الرصيد في أول كانون الثاني

5,637,995

6,018,234

12,503,281

9,734,939

33,894,449

(املردود إلى) املقتطع من اإليرادات
خالل السنة

()385,619

1,864,169

()1,531,357

347,285

294,478

املستخدم من اخملصص خالل
السنة (الديون املشطوبة)

()380,332

-

()3,492,367

()474,334

()4,347,033

الرصيد في نهاية السنة

4,872,044

7,882,403

7,479,557

9,607,890

29,841,894

2012
(املردود إلى) املقتطع من اإليرادات
خالل السنة

()1,444,756

504,225

450,742

3,433,097

2,943,308

املستخدم من اخملصص خالل
السنة (الديون املشطوبة)

()24,701

()27,165

()296,928

()15,840

()364,634

الرصيد في نهاية السنة

5,637,995

6,018,234

12,503,281

9,734,939

33,894,449

بلغت مخصصات التدني للديون غير العاملة  29,353,137دينار كما في  31كانون األول  2013مقابل  33,045,843دينار كما
في  31كانون األول  2012كما بلغت مخصصات التدني للديون حتت املراقبة 488,757دينار كما في  31كانون األول 2013
مقابل  848,606دينار كما في  31كانون األول .2012
بلغت قيمة اخملصصات التي انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ  8,496,800دينار
كما في  31كانون األول  2013مقابل  9,739,536دينار كما في  31كانون االول .2012
يتم احتساب مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية على أساس العميل الواحد فيما يتعلق بالتسهيالت حتت املراقبة وغير
العاملة وليس على أساس احملفظة.
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الرصيد في أول كانون الثاني

7,107,452

5,541,174

12,349,467

6,317,682

31,315,775
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األفـــراد

القروض
العقارية

الشركات
الصغيرة
الكبرى
واملتوسطة
دينار
دينار

الفوائد المعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
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الشركات

األفـــراد

القروض
العقارية

الكبرى

دينار

دينار

دينار

الصغيرة
واملتوسطة

اإلجمالي

دينار

دينار

2013
الرصيد في أول كانون الثاني

1,242,058

2,469,842

2,915,078

1,165,579

7,792,557

الفوائد املعلقة خالل السنة

438,551

1,277,421

1,921,487

362,286

3,999,745

الفوائد احملولة لإليرادات

()104,401

()11,330

()138,231

()98,528

()352,490

الفوائد املعلقة التي مت شطبها *

()184,028

-

()2,942,631

()131,161

()3,257,820

الرصيد في نهاية السنة

1,392,180

3,735,933

1,755,703

1,298,176

8,181,992

2012
الرصيد في أول كانون الثاني

1,167,208

1,169,623

1,934,111

982,240

5,253,182

الفوائد املعلقة خالل السنة

403,898

1,501,153

1,529,183

291,261

3,725,495

الفوائد احملولة لإليرادات

()322,436

()200,934

()56,536

()81,308

()661,214

الفوائد املعلقة التي مت شطبها *

()6,612

-

()491,680

()26,614

()524,906

الرصيد في نهاية السنة

1,242,058

2,469,842

2,915,078

1,165,579

7,792,557

* بنا ًء على قرارات مجلس اإلدارة وهيئة مديري شركة املوارد للوساطة املالية (شركة تابعة) مت شطب ديون غير عاملة
باإلضافة إلى فوائدها واملعد مقابلها مخصص وفوائد معلقة مببلغ  7,604,853دينار خالل السنة املنتهية في  31كانون األول
 2013مقابل مبلغ  889,540دينار للعام .2012
تتوزع التسهيالت االئتمانية املباشرة حسب القطاع اجلغرافي واإلقتصادي كما يلي علما ً بأن كافة هذه التسهيالت ممنوحة
جلهات داخل اململكة:
 31كانون األول 31 2013كانون األول 2012
دينــار

دينــار

مالي

22,629,980

31,594,400

صناعة وتعدين

85,979,716

67,379,831

جتارة

128,235,662

120,080,369

عقارات

23,985,659

22,465,558

إنشاءات

56,924,938

30,251,395

زراعة

1,500,031

1,994,688

سياحة ومطاعم ومرافق عامة

32,636,386

33,622,758

أسهم

25,224,981

26,290,484

أفراد  /أخرى

91,789,346

112,318,792

468,906,699

445,998,274

( )11ممتلكات ومعدات  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
سيارات

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

2013
الكلفـــة
الرصيد كما في
اضافات

-

-

1,071,707

9,880

154,467

1,236,054

استبعادات

-

-

15,616

-

-

15,616

حتويالت

-

1,418,431

1,002,503

-

7,018

2,427,952

الرصيد في  31كانون
األول

6,993,749

10,326,486

7,656,226

317,129

1,514,795

26,808,385

اإلستهالك املتراكم
الرصيد كما في  أول كانون
الثاني

-

569,615

2,956,616

179,331

630,887

4,336,449

اضافات

-

188,900

949,985

49,114

229,566

1,417,565

استبعادات

-

-

14,650

-

-

14,650

الرصيد في  31كانون
األول

-

758,515

3,891,951

228,445

860,453

5,739,364

صافي القيمة الدفترية
ممتلكات ومعدات كما في
6,993,749
 31كانون األول

9,567,971

شراء
على
دفعات
موجودات ثابتة ومشاريع
حتت التنفيذ *

-

صافي املمتلكات
واملعدات

9,567,971

6,993,749

3,764,275

847,257
4,611,532

88,684

88,684

654,342

219,262
873,604

21,069,021

1,066,519
22,135,540
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  أول كانون الثاني

6,993,749

8,908,055

5,597,632

307,249

1,353,310

23,159,995
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أراضــي

مبانـــي

معدات
وأجهزة
واثـــاث

أجهزة
احلاسب
اآللي
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أراضــي

مبانـــي

معدات
وأجهزة
واثـــاث

سيارات

أجهزة
احلاسب
اآللي

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2012
الكلفة
الرصيد كما في أول كانون
الثاني

10,976,945

10,518,761

4,171,928

314,749

1,163,039

27,145,422

اضافات

-

-

587,406

22,500

187,484

797,390

استبعادات

3,983,196

1,610,706

118,931

30,000

-

5,742,833

حتويالت

-

-

957,229

-

2,787

960,016

8,908,055

5,597,632

307,249

1,353,310

23,159,995

الرصيد في  31كانون األول 6,993,749
اإلستهالك املتراكم
الرصيد كما في أول كانون
الثاني

1,225,758

2,225,708

148,720

409,096

4,009,282

اضافات

-

180,521

838,673

48,005

221,791

1,288,990

استبعادات

-

836,664

107,765

17,394

-

961,823

الرصيد كما في 31
كانون األول

-

569,615

صافي القيمة الدفترية
للموجودات الثابتة كما في  
6,993,749
 31كانون األول

8,338,440

دفعات على شراء ممتلكات
ومعدات ومشاريع حتت
التنفيذ *
صافي املمتلكات
واملعدات

6,993,749

2,956,616

2,641,016

179,331

127,918

630,887

722,423

4,336,449

18,823,546

1,418,431

1,246,892

-

-

2,665,323

9,756,871

3,887,908

127,918

722,423

21,488,869

تتضمن املمتلكات واملعدات  3,357,115دينار كما في  31كانون األول  2013وذلك قيمة موجودات مستهلكة بالكامل مقابل
 1,728,907دينار كما في  31كانون األول .2012
* يتضمن هذا البند بشكل رئيسي دفعات لشراء أثاث وأجهزة ومعدات ألغراض فرع البنك اجلديد في عبدون.

( )12موجودات غير ملموسة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012

2013

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

البيـــــــان
رصيد بداية السنة

345,296

1,573,531

1,918,827

2,074,410

اضافات *

547,627

28,926

576,553

497,545

ينزل :اإلطفاء للسنة

-

608,753

608,753

653,128

حتويالت

()39,940

39,940

-

-

رصيد نهاية السنة

852,983

1,033,644

1,886,627

1,918,827
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* متثل اإلضافات املبالغ املدفوعة لشراء وتطوير األنظمة والبرامج البنكية.
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دفعات مقدمة
لشراء أنظمة

أنظمة حاسوب
وبرامـــج

اجملمــوع

أنظمة حاسوب
وبرامـج

( )13موجودات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول
2013

 31كانون األول 2012

دينــار

دينــار

فوائد وإيرادات برسم القبض

2,427,400

1,723,618

مصروفات مدفوعة مقدما ً *

3,015,358

3,004,385

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة **

25,494,922

21,941,617

تأمينات مستردة

562,934

957,898

أرصدة عائدة لعمليات غير نظامية بالصافي ***

2,539,200

2,539,200

أخرى

419,113

510،866

34,458,927

30,677,584

* تتضمن املصروفات املدفوعة مقدما ً مبلغ  2.3مليون دينار متثل إيجار الفرع اجلديد للبنك في منطقة عبدون حيث مت دفع
كامل مبلغ اإليجار ملدة  18سنة مقدماً.
** مبوجب قانون البنوك يتوجب بيع املباني واألراضي التي تؤول ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة على العمالء خالل
سنتني من تاريخ استمالكها ،وللبنك املركزي في حاالت إستثنائية أن ميدد هذه املدة لسنتني متتاليتني كحد أقصى ,وتظهر
هذه املوجودات بالصافي بعد تنزيل مخصص تدني القيمة مببلغ  423,964دينار كما في  31كانون األول  2013مقابل مبلغ
 761,277دينار للعام .2012

فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
دينــار
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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دينــار

الرصيد في بداية السنة

21,941,617

11,606,048

إضافات

4,883,070

15,135,404

إستبعادات

1,667,078

4,885,479

املسترد من مخصص تدني املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك

337,313

85,644

الرصيد في نهاية السنة

25,494,922

21,941,617

*** ميثل هذا البند صافي الرصيد العائد لعمليات غير نظامية بعد أن مت طرح اخملصص املعد مقابلها وهي كما يلي:
 31كانون األول 31 2013كانون األول 2012
دينــار

دينــار
الرصيد العائد لعمليات غير نظامية

12,974,700

12,974,700

اخملصص املعد مقابل هذا الرصيد

()10,435,500

()10,435,500

صافي الرصيد العائد لعمليات غير نظامية

2,539,200

2,539,200

تعرض البنك خالل عام  2012لعمليات تالعب في حسابات النقد العائدة للبنك لدى بنوك ومؤسسات مصرفية أخرى
أدت إلى فقدان مبالغ قدرت مببلغ  12.9مليون دينار ،تعود بشكل أساسي إلى احتمالية وجود تواطؤ بني بعض موظفي
البنك بتحايلهم على إجراءات الرقابة والضبط الداخلي ,وقد مت أخذ اإلجراءات القانونية الالزمة من قبل إدارة البنك ومت
رصد مخصص مببلغ  10.4مليون دينار كما في  31كانون األول  2013و 31كانون األول  2012بعد أن مت استبعاد املبالغ املتوقع
حتصيلها واملوجودات املتحفظ عليها ،مع العلم أن القضية منظورة حاليا ً أمام املدعي العام.
( )14ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــون االول 2012

 31كانــــــون االول 2013
داخل
اململكـــة

خارج
اململكـــة

اجملموع

داخل
اململكـــة

خارج
اململكـــة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

حسابات جارية وحتت
الطلب

336,509

2,081,838

2,418,347

879,944

3,164,287

4,044,231

ودائع ألجل *

23,042,500

21,190,000

44,232,500

-

7,000,000

7,000,000

اجملموع

23,379,009

23,271,838

46,650,847

879,944

10,164,287

11,044,231

* ال يشمل هذا البند أي مبلغ يستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في  31كانـــون األول  2013و .2012

( )15ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

15,204,316
94,743

10,414,486
1,880

131,835,236
11,059,336

66,920,456
10,790,773

7,396,847 147,626,762 184,274,771
22,695,906 187,094,680 261,986,000

35,673,225
46,089,591

374,971,605
517,866,177

71,311,949
5,512,957

39,295,978
171,940

45,135,550
104,734

16,414,695
96,956

5,479,119 111,668,619 171,047,638
82,817
21,990,770 156,991,720 247,872,544

612,232
874

133,474,426
5,715,521

30,613,406
31,226,512

318,808,782
82,817
458,081,546

بلغت ودائع القطاع العام داخل اململكة  46,089,591دينار أي ما نسبته  ٪8.9من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول
 2013مقابل  6,461,488دينار أي ما نسبته   ٪1.4من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول .2012
بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد  93,980,293دينار أي ما نسبه  ٪18.1من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول
 2013مقابل  105,220,442دينار أي ما نسبته  ٪23من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول .2012
بلغت قيمة الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  11,567,984دينار أي ما نسبته  ٪2.2من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول
 2013مقابل  12,635,866دينار أي ما نسبته  ٪2.8من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول .2012
بلغت الودائع اجلامدة  16,404,968دينار كما في  31كانون األول  2013مقابل  16,617,976دينار كما في  31كانون االول 2012
( )16تأمينات نقديــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
دينــار

دينــار

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

26,715,996

26,686,327

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

16,846,979

15,576,057

تأمينات التعامل بالهامش

512,214

14,074,279

44,075,189

56,336,663
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 31كانون األول 2012
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل
  وخاضعة إلشعار
شهادات إيداع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

التقرير السنوي الحادي والثالثون

 31كانون األول 2013
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل
  وخاضعة إلشعار
شهادات إيداع

أفراد

شركات
كبـــرى

مؤسسات
صغيرة
ومتوسطة
دينــــار

القطاع
العام

اجملمــوع

( )17أموال مقترضة
يتكون هذا البند مما يلي:

عدد االقساط
املبلغ
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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 31كانون األول 2013
قروض دوارة – البنك األهلي
األردني *
قرض دوار – بنك املال األردني*
جاري مدين – بنك املال
األردني *
جاري مدين – بنك أبو ظبي
الوطني *
الشركة األردنية إلعادة متويل
الرهن العقاري *
الشركة األردنية إلعادة متويل
الرهن العقاري
جاري مدين – بنك سوسيتيه
جنرال*
قرض دوار – بنك سوسيتيه
جنرال*
قرض دوار – بنك أبو ظبي
الوطني*
 31كانون االول 2012
قروض دوارة – البنك األهلي
األردني *
قرض دوار – بنك أبو ظبي
الوطني *
جاري مدين – بنك املال
األردني*
جاري مدين – بنك أبو ظبي
الوطني *
الشركة األردنية إلعادة متويل
الرهن العقاري*
الشركة األردنية إلعادة متويل
الرهن العقاري

الكلية

املتبقية

االقساط

دينـار
1,109,727

1

1

1,468,450

1

1

55,189

1

1

717,512

1

1

513,973

1

1

8,000,000

1

1

500,148

1

1

1,000,000

32

32

2,298,002

1

1

15,663,001

دفعة واحدة بعد  9شهور
من التمويل
دفعة واحدة خالل أيار 2014
دفعة واحدة خالل  9شهور
من التمويل
دفعة واحدة من بتاريخ 31
آب 2014
دفعة واحدة بتاريخ  27آب
2015
دفعة واحدة بتاريخ  24كانون
األول 2015
دفعة واحدة بتاريخ  31آب
2014
دفعات شهرية تبدأ من أول
شباط 2014
دفعة واحدة بتاريخ  31آب
2014

-

9.00

-

9.00

-

9.00

-

8.75

-

8.112

سندات
رهن عقاري

6.50

-

8.00

-

8.00

-

8.75

3,140,061

1

1

دفعة واحدة بعد  9شهور من
التمويل

-

8.00

1,681,142

1

1

دفعة واحدة خالل أيار 2013

-

8.00

2,100,472

1

1

-

8.50

479,713

1

1

-

8.00

500,000

1

1

-

7.50

8,000,000

1

1

سندات
دفعة واحدة بتاريخ  24كانون
خزينة
األول 2013
حكومية

1

سندات
خزينة
حكومية

اقتراض من البنك املركزي
األردني -
  مبوجب اتفاقية إعادة شراء

دورية استحقاق

سعر
فائدة
الضمانات االقتراض
٪

1 17,921,471

33,822,859

دفعة واحدة بتاريخ  25أيار
2013
دفعة واحدة بتاريخ  31آب
2013
دفعة واحدة بتاريخ  28آب
2013

دفعة واحدة بتاريخ  6كانون
الثاني2013

8.45

4.25

* ميثل هذا البند رصيد تسهيالت إئتمانية واملتمثل في حسابات جاري مدين وقروض دوارة ممنوحة للشركات التابعة (شركة
اإلستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد وشركة متكني للتأجير التمويلي) بضمانة مالءة الشركات.
يتراوح سعر فائدة إعادة متويل القروض السكنية من حصيلة األموال املقترضة من الشركة األردنية العادة متويل الرهن
العقاري من  %7إلى %12
تبلغ القروض ذات الفائدة الثابتة  15,663,001دينار والقروض ذات الفائدة املتغيرة صفر دينار كما في  31كانون األول .2013

( )18مخصصات متنوعة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
حتويالت

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

 31كانون األول 2013
مخصص تعويض نهاية
اخلدمة

5,250

10,115

-

10,482

-

4,883

مخصص القضايا املقامة
  ضد البنك (ايضاح )46

583,256

633,820

6,862

169,850

94,207

959,881

أخرى

-

-

5,000

-

-

5,000

588,506

643,935

11,862

180,332

94,207

969,764

مخصص تعويض نهاية
اخلدمة

3,823

1,427

-

-

-

5,250

مخصص القضايا املقامة
  ضد البنك (ايضاح )46

695,253

185,503

-

-

297,500

583,256

أخرى

253,713

-

-

-

253,713

-

952,789

186,930

-

-

551,213

588,506

( )19ضريبة الدخل
مخصص ضريبة الدخل
إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2013

2012

دينــار

دينــار

رصيد بداية السنة

3,564,655

3,880,629

إجمالي ضريبة الدخل املدفوعة

()4,840,527

()5,080,466

ضريبة الدخل عن سنوات سابقة

150,000

173,100

ضريبة الدخل للسنة

4,168,632

4,591,392

رصيد نهاية السنة

3,042,760

3,564,655

مت احتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية في  31كانون األول  2013و  2012وفقا ً لألنظمة والقوانني النافذة
ومعايير التقارير املالية الدولية.
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 31كانون األول 2012

التقرير السنوي الحادي والثالثون

رصيــد
بدايــة
السنة

املكـون
خالل السنة

املستخدم مــا تــم رده رصيد نهاية
السنة
خالل السنة لإليرادات

متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
دينــار
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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دينــار

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

4,168,632

4,591,392

ضريبة الدخل عن سنوات سابقة

150,000

173,100

إطفاء مطلوبات ضريبية

()122,348

()7,231

موجودات ضريبية مؤجلة

()490,111

()3,455,708

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

626,677

1,035,041

4,332,850

2,336,594

تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية في األردن للبنك (الشركة األم)  ٪30وللشركات التابعة .٪24
الوضع الضريبي للبنك:
مت إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات للسنوات املالية حتى نهاية عام .2011
مت تقدمي كشف التقدير الذاتي للبنك لعام  2012حسب االصول وفي املوعد احملدد قانونا ً ومت مراجعة حسابات البنك
من قبل ضريبة الدخل واملبيعات ولم يصدر القرار النهائي بعد وبرأي إدارة البنك واملستشار الضريبي للبنك فان
اخملصصات املاخوذة كافية لتغطية االلتزامات الضريبية حتى  31كانون األول .2013
الوضع الضريبي لشركة الموارد للوساطة المالية (شركة تابعة):
مت إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات للفترة منذ التأسيس بتاريخ  5حزيران  2006حتى نهاية
عام    ,2011وقد مت تقدمي كشف التقدير الذاتي لعام  ،2012ولم يتم مراجعة حسابات الشركة بعد وبرأي إدارة
الشركة واملستشار الضريبي فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات تفوق اخملصص املأخوذ حتى  31كانون األول
.2013
الوضع الضريبي لشركة تمكين للتأجير التمويلي (شركة تابعة):
لم تقم الشركة بتقدمي كشف التقدير الذاتي للفترة منذ التأسيس بتاريخ  31تشرين األول  2006ولغاية كانون األول
 2007ولعامي  2008و .2009
مت إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام  2011ومت تقدمي كشف التقدير الذاتي لعام
 2012ولم تقم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبراجعة حسابات الشركة بعد وبرأي اإلدارة واملستشار الضريبي فإنه
لن يترتب على الشركة أية إلتزامات ضريبية تفوق اخملصصات املأخوذة   31كانون األول .2013
الوضع الضريبي لشركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد (شركة تابعة):
قامت الشركة بتقدمي كشف التقدير الذاتي للفترة منذ التأسيس بتاريخ  11شباط  2010ولغاية  31كانون األول
 2010ولعامي  2011و  2012ولم تقم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبراجعة حسابات الشركة بعد ،وبرأي اإلدارة
واملستشار الضريبي فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات ضريبية تفوق اخملصصات املأخوذة  31كانون األول .2013

موجودات  /مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  31كانون األول
2012
2013

2013
املبالغ
املبالــــغ
احملـــررة

رصيـد بدايـة
السنـــة

احلسابات املشمولة

دينار

دينار

الرصيـد
فـــي
نهايـــة
السنـــة

املبالــــــغ
املضــافـــة
دينار

دينار

الضريبـــة
املؤجلــة
دينار

الضريبــــــة
املؤجلــة
دينار

أ -موجودات ضريبية مؤجلة
مخصص تدني تسهيالت (ما قبل عام
)2000

513,316

513,316

-

-

-

153,995

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

5,250

10,482

10,115

4,883

1,465

1,575

مخصص قضايا مقامة على البنك

583,256

169,850

546,475

959,881

287,964

174,977

مخصص ديون حتت املراقبة

195,461

195,461

483,862

483,862

145,159

58,638

مخصص تدني عقارات مستملكة

761,277

337,313

-

423,964

127,189

228,383

مخصص تدني عمالء وساطة مالية

2,366,079

94,603

-

2,271,476

545,155

567,859

مخصص مقابل األرصدة العائدة
لعمليات غير نظامية

10,435,500

-

-

10,435,500

3,130,650

* 3,130,650

مكافات موظفني  غير مدفوعة

706,320

706,320

500,000

500,000

150,000

211,896

مكافات اعضاء مجلس االدارة وبدالت
غير مدفوعة

80,500

80,500

93,250

93,250

27,975

24,150

15,646,959

2,107,845

1,633,702

15,172,816

4,415,557

4,552,123

ب -مطلوبات ضريبية مؤجلة
إحتياطي التغير في القيمة العادلة

472,703

408,476

1,487,746

1,551,973

465,592

141,811

أثر التطبيق املبكر للمعيار الدولي
للتقاريراملالية رقم ()9

1,582,830

438,241

30,746

1,175,335

352,601

474,849

2,055,533

846,717

1,518,492

2,727,308

818,193

616,660

تشمل املطلوبات الضريبية املؤجلة  465,592دينــــار كما في  31كانـــــون األول  141,811( 2013دينـار كما في  31كانون أول  )2012متثل
إلتزامات ضريبية مقابل أرباح تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل التي تظهر ضمن احتياطي تقييم
موجودات مالية  -بالصافي في حقوق امللكية وإضافة إلى مبلغ  352,601دينـــــار كما في  31كانـــون األول  474,849( 2013دينـار للسنة
السابقة) ميثل املطلوبات الضريبية املؤجلة على أربـاح املوجودات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املقيدة ضمن األرباح املدورة نتيجة
التطبيق املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)9
* ميثل هذا البند املنافع الضريبية املؤجلة املتوقعة من جراء أخذ مخصص مقابل األرصدة العائدة لعمليات غير نظامية (إيضاح  )13وتعتقد
االدارة بأن تلك املبالغ قابلة لإلستفادة منها باملستقبل القريب.

إن احلركة على حساب املوجودات  /املطلوبات الضريبية هي كما يلي:
2013
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2012

موجودات

مطلوبات

موجودات

مطلوبات

دينار

دينار

دينار

دينار

رصيد بداية السنة

4,552,123

616,660

2,131,456

925,740

املضاف

490,111

455,548

3,455,708

84,296

املستبعد

626,677

254,015

1,035,041

393,376

رصيد نهاية السنة

4,415,557

818,193

4,552,123

616,660

ج -ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي
 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

دينــار

دينــار

الربح احملاسبي

16,263,525

13,588,965

أرباح غير خاضعة للضريبة

()5,319,734

()11,885,050

مصروفات غير مقبولة ضريبيا ً

3,508,712

14,083,165

الربح الضريبي

14,452,503

15,787,080

نسبة ضريبة الدخل للبنك

٪30

٪30

نسبة الضريبة املؤجلة للبنك

٪30

٪30

نسبة ضريبة الدخل للشركات التابعة

٪24

٪24

نسبة الضريبة املؤجلة للشركات التابعة

٪24

٪24

( )20مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
دينــار

دينــار
ذمم عمالء الوساطة

974,705

1,063,231

شيكات مقبولة ومصدقة

2,840,555

1,070,866

فوائد برسم الدفع

2,746,723

1,687,103

دائنون متفرقون

921,824

863,843

توزيعات أرباح

118,898

131,192

تأمينات صناديق حديدية

52,625

44,275

حسابات دائنة معلقة

26,663

20,886

مصاريف مستحقة

1,265,716

1,112,962

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

55,000

55,000

مطلوبات أخرى

1,306,264

3,176,600

10,308,973

9,225,958

( )21رأس المال
يبلغ رأس املال املصرح به واملدفوع  100مليون دينار أردني موزعا ً على  100مليون سهم بقيمة اسمية دينار أردني
للسهم الواحد وذلك كما في نهاية العام  2013و .2012

ان تفاصيل االحتياطيات هي كما يلي:
أ) احتياطي قانوني
متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة  ٪10وفقا ً لقانون
الشركات وقانون البنوك وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني.
ب) احتياطي مخاطر مصرفية عامة

ج -إن االحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي:
إســم اإلحتياطــي

 31كانون األول 2013

 31كانون األول 2012

دينار

دينار

طبيعة التقييد

إحتياطي قانوني

17,682,152

16,055,800

مقيد التصرف به مبوجب
قانون البنوك وقانون
الشركات.

إحتياطي مخاطر
مصرفية عامة

4,230,548

3,805,907

مقيد التصرف به مبوجب
تعليمات البنك املركزي
األردني.

( )23احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي
إن احلركة احلاصلة على هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
دينــار

دينــار
الرصيد في بداية السنة

330,893

1,035,208

مطلوبات ضريبية مؤجلة

()323,781

301,849

أرباح (خسائر) غير متحققة

405,656

()1,077,548

أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

673,614

71,384

الرصيد في نهاية السنة *

1,086,382

330,893

* يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية  بعد تنزيل املطلوبات الضريبية املؤجلة مببلغ  465,592دينار كما في 31
كانون األول  2013مقابل  141,811دينار كما في  31كانون األول .2012
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ميثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني ،فيما يتعلق بالتسهيالت
اإلئتمانية املباشرة وغير املباشرة وبالنسبة احملددة من قبل البنك املركزي األردني

التقرير السنوي الحادي والثالثون

( )22اإلحتياطيات

( )24األرباح المدورة
تتلخص احلركة في حساب األرباح املدورة مبايلي:
 31كانون األول  31 2013كانون األول 2012
التقرير السنوي الحادي والثالثون

دينــار

دينــار
الرصيد في بداية السنة

14,315,943

13,129,048

الربح للسنة

11,880,711

11,218,390

(خسائر) بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

()391,031

()60,996

(احملول) الى االحتياطيات

2,050,993

()1,970,499

أرباح موزعة *

()8,000,000

()8,000,000

الرصيد في نهاية السنة

15,754,630

14,315,943

100

 يشمل رصيد االرباح املدورة  4,415,557دينار مقيد التصرف به لقاء موجودات ضريبية مؤجلة كما في  31كانون األول 4,552,123( 2013دينار كما في  31كانون االول .)2012

التقرير السنوي 2013

يشمل رصيد األرباح املدورة  1,313,353دينار كما في  31كانون األول  2013ميثل أثر التطبيق املبكر للمعيار الدولي
للتقارير املالية رقم ( )9وال ميكن التصرف به إال مبقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع إستنادا ً لتعليمات
هيئة األوراق املالية.
* مبوجب قرار الهيئة العامة للمساهمني املنعقد بتاريخ  29نيسان  2013مت توزيع  8مليون دينار من األرباح املدورة عن
عام .2012
 يتضمن رصيد األرباح املدورة مبلغ  2,539,200دينار كما في  31كانون األول  2013مقيد التصرف به بناء على طلبالبنك املركزي األردني مقابل املتبقي من األرصدة العائدة لعمليات غير نظامية.
( )25أرباح مقترح توزيعها
قرر مجلس اإلدارة التوصية للهيئة العامة للمساهمني بتوزيع  7مليون دينار عن عام  2013أي ما يعادل  ٪7من رأس املال,
وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني.
( )26حقوق غير المسيطرين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2012

 31كانون األول 2013
نسبة
حقوق غير
املسيطرين

حصة غير
املسيطـرين
من صافي
الربح

حصة غير
املسيطرين
من صافي
املوجودات

نسبة
حقوق غير
املسيطرين

حصة غير
املسيطرين
من صافي
الربح

حصة غير
املسيطرين
من صافي
املوجودات

٪

دينــار

دينــار

٪

دينــار

دينــار

شركة متكني للتأجير
التمويلي

10

26,420

554,058

10

20,963

527,638

شركة اإلستثماري
لتمويل سلسلة
اإلمداد

6

23,544

220,380

6

13,018

196,836

49,964

774,438

33,981

724,474

( )27الفوائد الدائنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دينــار

دينــار

األفراد (التجزئة)
حسابات جارية ومدينة

1,168,397

1,107,691

قروض وكمبياالت

3,521,530

3,100,839

بطاقات ائتمان

328,977

287,110

القروض العقارية

6,288,937

5,719,720

الشركات:
الشركات الكبرى
حسابات جارية ومدينة

7,146,874

6,729,639

قروض وكمبياالت

17,695,379

15,894,933

حسابات جارية ومدينة

1,315,598

1,606,684

قروض وكمبياالت

1,719,245

2,435,085

احلكومة والقطاع العام

-

11,616

أرصدة لدى البنك املركزي األردني

566,366

47,455

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

566,814

432,609

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

151,652

202,647

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة *

7,715,097

8,011,015

48,184,866

45,587,043

* ال يوجد فوائد دائنة ناجتة عن اتفاقيات بيع وإعادة شراء سندات خزينة خالل عام  2013في حني يشمل هذا البند
 682,820دينار ميثل قيمة الفوائد الدائنة الناجتة عن إتفاقيات بيع وإعادة شراء سندات خزينة خالل عام .2012
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الشركات الصغيرة واملتوسطة
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تسهيالت إئتمانية مباشرة:

2013

2012

( )28الفوائد المدينة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2013

2012

دينــار

دينــار

495,360

555,476

ودائع عمالء:
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حسابات جارية وحتت الطلب

1,085,017

1,506,870

ودائع توفير

148,978

9,850

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

19,392,879

14,642,200

شهادات إيداع

161

59,977

تأمينات نقدية

1,162,606

681,699

أموال مقترضة *

1,360,700

804,761

رسوم ضمان الودائع

876,146

951,772

24,521,847

19,212,605

* ال يوجد فوائد مدينة ناجتة عن اتفاقيات بيع وإعادة شراء سندات خزينة خالل عام  2013في حني يشمل هذا البند مبلغ
 409,769دينار ميثل قيمة الفوائد املدينة الناجتة عن إتفاقيات بيع وإعادة شراء سندات خزينة خالل عام .2012
( )29صافي إيرادات العمالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2013

2012

دينــار

دينــار

عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة

2,632,483

2,264,454

عموالت تسهيالت غير مباشرة

2,497,353

1,968,416

عموالت الوساطة
عموالت أُخرى

320,485

377,832

746,595

930,523

مجموع عموالت دائنة

6,196,916

5,541,225

ينزل :عموالت مدينة

597,014

618,855

صافي ايرادات العموالت

5,599,902

4,922,370

( )30أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

دينار

أرباح ناجتة عن التداول  /التعامل

1,627,259

3,042,263

أرباح ناجتة عن التقييم

60,803

102,127

1,688,062

3,144,390

( )31أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

دينار

دينار

دينار

2013
أسهم شركات

138,945

127,976

355,895

622,816

صناديق إستثمارية

50,934

()3,352

-

47,582

إسناد قرض شركات

()3,857

()13,820

-

()17,677

186,022

110,804

355,895

652,721

2012
أسهم شركات

60,630

()517,232

404,956

()51,646

صناديق إستثمارية

-

()13,678

-

()13,678

إسناد قرض شركات

20,568

127,551

-

148,119

81,198

()403,359

404,956

82,795
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أرباح
(خسائر)
متحققــة

أرباح
(خسائر) غير
متحققـــة

عوائد
توزيعات
أسهم

اجملمــوع

التقرير السنوي الحادي والثالثون

2013

2012

( )32إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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2013

2012

دينــار

دينــار

إيجار الصناديق احلديدية

25,452

18,930

إيرادات البوندد

599,417

482,778

إيرادات اتصاالت

198,874

241,362

أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها الى البنك

996,086

591,935

(خسائر) أرباح بيع ممتلكات ومعدات *

()966

4,350,855

املسترد من ديون معدومة

216,398

1,057,542

أخرى

92,787

251,432

2,128,048

6,994,834

* قام البنك خالل عام  2012ببيع ممتلكات ومعدات ممثلة بأراضي ومباني املوقـع القدمي للمركز الرئيسـي للبنـك مببلغ
 9/1مليون دينـار والتي كانت قيمتها الدفترية بتاريخ البيع  4/8مليون دينـار ألحد البنوك األردنية ،وقد نتج عن هذه
العملية أرباح مببلغ  4/3مليون دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول .2012
( )33نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2013

2012

دينــار

دينــار

رواتب ومنافع ومكافآت وعالوات املوظفني

8,079,148

7,691,934

مساهمة البنك والشركات التابعة في الضمان االجتماعي

748,400

711,630

نفقات طبية

418,989

292,041

مياومات سفر

4,151

6,823

نفقات سفر وتنقالت

70,082

79,421

نفقات تدريب املوظفني

65,897

36,421

نفقات التأمني على حياة املوظفني

19,862

24,929

9,406,529

8,843,199

( )34مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دينــار

دينــار

قرطاسية

161,340

153,662

دعاية وإعالن

778,428

495,205

إشتراكات ورسوم

470,177

532,173

مصاريف إتصاالت وبريدية

583,152

502,863

صيانة وتصليحات وتراخيص برامج

752,619

866,686

مصاريف تأمني

235,446

64,820

أتعاب ومصاريف قضائية

140,011

118,419

كهرباء ومياه وتدفئة

445,397

350,322

أتعاب مهنية

283,951

219,671

أتعاب إستشارية

765,165

180,552

تبرعات

102,624

112,990

مصاريف أخرى

583,273

633,998

5,885,676

4,756,331
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( )35حصة السهم من ربح السنة العائد لمساهمي البنك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

صافي الربح للسنة
املتوسط املرجح لعدد األسهم *
حصة السهم األساسية واملنخفضة  من صافي ربح السنة العائد
ملساهمي البنك

2013

2012

دينــار

دينــار

11,880,711

11,218,390

سهم

سهم

100,000,000

99,155,174

دينار /سهم

دينار /سهم

0.119

0.113

* كما يرد في اإليضاح ( )1مت زيادة رأسمال البنك خالل السنة املنتهية بتاريخ  31كانون األول  2012ليصبح  100مليون
سهم على فترات وعليه مت إحتسـاب املتوسط املرجح لعدد األسهم للسنة املنتهية فـي  31كانـــون األول 2012
متاشيا ً مع معيار احملاسبة الدولي رقم (.)33
إن احلصة األساسية للسهم من صافي ربح السنة العائد ملساهمي البنك مساوية للحصة اخملفضة حيث أن البنك
لم يصدر أية أدوات مالية لها تأثير على احلصة األساسية للسهم.

التقرير السنوي 2013

إيجارات

584,093

524,970

التقرير السنوي الحادي والثالثون

2013

2012

( )36النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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نقد وأرصدة لدى البنك املركزي تستحق خالل ثالثة أشهر

 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

دينــار

دينــار

72,605,317

يضاف:

47,545,437

65,510,489

70,630,082

46,650,847

11,044,231

إقتراض من البنك املركزي األردني يستحق خالل ثالثة أشهر

-

17,921,471

النقد وما في حكمه

91,464,959

89,209,817

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر
ينزل:
ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

( )37معامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:
إســـــــم
الشركـــــــــــة

نسبـــة امللكيــــة
٪

رأسمـــــال الشركـــــــــة
 31كانون األول 2013

 31كانون األول 2012

دينــار

دينــار

املوارد للوساطة املالية

100

10,000,000

10,000,000

متكني للتأجير التمويلي

90

5,000,000

5,000,000

اإلستثماري لتمويل
سلسلة اإلمداد

94

3,000,000

3,000,000

األردنية للتخصيم

100

30,000

30,000

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والشركات التابعة وكبار املساهمني ضمن
النشاطات االعتيادية للبنك باستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية.

فيما يلي ملخصا ً للمعامالت واألرصدة مع جهات ذات عالقة:
اجلهة ذات العالقة

الشركات التابعة
*

أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية العليا

دينـــــار

دينـــــار

اجملموع
أخرى (املوظفني
وأقربائهم وأقرباء
أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية العليا
وشركات مسيطر
عليها)

 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

بنود داخل قائمة املركز املالي:
التسهيالت االئتمانية

2,504,314

7,084,816

31,825,491

41,414,621

45,841,729

مخصص تدني التسهيالت
اإلئتمانية املباشرة

-

-

2,977,213

2,977,213

1,140,254

4,428,355

6,844,324

34,262,626

45,535,305

32,050,855

الودائع وحسابات جارية
  وتأمينات نقدية
بنود خارج قائمة املركز املالي:
اعتمادات

-

-

5,648,699

5,648,699

1,086,447

كفاالت

638,439

50,385

12,040,564

12,729,388

11,647,599

عناصر قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة

278,135

685,494

3,329,681

4,293,310

3,718,397

فوائد وعموالت مدينة

105,805

209,286

1,851,268

2,166,359

1,133,418

مخصص تدني
  تسهيالت ائتمانية

-

-

1,836,959

1,836,959

52,398

معلومات اضافية:
تسهيالت ائتمانية حتت
املراقبة

-

-

3,661,655

3,661,655

13,833,087

مخصص تسهيالت ائتمانية
حتت املراقبة

-

-

50,560

50,560

207,496

تسهيالت ائتمانية غير
عاملة

-

-

14,538,517

14,538,517

1,036,123

مخصص تسهيالت  
ائتمانية غير عاملة

-

-

2,926,653

2,926,653

932,758

فوائد معلقة

-

-

959,462

959,462

103,365

* مت استبعاد األرصدة واملعامالت مع الشركات التابعة في هذه القوائم املالية املوحدة وتظهر للتوضيح فقط.
		
أعلى سعر فائدة دائنة ٪21
		
أعلى عمولة دائنة ٪1
		
أعلى سعر فائدة مدينة ٪6.5

أدنى سعر فائدة دائنة ٪5
أدنى عمولة دائنة ٪0.5
أدنى سعر فائدة مدينة ٪0

بلغت الرواتب واملكافات لإلدارة التنفيذية العليا للبنك والشركات التابعة ما مجموعه  1,545,936دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول
 2013مقابل  1,350,101دينار خالل عام .2012

( )38إدارة المخاطر
اإلطار العام إلدارة المخاطر
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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تشرف جلنة ادارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس االدارة على االطار العام العام الدارة اخملاطر في البنك وتتلخص مهمتها
في:
أ     -اإلشراف على سياسة إدارة مخاطر و التأكد من أن إدارة اخملاطر تقوم مبهامها حسب السياسات املعتمدة.
ب   -التأكد من تقدمي الدعم الكافي و املناسب إلدارة اخملاطر ألداء مهامها حسب السياسات و اإلجراءات املعتمدة و
تعليمات البنك املركزي األردني .
ج    -التأكد من وجود إجراءات عمل إلدارة اخملاطر تتناسب مع سياسة إدارة اخملاطر اخملتلفة في البنك.
د -التأكد من استخدام األساليب احلديثة في إدارة و تقييم مخاطر البنك.
هـ   -حتديد األسس ومبادئ إدارة اخملاطر فيما يتعلق في قبول اخملاطر ،أو نقل اخملاطر ،أو رفض اخملاطر ،أو تقليل اخملاطر.
و    -االطالع على التقارير الدورية إلدارة اخملاطر.
ز    -التأكد من التزام البنك بتعليمات البنك املركزي األردني بهذا اخلصوص.
قام البنك بتشكيل جلنة ادارة اخملاطر التنفيذية والتي تقوم بدورها في االشراف على جهود ادارة كافة انواع اخملاطر  التي
قد تواجه البنك باالضافة الى االطار العام الدارة اخملاطر وتقوم جلنة ادارة اخملاطر التنفيذية برفع التقارير الالزمة الى جلنة
اخملاطر املنبثقة عن مجلس االدارة.
و تتولى مجموعة إدارة اخملاطر عملية إدارة مخاطر البنك اخملتلفة بشكل يومي (مخاطر االئتمان و مخاطر التشغيل
ومخاطر السوق) و ذلك ضمن اإلطار العام لسياسات إدارة اخملاطر وذلك من خالل :
•حتديد اخملاطر(. )Risk Identification
•تقييم اخملاطر ( . )Risk Assessment
•ضبط و تغطية اخملاطر (. )Risk Control/ Mitigation
•مراقبة اخملاطر (. ) Risk Monitoring
ولقد قام البنك بتحديد املستويات الرقابية (خطوط الدفاع) على مستوى البنك وذلك من خالل وضع االطار العام
للمستويات الرقابية كاالتي:
• وحدات العمل ( :)Business Unitsميثل املوظفني ضمن وحدات العمل خط الدفاع األول وبحيث يكونوا مسؤوليني
بشكل مباشر عن ادارة اخملاطر واالجراءات الرقابية املتعلقة بها.
• مجموعة ادارة اخملاطر ( :)Independent Risk Management Functionميثل موظفي ادارة اخملاطر خط الدفاع الثاني
وبحيث يكونوا مسؤوليني عن تنسيق جهود ادارة اخملاطر وتسهيل عملية االشراف على االليات املستخدمة واملتبعة
من قبل البنك الدارة اخملاطر.
• التدقيق الداخلي ( :)Internal Auditميثل موظفي التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث ويكونوا مسؤوليني عن اجراء
عملية املراجعة املستقلة لإلجراءات الرقابية والعمليات واالنظمة املرتبطة بإدارة اخملاطر على مستوى البنك.
باالضافة الى ذلك قام البنك االستثماري باعداد اخلطط الالزمة برامج العمل وذلك لتاكيد االلتزام مبتطلبات البنك
املركزي االردني واملتعلقة مبقررات بازل  IIIو عملية التقييم الداخلي ملدى كفاية رأس املال (.)ICAAP

(/38أ) مخاطر اإلئتمان Credit Risk

ومتثل اخملاطر االئتمانية اجلزء األكبر من اخملاطر التي يتعرض لها البنك بشكل عام وبسبب إدراك البنك االستثماري
لهذه احلقيقة فقد أولى إدارة مخاطر االئتمان أهمية كبيرة ،من خالل إدارة هذه اخملاطر االئتمانية على مستوى
احملفظة ،ولتحقيق ذلك فقد قام البنك انطالقا من إستراتيجية إدارة اخملاطر مبا يلي:
 -1حتديد سقوف خملاطر االئتمان ومبا يتناسب مع احلدود املقبولة من اخملاطر ( ) Risk Appetiteاملعتمدة من قبل
مجلس اإلدارة وجلنة اخملاطر بتحديد سقوف مخاطر لكل عميل ولكل مجموعة ولكل قطاع اقتصادي ،وذلك
للتخفيف من مخاطر التركزات في مخاطر االئتمان التي ميكن ان يتعرض لها البنك.
 -2استخدام نظام لتصنيف العمالء حسب مخاطر االئتمان ( )Risk Rating Systemيتكون من  10درجة ،وهذا
النظام يأخذ بعني االعتبار جميع العوامل التي تؤدي إلى زيادة مخاطر االئتمان لدى العميل ،وقام البنك بالتعاقد
مع شركة  SUNGARDوشراء نظام الي للتصنيف.

 -4التوثيق القانوني واالئتماني املناسب واجليد لكافة الشروط املصاحبة للتسهيالت االئتمانية.
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 -3التخفيف من مخاطر االئتمان من خالل مخففات مخاطر االئتمان (الضمانات العقارية أو األسهم أو أخرى)
والذي يتناسب مع مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

تعرف اخملاطر االئتمانية بأنها” :احتمال عدم استرداد أصل الدين أو الفوائد في الوقت احملدد وبشكل كامل األمر الذي
ينتج عنه خسارة مالية للبنك”.

 -1التعرضات خملاطر اإلئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات اخملاطر األخرى)
 31كانون األول
2013
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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 31كانون األول
2012

بنود داخل قائمة املركز املالي:

دينــار

دينــار

أرصدة لدى البنك املركزي

67,094,399

41,387,362

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

65,510,489

70,630,082

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,418,000

230,778

التسهيالت االئتمانية:
لألفراد

42,995,396

31,838,144

القروض العقارية

64,035,763

63,811,774

للشركات
الشركات الكبرى

300,384,992

269,875,368

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ()SMEs

23,466,662

38,785,982

احلكومة والقطاع العام

-

-

سندات وأسناد وأذونات:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,444,143

3,173,006

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

127,803,961

105,394,480

موجودات اخرى

6,005,692

5,685,901

بنود خارج قائمة املركز املالي:
كفاالت

95,825,490

94,832,402

اعتمادات

21,378,835

24,482,091

قبوالت وسحوبات زمنية

15,817,354

9,238,413

سقوف تسهيالت مباشرة غير مستغلة

15,820,621

22,095,684

850,001,797

781,461,467

لتغطية مخاطر التعرضات اإلئتمانية الواردة أعاله يقـوم البنك بإستخدام اخملففات التـالية وضمن شروط محددة
في السياسة اإلئتمانية اخلاصة بالبنك:
 -1التأمينات النقدية
 -2كفاالت بنكية مقبولة
 -3الضمانات العقارية
 -4رهونات أسهم متداولة
 -5رهونات على سيارات وآليات

-2توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر:
تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التالي:
الشركـــــــــــــات
القروض
العقارية

االفــــراد

الشركات
الكبرى

البنوك
واملؤسسات
املصرفية
األخرى

احلكومة
والقطاع
العام

الصغيرة
واملتوسطة

 31كانون االول 2013

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

متدنية اخملاطر

8,295,369

-

10,365,256

2,102,365

- 184,912,969

مقبولة اخملاطر

32,239,001

69,398,754

24,962,772 249,450,770

دينــار

-

اجملمـوع
دينــار
205,675,959

66,928,489

442,979,786

منها مستحقة (*):
لغاية  30يوم

309,331

175,888

15,204,406

450,018

16,139,643

من  31لغاية  60يوم

89,364

194,265

7,489,240

307,647

-

-

8,080,516

حتت املراقبة

2,456,965

1,856,365

22,727,798

2,059,024

-

-

29,100,152

غير عاملة:
دون املستوى

341,997

336,256

3,253,748

470,318

-

-

4,402,319

مشكوك فيها

235,941

410,237

17,155,509

1,521,265

-

-

19,322,952

هالكة

5,690,347

3,652,487

25,102,397

3,256,984

-

-

37,702,215

اجملموع

49,259,620

75,654,099

34,372,728 328,055,478

66,928,489 184,912,969

739,183,383

ينزل :مخصص التدني 4,872,044

7,882,403

7,479,557

9,607,890

-

-

29,841,894

فوائد معلقة

1,392,180

3,735,933

1,755,703

1,298,176

-

-

8,181,992

الصافي

42,995,396

64,035,763

23,466,662 318,820,218

66,928,489 184,912,969

701,159,497

تتوزع التعرضات اإلئتمانية (املوجودات املالية واالستثمارات في املوجودات املالية) حسب التصنيف اإلئتماني:
التصنيف اإلئتماني

احلكومة والقطاع العام

مؤسسات مصرفية

()-AAA to AA

-

23,719,932

()-A+to A

-

9,879,976

()-BBB+to B

-

349,679

()-BB+to B

184,912,969

14,428,368

أقل من ()-B

-

-

غير مصنف

-

18,550,534

184,912,969

66,928,489

الشركات
االفـراد

القروض
العقارية

الشركات
الكبرى

الصغيرة
واملتوسطة

احلكومة
والقطاع
العام

البنوك
واملؤسسات
املصرفية
األخرى

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

 31كانون االول 2012
1,616,710

متدنية اخملاطر

3,826,204

-

12,972,721

مقبولة اخملاطر

27,574,213

67,459,030

35,851,214 207,228,522

- 135,133,178
-

153,548,813

70,860,860

408,973,839

منها مستحقة(*):
لغاية  30يوم

112,563

38,941

762,547

241,589

-

-

1,155,640

من  31لغاية  60يوم

205,628

418,647

1,652,368

304,859

-

-

2,581,502

حتت املراقبة

2,022,082

1,256,317

49,851,824

2,983,047

-

-

56,113,270

غير عاملة:
دون املستوى

123,974

336,256

26,980

583,806

-

-

1,071,016

مشكوك فيها

32,211

38,569

474,778

2,751,855

-

-

3,297,413

هالكة

5,139,513

3,209,678

35,246,473

5,899,868

-

-

49,495,532

38,718,197

72,299,850

49,686,500 305,801,298

70,860,860 135,133,178

672,499,883

ينزل :مخصص التدني 5,637,995

6,018,234

12,503,281

9,734,939

-

-

33,894,449

1,242,058

2,469,842

2,915,078

1,165,579

-

-

7,792,557

31,838,144

63,811,774

38,785,982 290,382,939

فوائد معلقة

70,860,860 135,133,178

630,812,877

تتوزع التعرضات اإلئتمانية (املوجودات املالية واالستثمارات في املوجودات املالية) حسب التصنيف اإلئتماني:
التصنيف اإلئتماني

احلكومة والقطاع العام

مؤسسات مصرفية

()-AAA to AA

-

6,102,871

()-A+to A

-

36,096,524

()-BBB+to B

-

6,781,802

()-BB+to B

135,133,178

13,682,079

أقل من ()-B

-

-

غير مصنف

-

8,197,584

135,133,178

70,860,860

* يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال إستحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر حساب اجلاري مدين مستحق اذا جتاوز السقف.
تشمل التعرضات االئتمانية التسهيالت ،األرصدة واإليداعات لدى البنوك باإلضافة إلى املوجودات املالية.

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت:

دينار

دينار

الشركـــات
الكبرى

الصغيرة
واملتوسطة

دينار

دينار

اجملموع
دينار

2013
الضمانات مقابل:
متدنية اخملاطر

8,295,369

-

10,365,256

2,102,365

20,762,990

مقبولة اخملاطر

16,526,351

52,365,988

106,883,436

9,563,658

185,339,433

حتت املراقبة

1,754,265

10,125,639

29,860,539

1,480,325

43,220,768

غير عاملة:
مشكوك فيها

1,488,756

991,657

19,934,445

327,586

22,742,444

هالكة

2,256,356

7,002,639

15,021,477

7,985,635

32,266,107

30,398,686

71,188,464

186,194,316

22,214,825

309,996,291

منها:
تأمينات نقدية

8,295,369

-

10,365,256

2,102,365

20,762,990

عقارية

11,563,658

71,188,464

161,256,354

17,876,095

261,884,571

أسهم متداولة

802,145

-

8,856,635

-

9,658,780

سيارات واليات

9,737,514

-

5,716,071

2,236,365

17,689,950

30,398,686

71,188,464

186,194,316

22,214,825

309,996,291

2012
الضمانات مقابل:
متدنية اخملاطر

3,826,204

-

12,972,721

1,616,710

18,415,635

مقبولة اخملاطر

14,620,162

46,953,211

97,346,683

3,365,269

162,285,325

حتت املراقبة

2,012,569

11,235,693

49,856,398

2,563,411

65,668,071

غير عاملة:
دون املستوى

65,365

653,987

2,956,365

985,636

4,661,353

مشكوك فيها

1,452,696

986,748

4,365,265

602,111

7,406,820

هالكة

2,452,398

6,948,252

16,856,958

9,156,398

35,414,006

24,429,394

66,777,891

184,354,390

18,289,535

293,851,210

منها:
تأمينات نقدية

4,523,984

-

10,238,687

3,652,964

18,415,635

عقارية

13,652,698

66,777,891

163,689,837

13,625,045

257,745,471

أسهم متداولة

620,536

-

6,856,325

-

7,476,861

سيارات واليات

5,632,176

-

3,569,541

1,011,526

10,213,243

24,429,394

66,777,891

184,354,390

18,289,535

293,851,210

يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات عند منح التسهيالت بناء على أساليب التقييم املعتمدة عادة لهذه
الضمانات ،وفي الفترات الالحفة يتم حتديث القيمة بأسعار السوق أو بأسعار األصول املماثلة.
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دون املستوى

77,589

702,541

4,129,163

755,256

5,664,549

التقرير السنوي الحادي والثالثون

االفـــــــــراد

القروض
العقارية

الشركات

الديون المجدولة
صنفت كتسهيــالت إئتمانية غير عامــلة وأُخرجت من إطار التسهيالت اإلئتمانية
هــي تلك الديــون التي سبق وأن ُ
غير العاملــة مبوجب جدولة أُصولية وتـم تصنيفها إلى ديون حتت املراقبة أو حولـت إلى عاملة والبالغة 10,414,425
دينار للعـام  2013مقابل ( 3,921,900دينار للعام .)2012
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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الديون المعاد هيكلتها
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيـــالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيــالت
االئتمانية أو تأجيـــل بعض األقســــاط أو متديد فتــــرة السمـــاح والبالغـــة  48,335,013دينـــار للعـــام
 45,956,358( 2013دينــار للعام .)2012
 -3سندات وإسناد وأذونات
يوضح اجلدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية:
ضمن املوجودات
املالية بالقيمة
العادلة من خالل
قائمة الدخل

ضمن املوجودات
املالية بالتكلفة
املطفأة

اإلجمالـــي

دينار

دينار

دينار

غير مصنف

1,880,239

10,549,295

12,429,534

حكوميـــة

563,904

117,254,666

117,818,570

2,444,143

127,803,961

130,248,104

درجة التصنيف

مؤسسة التصنيف

 -4التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب التوزيع الجغرافي هي كما يلي:
* بإستثناء دول الشرق األوسط.

اإلجمالي  /أرقام املقارنة

اإلجمالي  /للسنة احلالية

موجودات أخرى

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

سندات وأسناد وأذونات:

للحكومة والقطاع العام

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ()SMEs

الشركات الكبرى

للشركات:

القروض العقارية

لألفراد

التسهيالت االئتمانية:

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى البنك املركزي

البند

التقرير السنوي الحادي والثالثون

570,961,036

666,508,256

6,005,692

127,803,961

563,904

-

23,466,662

300,384,992

64,035,763

42,995,396

1,418,000

32,739,487

67,094,399

دينار

داخل اململكة

دينار

دول اخلليج
العربي

-

10,836,631

6,117,883

-

-

1,880,239

-

-

-

-

-

41,350,321

8,053,733

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دينار

أوروبا

35,798

307,231

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

307,231

-

دينار

آسيا*

املنطقــــــــة اجلغرافيــــــــــة

8,053,733

-

4,237,644

-

التقرير السنوي 2013
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5,963,073

17,709,183

-

-

-

-

-

-

-

1,666,018

2,463,211

-

-

-

-

-

-

630,812,877

701,159,497

6,005,692

127,803,961

2,444,143

-

23,466,662

-

64,035,763

42,995,396

-

300,384,992

-

-

-

-

-

1,418,000

17,709,183

2,463,211

65,510,489

-

-

دينار

دينار

67,094,399

دينار

أمريكا

دول أخرى

إجمالي

 -5التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب التوزيع اإلقتصادي هي كما يلي:

التقرير السنوي الحادي والثالثون

اإلجمالي  /أرقام املقارنة

اإلجمالي  /للسنة احلالية

موجودات أخرى

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

سندات وأسناد وأذونات:

التسهيالت االئتمانية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى البنك املركزي

البند

180,684,067

96,199,907

6,005,692

-

1,880,239

21,385,487

1,418,000

65,510,489

-

دينار

مالي

73,449,171

83,779,790

-

-

-

83,779,790

-

-

-

دينار

صناعة

163,015,875

160,238,411

-

10,549,295

-

149,689,116

-

-

-

دينار

جتارة وخدمات

التقرير السنوي 2013
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38,212,365

72,208,915

-

-

-

72,208,915

-

-

-

دينار

عقارات

6,109,537

1,402,270

-

-

-

1,402,270

-

-

-

دينار

زراعة

دينار

أسهم

21,856,359

20,574,510

-

-

-

20,574,510

-

-

-

القطــــــــــاع اإلقتصــــــــــادي

12,352,325

81,842,725

-

-

-

81,842,725

-

-

-

دينار

أفراد

135,133,178

184,912,969

-

117,254,666

563,904

-

-

-

67,094,399

دينار

حكومة
وقطاع عام

630,812,877

701,159,497

6,005,692

127,803,961

2,444,143

430,882,813

1,418,000

65,510,489

67,094,399

دينار

إجمالي

(/38ب) مخاطر التشغيل Operational Risk
تعرف مخاطر التشغیل بأنها “ مخاطر اخلسارة الناجتة عن فشل أو عدم كفایة اإلجراءات الداخلیة ،العنصر
البشري ،واألنظمة ،أو عن أحداث خارجیة ،ویشمل ذا التعریف اخملاطر القانونیة”

•اعداد سياسة الدارة مخاطر التشغيل.
•اعداد سياسة للمساءلة جتاه مخاطر التشغيل (.)Operational Risk Accountability Policy
•انشاء ملفات مخاطر ( )Risk Profileيتم من خاللها حتديد اخملاطر واالجراءات الرقابية التي حتد منها  لدوائر
البنك املهمة وجاري العمل على اكمال جميع دوائر البنك ضمن خطط برامج عمل معتمدة.
•ابداء الرأي حول اجراءات العمل لبيان اخملاطر الواردة فيها ومدى كفاية االجراءات الرقابية املرتبطة بها.
•تزويد جلنة ادارة اخملاطر التنفيذية وجلنة ادارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس االدارة بالتقارير الالزمة.

باالضافة الى ذلك قام البنك االستثماري خالل  2013بتوقيع إتفاقية شراكة مع شركة بروتيفتي العاملية تقوم
مبوجبها األخيرة بتقدمي استشارات للبنك في مجال إدارة اخملاطر انطالقا من جهود البنك املتواصلة في االرتقاء
مبستويات األمن والشفافية في أنظمته وآليات عمله باالضافة الى تطوير إستراتيجية الدارة مخاطر التشغيل
في البنك ومبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي االردني باالضافة إلى تعزيز جهود البنك االستثماري  فيما يتعلق
باحلوكمة املؤسسية ،كما تتضمن االتفاقية تطوير سياسة للمساءلة وحتديد أدوار ومسؤوليات املستويات
املتعددة من اإلدارة فيما يتعلق مبخاطر التشغيل.
مخاطر االمتثال Compliance Risk
تعرف مخاطر اإلمتثال بأنها مخاطر العقوبات القانونية والرقابية أو اخلسارة املادية أَو مخاطر السمعة التي قد
يتعرض لها البنك جراء عدم اإلمتثال للقوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك واملعايير واملمارسات
املصرفية السليمة.
ويعتبر عدم اإلمتثال للتعليمات والقوانني الصادرة من اجلهات الرقابية اخملتلفة احد أهم اخملاطر التي من املمكن إن
يتعرض لها أي بنك ،نظرا ً للخسائر املالية الكبيرة املترتبة على مخالفة هذه التعليمات والقوانني والتي تنعكس
بدورها على سمعة البنك ،وقد شهدت السنوات األخيرة زيادة كبيرة في إصدار التعليمات والقوانني املتعلقة
بتنظيم عمل املؤسسات اخملتلفة ونظرا ً لذلك فإن احلاجة إلى إدارة مخاطر اإلمتثال داخل البنك أصبح ضرورة البد
منها ،حيث أن وجود وظيفة اإلمتثال تؤدي إلى زيادة الكفاءة في إدارة اخملاطر وتخفيض التكاليف التي ممكن أن
يتعرض لها البنك نتيجة لعدم امتثاله للقوانني والتعليمات.
/38ج -مخاطر السوق Market Risk
تعرف مخاطر السوق بأنها اخملاطر التي تؤثر على قيمة االستثمارات واألصول املالية للبنك الناجتة من التغير في
عوامل السوق (مثل أسعار الفائدة ،أسعار الصرف ،أسعار األسهم ،أسعار السلع.)...
وضع مجلس اإلدارة حدودا ً ملستويات اخملاطر املقبولة إلدارة مخاطر السوق للمحفظة املالية ،ويقوم البنك دوريا ً بتطبيق
املنهجيات املناسبة لتقييم مخاطر السوق ولوضع تقديرات للخسائر االقتصادية احملتملة بنا ًء على مجموعة من
االفتراضات وتغ ُيرات ظروف السوق اخملتلفة  ،ومن هذه املنهجيات التي يقوم البنك بتطبيقها لقياس مخاطر السوق:
 -1القيمة املعرضة للمخاطر  .)VaR(  Value at Risk
 -2اختبارات االوضاع الضاغطة . Stress Testing
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وحرصا من البنك االستثماري على ادارة مخاطر التشغيل ضمن افضل املمارسات  لقد قام البنك االستثماري
بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة الدار الدولية الستشارات احلوكمه “جرانت ثورنتون” الشرق االوسط والتي
قامت بتزويد البنك االستثماري بنظام إلدارة مخاطر  التشغيل من خالل تطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر
واالجراءات الرقابية (.)Control and Risk Self-Assessment

التقرير السنوي الحادي والثالثون

لقد قام البنك االستثماري بتطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابية (Control and Risk Self-
 )Assessmentالدارة مخاطر التشغيل وذلك من خالل استخدام نظام آلي لهذه الغاية (  )CARE Systemويتولى
البنك االستثماري ادارة مخاطر التشغيل ضمن املعطيات التالية:

ج -1 /مخاطر أسعار الفائدة

التقرير السنوي الحادي والثالثون

التقرير السنوي 2013
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تنتج مخاطر أسعار الفائدة من إحتمالية التغير في أسعار الفائدة وبالتالي التأثير على التدفقات النقدية أو القيمة
العادلة لألدوات املالية  ,يتعرض البنك خملاطر أسعار الفائدة وذلك لوجود فجوة زمنية إلعادة التسعير بني املوجودات
وبني املطلوبات هذا ويتم مراقبة هذه الفجوات بشكل دوري من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات ( ، )ALCOوتستخدم
إذا لزم األمر عدة أساليب لتحوط بعدم جتاوز احلدود املقبولة خملاطر أسعار الفائدة.
تحليل الحساسية:
 31كانون األول 2013
التغير زيادة بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)

األثر على األرباح
(اخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

%

دينار

دينار

دوالر امريكي

2

()96,723

-

يورو

2

990

-

جينة إسترليني

2

974

-

ين ياباني

2

()711

-

عمالت أخرى

2

19,488

-

العملة

التغير (النقص) بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)

األثر على األرباح
(اخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

%

دينار

دينار

دوالر امريكي

2

96,723

-

يورو

2

()990

-

جينة إسترليني

2

()974

-

ين ياباني

2

711

-

عمالت أخرى

2

()19,488

-

العملة

 31كانون األول 2012

دوالر امريكي

2

70,120

-

يورو

2

2,049

-

جينة إسترليني

2

()826

-

ين ياباني

2

()4,273

-

عمالت أخرى

2

36,431

-

التغير (النقص) بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)

األثر على األرباح
و (اخلسائر)

حساسية حقوق
امللكية

%

دينار

دينار

دوالر امريكي

2

()70,120

-

يورو

2

()2,049

-

جينة إسترليني

2

826

-

ين ياباني

2

4,273

-

عمالت أخرى

2

()36,431

-

العملة

ج -2/مخاطر العـمالت
يظهر اجلدول أدناه العمالت التي يتعرض البنك لها وأثر تغير محتمــل ومعقول على أسعارها مقابـــل الدينار
على قائمـــة الدخل املوحدة ويتم مراقبة مراكز العمالت بشكل يومي والتأكد من بقائها ضمن السقوف احملددة
وترفع التقارير بذلك الى جلنة األصول واخلصوم وكذلك مجلس اإلدارة.
2013
التغير في سعر صرف
العملة

األثر على األرباح
واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

%

دينار

دينار

يورو

5

2,477

-

جنيه استرليني

5

2,436

-

ين ياباني

5

()1,778

-

عمالت اخرى

5

48,720

-

العملة

التقرير السنوي الحادي والثالثون

%

دينار

دينار

العملة
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التغير زيادة بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)

األثر على األرباح و
(اخلسائر)

حساسية حقوق
امللكية

2012
التغير في سعر صرف
العملة

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

٪

دينار

دينار

يورو

5

5,122

-

جنيه استرليني

5

()2,064

-

ين ياباني

5

()10,683

-

عمالت أخرى

5

91,078

-

العملة

ج -3/مخاطر التغير بأسعار األسهم:
وهو خطر انخفاض القيمة العادلة للمحفظة االستثمارية لألسهم بسبب التغير في قيمة مؤشرات األسهم وتغير قيمة
األسهم منفردة.
2013
التغير في املؤشر

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

املؤشر

٪

دينار

دينار

مؤشر سوق عمان

5

202,784

476,213

مؤشر سوق فلسطني

5

42,477

44,106

2012
التغير في املؤشر

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

املؤشر

٪

دينار

دينار

مؤشر سوق عمان

5

239,207

563,894

مؤشر سوق فلسطني

5

44,215

44,842

فجوة إعادة تسعير الفائدة
تتمثل مخاطر السيـــولة في عدم قدرة البنـــك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ إستحقاقها وللوقاية
من هذه اخملـــاطر يقوم البنـــك بإتباع سياسة متحفظة في إدارة مخاطر السيـــولة وتشمل إدارة املوجـــودات واملطلوبات
ومواءمــة وحتليــل آجالها ومقــابلة اإلستحقاقـــات قصيرة األجل أو طويلة األجــل فـي املوجودات واملطلوبات وتنويع
مصــادر التمويل واإلحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمــه واألوراق املــالية القابلة للتــداول وتتم مراجعــة
السيـــولة النقديــة وإدارتها بشكــل دوري وعلى عدة مستويات ,وطبقا للتعليمات الصادرة عن البنك املركزي األردني
يحتفظ البنك لدى البنك املركزي األردني بإحتياطات نقدية للحد من مخاطر السيولة.

إن حساسية أسعار الفوائد هي كمايلي:

أقل من
شهر

 31كانون األول 2013
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى
البنك املركزي
أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
الشامل
تسهيالت إئتمانية
مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية
بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات -
بالصافي
  موجودات غير
ملموسة
موجودات ضريبية
مؤجلة
موجودات االخرى
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة
الدخل
مطلوبات ضريبية
مؤجلة
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير
الفائدة
 31كانون األول 2012
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة التسعير

من شهر
إلى 3
أشهـــر
دينار

دينار

فجوة إعادة تسعير الفائـــــدة
أكثر من
أكثر من  3أكثر مـن 6
 3سنـوات عناصر بدون
أشهر إلى  6أشهر إلـى سنـة إلـى
فائــــدة
أو أكثر
سنـــة  3سنـــوات
أشهـــــر
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار

اجملموع
دينار

27,000,000

-

-

-

-

-

45,605,317

72,605,317

51,370,516

-

-

-

-

-

14,139,973

65,510,489

-

-

1,418,000

-

-

-

-

1,418,000

-

-

-

-

1,888,251

555,892

4,955,288

7,399,431

-

-

-

-

-

-

10,406,392

10,406,392

31,781,103 135,163,433

43,409,394

32,075,493

83,466,092

724,464 104,262,834

6,000,066

10,442,021

17,002,450

31,894,616

57,457,800

430,882,813

5,007,008

-

127,803,961

-

-

-

-

-

22,135,540

22,135,540

-

-

-

-

-

1,886,627

1,886,627

-

-

-

-

-

4,415,557

4,415,557

61,829,844

63,970,109

-

42,223,124 219,534,015
41,396,500

2,836,000

34,458,927 34,458,927
778,923,054 138,728,085 109,825,734 142,812,143

-

-

-

2,418,347

46,650,847

45,108,451
2,035,241
3,645,296
-

26,579,005
11,864,217
-

-

93,980,293
969,764

517,866,177
44,075,189
15,663,001
969,764

-

-

-

-

-

-

3,042,760

3,042,760

-

-

-

-

-

-

818,193

818,193

29,981,018 129,615,406 279,027,940

50,788,988

38,443,222

-

10,308,973 10,308,973
639,394,904 111,538,330

(31,848,826 )87,392,282( )59,493,925

13,181,121

27,189,755 109,825,734 104,368,921

25,256,610 124,432,596 229,088,227
4,724,408
2,346,810
8,389,725
153,488
-

139,528,150

708,514,095 136,263,794 116,570,882 157,820,787 56,739,058 46,103,692 38,571,022 156,444,860
573,281,078 121,206,408
- 32,223,702 104,599,846 68,646,895 50,232,240 196,371,987
(135,233,017 15,057,386 116,570,882 125,597,085 )47,860,788( )22,543,203( )11,661,218( )39,927,127

التركز في مخاطر العمالت األجنبية
العملـــــة (ما يعادله بالدينار األردنــي)
البنـــــد

دوالر أمريكي

جنيه
استرليني

يورو

أخرى

ين ياباني

إجمالي

2013
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

11,402,241

651,094

164,152

-

293,374

12,510,861

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

26,608,552

4,337,087

6,321,991

297,469

1,884,353

39,449,452

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,418,000

-

-

-

-

1,418,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

2,887,580

-

7,339

-

-

2,894,919

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل

882,120

-

-

-

-

882,120

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

12,265,700

-

-

-

-

12,265,700

تسهيالت ائتمانية مباشرة

59,003,513

85,560

-

-

-

59,089,073

موجودات أخرى

265,626

19,827

13,415

10,237

1,109

310,214

إجمالي املوجودات

5,093,568 114,733,332

6,506,897

307,706

2,178,836

128,820,339

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

31,059,283

355,715

48,068

82

577,599

32,040,747

ودائع عمالء

71,457,313

7,682,048

4,347,219

317,387

2,825,320

86,629,287

تأمينات نقدية

10,950,357

3,405,839

12,546

-

17,930

14,386,672

مطلوبات أخرى

39,719

141

295

-

899

41,054

إجمالي املطلوبات

11,443,743 113,506,672

4,408,128

317,469

3,421,748

133,097,760

صافي التركز داخل املركز املالي للسنة
احلالية

1,226,660

()6,350,175

2,098,769

()9,763

()1,242,912

()4,277,421

التزامات محتملة خارج املركز املالي
للسنة احلالية

53,044,805

15,123,312

94,496

1,882,474

2,325,363

72,470,450

العملـــــة (ما يعادله بالدينار األردنــي)
البنــــــــــــــــــــــــــد

دوالر أمريكي

جنيه
استرليني

يورو

أخرى

ين ياباني

إجمالي

2012
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي

9,271,502

783,461

42,899

-

108,187

10,206,049

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

40,600,287

3,509,990

15,115,575

26,158

1,316,903

60,568,913

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

43,457

187,320

-

-

-

230,777

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

3,159,210

-

7,192

-

1,194,524

4,360,926

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل

896,835

-

-

-

-

896,835

تسهيالت ائتمانية مباشرة

45,699,938

3,044,609

-

-

-

48,744,547

موجودات أخرى

13,050,086

17,515

16,245

12,489

6,312

13,102,647

اجمالي املوجودات

7,542,895 112,721,315

15,181,911

38,647

2,625,926

138,110,694

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

1,231,394

323,503

47,105

100

1,238,778

2,840,880

ودائع عمالء

81,089,492

14,044,242

8,374,684

223,553

2,674,564

106,406,535

تأمينات نقدية

23,212,981

-

-

-

-

23,212,981

مطلوبات أخرى

213,425

1,794

4,534

-

7,145

226,898

إجمالي املطلوبات

14,369,539 105,747,292

8,426,323

223,653

3,920,487

132,687,294

صافي التركز داخل املركز املالي للسنة
احلالية

6,974,023

()6,826,644

6,755,588

()185,006

()1,294,561

5,423,400

التزامات محتملة خارج املركز املالي
للسنة احلالية

48,506,276

12,222,139

1,246,450

3,692,435

1,184,452

66,851,752

/38د

مخاطر السيولة

تتمثـــل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويــل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها وللوقــاية من هـــذه
اخملاطر يقوم البنــك بإتباع سيــاسة متحفظة في إدارة مخـــاطر السيـــولة وتشمــــــل إدارة املوجودات واملطلوبــات ومواءمــة وحتليل
آجالها ومقابلة اإلستحقاقات قصيرة األجل أو طويلة األجل في املوجودات واملطلوبات وتنويع مصادر التمويل واإلحتفاظ برصيد كاف من النقد
للتعليمات
وما في حكمه واألوراق املالية القابلة للتداول ,وتتم مراجعة السيولة النقدية وإدارتها بشكل دوري وعلى عدة مستويات ,وطبقا
ً
الصادرة عن البنك املركزي األردني يحتفظ البنك لدى البنك املركزي األردني بإحتياطات نقدية للحد من مخاطر السيولة.

 31كانون األول 2013
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
مجموع املوجودات
 31كانون األول 2012
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
مجموع املوجودات
11,058,036
262,416,204
13,099,759
17,984,943
3,564,655
5,807,265
313,930,862
221,896,140

43,862,313
324,220,945
8,406,688
154,639
3,042,760
5,285,784
384,973,129
280,004,324

دينار

أقل من شهر

47,860,898
2,862,995
616,660
1,980,594
53,321,147
38,571,022

2,845,217
125,764,195
2,361,045
818,193
2,746,723
134,535,373
42,223,124

دينار

من شهر إلى 3
أشهر

60,320,282
5,799,347
3,937,606
1,438,099
71,495,334
46,104,092

25,797,171
4,781,722
2,276,466
32,855,359
61,829,844

دينار

أكثر من 3
أشهر إلى 6
أشهر

93,613,102
2,529,161
13,143,895
109,286,158
56,739,058

47,066,157
2,085,308
3,973,373
53,124,838
63,970,109

دينار

أكثر مـن 6
أشهر إلـى
سنـــة

34,701,403
34,701,403
157,820,787

28,513,665
14,409,592
42,923,257
142,812,143

دينار

أكثر من سنـة
إلـى  3سنوات

أوالً :يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة الزمنية املتبقية لإلستحقاق التعامدي بتاريخ القوائم املالية,

116,570,882

109,825,734

دينار

 3سنوات أو
أكثر

588,506
588,506
70,812,114

969,764
969,764
78,257,776

11,058,036
464,210,486
58,992,665
35,066,444
588,506
3,564,655
616,660
9,225,958
583,323,410
708,514,095

دينار

اجملموع

46,707,530
522,848,468
46,148,428
18,537,604
969,764
3,042,760
818,193
10,308,973
649,381,720
778,923,054

دينار

عناصـــــر
بــدون
استحقـاق

ثانيًا :بنود خارج المركز المالي
لغاية سنة

من سنة لغاية
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

اإلعتمادات والقبوالت

37,196,189

-

-

37,196,189

السقوف غير املستغلة

15,820,621

-

-

15,820,621

الكفاالت

90,503,889

5,321,601

-

95,825,490

التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

584,093

-

-

584,093

التزامات رأسمالية

119,527

-

-

119,527

144,224,319

5,321,601

-

149,545,920

 31كانون األول 2012
السقوف غير املستغلة

22,095,684

-

-

22,095,684

الكفاالت

94,832,402

-

-

94,832,402

التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

415,739

-

-

415,739

التزامات رأسمالية

665,056

-

-

665,056

151,729,385

-

-

151,729,385

( )39التحليل القطاعي
معلومات عن قطاعات أعمال البنك وشركاته التابعة
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية والتي يتم قياسها وفقا ً للتقارير التي يتم استخدامها من قبل املدير العام
وصانعي القرار لدى البنك من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية موضحة أدناه ،كما ميتلك البنك ثالث شركات
تابعة تختص األولى بخدمات الوساطة املالية والثانية بخدمات التأجير التمويلي واألخيرة بتشغيل وإدارة
مستودعات البوندد.
•حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء واألفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات
االئتمانية وخدمات أخرى.
•حسابات املؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء واخلدمات
املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسسات.
•اخلزينة :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال البنك.
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اإلعتمادات والقبوالت

33,720,504

-

-

33,720,504

التقرير السنوي الحادي والثالثون

 31كانون األول 2013

6,147,338

-

241,558

86,805,045

261,986,000

86,805,045

استهالكات واطفاءات

مصاريف رأسمالية

مجموع املطلوبات
261,986,000

مطلوبات غير موزعة على القطاعات -

مطلوبات القطاع

مجموع املوجودات

دينار

األفراد

6,147,338

-

موجودات غير موزعة على القطاعات -

موجودات القطاع

صافي ربح السنة

ضريبة الدخل

الربح قبل الضرائب
6,147,338

مصاريف غير موزعة على القطاعات -

نتائج أعمال القطاع

مخصصات متنوعة

مخصص تدني التسهيالت  
االئتمانية املباشرة

إجمالي الدخل

5,905,780

دينار

األفراد

302،561،024

-

302،561،024

314,113,085

-

314,113,085

دينار

املؤسسات

15,876,814

-

15,876,814

-

15,876,814

-

()598,534

16,475,348

دينار

املؤسسات

فيما يلي معلومات عن أعمال البنك موزعة حسب األنشطة

-

-

-

279,581,238

-

279,581,238

دينار

اخلزينة

6,703,839

-

6,703,839

-

6,703,839

-

-

6,703,839

دينار

اخلزينة

1,296,341

-

1,296,341

15,789,867

-

15,789,867

دينار

الوساطة املالية

849,223

347,480

1,196,703

375,980

1,572,683

-

144,601

1,428,082

دينار

الوساطة املالية

5,485,149

-

5,485,149

11,394,343

-

11,394,343

دينار

التأجير
التمويلي

357,103

109,359

466,462

544,043

1,010,505

-

()82,103

1,092,608

دينار

التأجير
التمويلي

2,533,930

-

2,533,930

6,374,155

-

6,374,115

دينار

إدارة البوندد

555,911

124,094

680,005

698,710

1,378,715

-

-

1,378,715

دينار

إدارة البوندد

65,532,460

65,532,460

-

64,865,361

64,865,361

-

دينار

أخرى

()18,559,553

3,751,917

()14,807,636

15,699,790

892,154

()549,728

-

1,441,882

دينار

أخرى

11,252,371

2,336,594

13,588,965

15,541,648

29,130,613

()10,071,217

()2,943,308

42,145,138

دينار

2,026,318

2,641,755

639,394,904

65,532,460

573,862,444

778,923,054

64,865,361

714,057,693

1,942,118

1,668,722

573,281,078

92,767,972

480,513,106

708,514,095

63,699,423

دينار

644,814,672

دينار

 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

اجملموع

11,930,675

4,332,850

16,263,525

17,318,523

33,582,048

()549,728

()294,478

34,426,254

دينار

 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

اجملموع

معلومات التوزيع الجغرافي
ميارس البنك نشاطاته ،وكذلك شركاته التابعة بشكل رئيسي في اململكة التي متثل األعمال احمللية لذلك فإن
معظم اإليرادات واملوجودات واملصروفات الرأسمالية داخل اململكة.

أ  -وصف ملا يتم إعتباره كرأس مال:
يتكون رأس املال التنظيمي حسب تعليمات البنك املركزي األردني واخلاصة بنسبة كفاية رأس املال من عدة مكونات:
•اجلزء األول وهو رأس املال األساسي  Primary Capitalويشمل رأس املال املكتتب به واملدفوعPaid-up Capital
واالحتياطات املعلنة (االحتياطي اإلجباري ،االحتياطي االختياري ،عالوة (خصم) اإلصدار ،عالوة إصدار أسهم
اخلزينة ،وأي احتياطات أخرى) واألرباح (اخلسائر) املدورة وحقوق غير املسيطرين إن وجدت ،ويطرح منها املوجودات
غير امللموسة وخسائر الفترة وتكلفة شراء أسهم اخلزينة واخملصصات املؤجلة مبوافقة البنك املركزي األردني
وكامل قيمة الشهرة وأية مبالغ تخضع ألية قيود.

•أما بالنسبة للجزء الثالث فيشمل على القروض املساندة قصير األجل Short-Term Subordinated Debts
ويستخدم هذا اجلزء ملواجهة اخلسائر احملتملة الناجتة عن مخاطر السوق فقط.
•يلتزم البنك حسب املادة ( )62من قانون البنوك بأن يقتطع سنويا ً حلساب االحتياطي القانوني ما نسبته ٪10
من أرباحه الصافية ويستمر في االقتطاع حتى يبلغ االحتياطي ما يعادل رأسمال البنك املكتتب به ،باإلضافة
إلى قيام البنك بطرح مبلغ مياثل قيمة العقارات املستملكة اخملالفة ألحكام املادة ( )48من قانون البنوك رقم
( )28لسنة  2000وتعديالته من رأس املال التنظيمي.
ب -متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال ،وكيفية اإليفاء بهذه املتطلبات:
يأخذ البنك بعني اإلعتبار املالءمة بني حجم رأس املال وحجم طبيعة اخملاطر التي يتعرض لها البنك ،على أن ال يقل
رأس املال املدفوع عن احلد األدنى مبوجب تعليمات البنك املركزي األردني مع مراعاة أن اليقل رأس املال التنظيمي
عن  ٪12من قيمة األصول املرجحة مبخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ،وعلى أن ال تقل حقوق
املساهمني إلى إجمالي املوجودات  Leverage Ratioعن  ،٪6وتغطية  ٪28.5على األقل من األصول مرجحة مبخاطر
السوق من رأس املال األساسي .إن البنك ممتثل ملتطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال.
ج -كيفية حتقيق أهداف إدارة رأس املال:
تهدف إدارة البنك إلى حتقيق أهداف إدارة رأسمال البنك وحتقيق فائض في األرباح التشغيلية واإليرادات والتشغيل
األمثل ملصادر األموال املتاحة مبا يحقق النمو املستهدف في حقوق املساهمني من خالل النمو في اإلحتياطي
القانوني ومن األرباح املتحققة واألرباح املدورة.
ويتم أخذ التأثيرات لدى الدخول في اإلستثمارات على نسبة كفاية رأس املال ويراقب رأس املال وكفايته بشكل دوري
حيث يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال من قبل دائرة إدارة اخملاطر.
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•أما بالنسبة للجزء الثاني فيتمثل برأس املال اإلضافي ( Supplementary Capitalاالحتياطات غير املعلنة،
واحتياطي اخملاطر املصرفية العامة ،وعلى أن ال يزيد إحتياطي اخملاطر املصرفية العامة عن  ٪1.25من إجمالي
املوجودات املرجحة مبخاطر اإلئتمان ،الديون املساندة ،احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي املوجب
بنسبة  ٪45ويطرح رصيد التغير السالب) ،على أن ال يزيد إجمالي هذا اجلزء عن  ٪100من رأس املال األساسي.

التقرير السنوي الحادي والثالثون

( )40إدارة رأس المال

د -مسببات ومصادر التغيرات في رأس املال التنظيمي للبنك خالل العام
بلغت الزيادة في راس املال التنظيمي  3,128,374دينار من املصادر التالية:

التقرير السنوي الحادي والثالثون
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•زيادة اإلحتياطي القانوني مببلغ  1,626,352دينار.
•زيادة األرباح املدورة مببلغ  1,438,687دينار.
•زيادة إحتياطي مخاطر مصرفية عامة مببلغ  424,641دينار.
•زيادة احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي حسب معيار ( )9مببلغ  755,489دينار.
•انخفاض في املوجودات الضريبية املؤجلة واملوجودات غير امللموسة مببلغ  168,766دينار.
•انخفاض اإلستثمارات والعقارات املستملكة سداد للديون ومخالفة املادة ( )48من قانون البنوك التي يتم
طرحها من رأس املال بنسبة  %50مبيلغ  494,714دينار.
* يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال وفقا ً لتعليمات البنك املركزي األردني املستندة ملقررات بازل .II

هـ -املبلغ الذي يعتبره البنك كرأس مال ونسبة كفاية رأس املال وفق اجلدول التالي:
 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

دينــار

دينــار

رأس املال املكتتب به واملدفوع

100,000,000

100,000,000

االحتياطي القانوني

17,682,152

16,055,800

األرباح املدورة (بعد طرح أية مبالغ مقيدة التصرف)

4,791,273

4,717,344

الشهرة أو أية موجودات غير ملموسة وموجودات ضريبية مؤجلة

()6,302,184

()6,470,950

االستثمارات التي يتم طرحها من رأس املال بنسبة ٪50

()2,989,527

()3,236,884

رأس املال األساسي

113,181,714

111,065,310

احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي حسب املعيار الدولي
للتقارير املالية ()9

488,872

148,902

احتياطي مخاطر مصرفية

4,230,548

3,805,905

اإلستثمارات التي يتم طرحها من رأس املال بنسبة ٪50

()2,989,527

()3,236,884

رأس املال اإلضافي

1,729,893

717,923

مجموع رأس املال التنظيمي

114,911,607

111,783,233

مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر

749,816,488

673,569,266

نسبة كفاية رأس املال

٪15.33

٪16.59

نسبة رأس املال األساسي

٪15.09

٪16.49

( )41حسابات مدارة لصالح العمالء
ال يوجد محافظ أستثمارية مضمونة رأس املال يديرها البنك لصالح العمالء.

( )42تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا ً للفترة املتوقعة إلستردادها أو تسويتها:

دينار

دينار

دينار

املوجودات:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

65,510,489

-

65,510,489

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,418,000

-

1,418,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

4,955,288

2,444,143

7,399,431

تسهيالت ائتمانية مباشرة

243,153,887

187,728,926

430,882,813

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل

-

10,406,392

10,406,392

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

65,339,153

62,464,808

127,803,961

موجودات ثابتة

-

22,135,540

22,135,540

موجودات غير ملموسة

-

1,886,627

1,886,627

موجودات ضريبية مؤجلة

-

4,415,557

4,415,557

موجودات أخرى

2,926,797

31,532,130

34,458,927

مجموع املوجودات

455,908,931

323,014,123

778,923,054

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

46,650,847

-

46,650,847

ودائع عمالء

517,866,177

-

517,866,177

تأمينات نقدية

17,496,184

26,579,005

44,075,189

أموال مقترضة

3,798,784

11,864,217

15,663,001

مخصصات متنوعة

-

969,764

969,764

مخصص ضريبة الدخل

3,042,760

-

3,042,760

مطلوبات ضريبية مؤجلة

818,193

-

818,193

مطلوبات أخرى

10,308,973

-

10,308,973

مجموع املطلوبات

599,981,918

39,412,986

639,394,904

الصافي

(283,601,137 )144,072,987

139,528,150

129
التقرير السنوي 2013

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

72,605,317

-

72,605,317
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 31كانون األول 2013

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

2012

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

املوجودات:
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نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

47,545,437

-

47,545,437

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

70,630,082

-

70,630,082

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

230,778

-

230,778

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7,097,737

2,492,199

9,589,936

تسهيالت ائتمانية مباشرة

209,500,538

194,810,730

404,311,268

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل

-

12,174,711

12,174,711

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

27,333,072

78,061,408

105,394,480

موجودات ثابتة

-

21,488,869

21,488,869

موجودات غير ملموسة

-

1,918,827

1,918,827

موجودات ضريبية مؤجلة

-

4,552,123

4,552,123

موجودات أخرى

-

30,677,584

30,677,584

مجموع املوجودات

362,337,644

346,176,451

708,514,095

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

11,044,231

-

11,044,231

ودائع عمالء

458,081,546

-

458,081,546

تأمينات نقدية

24,112,961

32,223,702

56,336,663

أموال مقترضة

33,822,859

-

33,822,859

مخصصات متنوعة

-

588,506

588,506

مخصص ضريبة الدخل

3,564,655

-

3,564,655

مطلوبات ضريبية مؤجلة

616,660

-

616,660

مطلوبات أخرى

9,225,958

-

9,225,958

مجموع املطلوبات

540,468,870

32,812,208

573,281,078

الصافي

(313,364,243 )178,131,226

135,233,017

( )43مستويات القيمة العادلة
ميثل اجلدول التالي األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة استنادا ً إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف املستويات
اخملتلفة على النحو التالي:
املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) ألصول أو التزامات في أسواق نشطة  ,إن معظم املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل ومن خالل قائمة الدخل الشامل هي في سوق عمان املالي وسوق فلسطني.
املستوى  :2األسعار املعلنة في األسواق النشطة ملوجودات ومطلوبات مالية مشابهة ،أو طرق تقييم أسعار أخرى
تكون املعطيات اجلوهرية لها مبنية على معلومات سوقية.
املستوى  :3طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات سوقية ميكن مالحظتها,
وقد قام البنك باستخدام القيمة الدفترية والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقياس القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات
بسبب تعذر قياس قيمتها العادلة.

املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

اجملمـوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

2013

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

8,605,138

-

1,801,254

10,406,392

16,004,569

-

1,801,254

17,805,823

2012
موجودات مالية بالقيمة العادلة  من
خالل قائمة الدخل

9,589,936

-

-

9,589,936

موجودات مالية بالقيمة العادلة  من
خالل الدخل الشامل اآلخر

10,265,971

-

1,908,740

12,174,711

19,855,907

-

1,908,740

21,764,647

( )44القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة لألدوات املالية غير املدرجة في قائمة املركز املالي املوحدة بالقيمة العادلة ال تختلف جوهريا ً عن
القيمة الدفترية املدرجة في القوائم املالية ,كما أن القيمة العادلة للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة وودائع البنوك
واملؤسسات املصرفية وودائع العمالء والتأمينات النقدية واألموال املقترضة والتي تدرج بالتكلفة املطفأة ال تختلف
جوهريا ً عن القيمة الدفترية املدرجة في القوائم املالية املوحدة بسبب عدم وجود اختالف جوهري بأسعار الفوائد
السائدة في السوق لألدوات املالية املشابهة لألسعار املتعاقد عليها ،وكذلك بسبب الفترات القصيرة فيما يتعلق
بودائع البنوك واملؤسسات املصرفية ,إن القيمة العادلة املدرجة بالتكلفة املطفأة حتدد عن طريق األسعار املعلنة
للسوق عند توفرها أو عن طريق مناذج تقييم كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بعمولة ثابتة.
( )45إرتباطات وإلتزامات محتملة (خارج قائمة المركزالمالي)
أ -إرتباطات وإلتزامات ائتمانية
 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

دينار

دينار

اعتمادات

21,378,835

24,482,091

قبوالت وسحوبات زمنية

15,817,354

9,238,413

كفاالت:
دفع

33,129,161

31,816,812

حسن تنفيذ

41,453,791

42,167,748

أخرى

21,242,538

20,847,842

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

15,820,621

22,095,684

148,842,300

150,648,590
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ال يوجد فرق جوهري بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة (املوجودات
املالية بالتكلفة املطفأة و التسهيالت اإلئتمانية املباشرة).
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موجودات مالية بالقيمة العادلة  من
خالل قائمة الدخل

7,399,431

-

-

7,399,431

ب -إلتزامات تعاقدية
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 31كانون األول
2013

 31كانون األول
2012

دينار

دينار

عقود شراء ممتلكات ومعدات

28,273

354,062

عقود مشاريع إنشائية

91,254

310,994

119,527

665,056

بلغت قيمة عقود اإليجار التشغيلية مبلغ  584,093دينار ،وتتراوح فترتها من شهر إلى إثني عشر شهر.
( )46القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة
أ .هناك قضايا مقامة ضد البنك مببلغ  10,655,080دينار كما في  31كانون األول  2013مقابل  10,694,759دينار كما
في  31كانون األول  ,2012بلغ رصيد اخملصصات ملواجهة هذه القضايا  959,881دينار كما في  31كانون األول 2013
مقابل  583,256دينار كما في كانون األول  ,2012وفي تقدير اإلدارة واملستشار القانوني للبنك فإنه لن يترتب على
البنك أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.
ب .يوجد قضية واحدة من املبلغ املذكور أعاله تتعلق بشركة املوارد للوساطة املالية (شركة تابعة) كمدعى على
الشركة مببلغ  300,000دينار وفي تقدير اإلدارة واملستشار القانوني فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات
مقابل هذه القضية.
ج .ال يوجد قضايا مقامة على الشركات التابعة :شركة متكني للتأجير التمويلي ،وشركة االستثماري لتمويل
سلسلة اإلمداد والشركة األردنية للتخصيم كما في  31كانون األول .2013
( )47أرقام المقارنة
مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة املنتهية في  31كانون األول  2012لتتناسب مع التبويب للقوائم املالية
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2013
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سياسة
الحاكمية
المؤسسية

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻇﻬﺎر ﻣﺪى إﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ
ﻓﻲ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن ،واﻣﺘﺪ دﻋﻤﻨﺎ ﻟﻬﻢ
ﺑﺠﻤﻊ اﻣﻮال ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ.

الفصل األول :تعاريف عامة ومقدمة
أوال»  :تعاريف عامة :
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات املعاني اخملصصة لها أدناه  :
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1.1البنك  :االستثماري .
2.2اجمللس  :مجلس إدارة البنك االستثماري .
3.3أعضاء اجمللس  :أعضاء مجلس إدارة البنك االستثماري (سواء بصفته الشخصية أو ممثالً لشخص اعتباري ) مبا
فيهم رئيس ونائب رئيس اجمللس .
4.4االدارة التنفيذية :املدراء العامني و نوابهم و مساعديهم و االستشاريني و االداريني و املصرفيني ومن في حكمهم .
5.5البنك املركزي  :البنك املركزي األردني .
6.6اللجنة :جلنة احلاكمية املؤسسية في البنك االستثماري .
7.7ادارة التدقيق :ادارة التدقيق الداخلي في البنك االستثماري .
8.8ادارة اخملاطر  :ادارة اخملاطر في البنك االستثماري .
9.9ادارة االمتثال :ادارة االمتثال في البنك االستثماري .
1010اإلداري  :عضو مجلس اإلدارة سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثال» لشخص اعتباري أو مدير عام البنك
االستثماري أو أي موظف فيه.
1111الدليل  :دليل احلاكمية املؤسسية الصادر عن البنك املركزي االردني لعام . 2007
1212دليل احلاكمية املؤسسية للشركات املساهمة العامة    :دليل احلاكمية املؤسسية للشركات املساهمة العامة
الصادر عن هيئة األوراق املالية .
1313املدقق الداخلي  :املدقق الداخلي في البنك االستثماري .
1414املدقق اخلارجي  :املدقق اخلارجي املعتمد لتدقيق عمليات وحسابات البنك االستثماري .
1515أعضاء تنفيذيني  :األعضاء الذين يشغلون وظائف في البنك .
1616العضو املستقل  :عضو مجلس اإلدارة الذي ال تربطه بالبنك أو بأي من موظفي اإلدارة التنفيذية العليا فيها أو
بأي شركة حليفة أو مبدقق البنك أي مصلحة مادية أو أي عالقة غير تلك املتعلقة مبساهمته في البنك  ،قد
يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منفعة سواء مادية أو معنوية لذلك العضو قد تؤدي الى التأثير على قراراته أو
استغالله ملنصبه في البنك.
1717االطراف ذوي املصالح :االشخاص الذين لهم مصلحة مع البنك مبا في ذلك املساهمني والعاملني في البنك
والدائنيني واملوردين واملستثمرين احملتملني.
الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس اإلدارة املستقل :
أن اليكون قد عمل كموظف في البنك خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية اجمللس .
أن التربطه بأي إداري في البنك قرابه دون الدرجة الثانية .
أن اليتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في اجمللس .
أن اليكون عضو مجلس إداره أو مالكا» لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعامالت التي تنشأ بسبب اخلدمات و/

أو األعمال املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى أن حتكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعامالت املماثلة
مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية .
أن اليكون شريكا ً للمدقق اخلارجي أو موظفا» لديه خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشيحه لعضوية
اجمللس.

أن اليكون للعضو سيطرة على البنك من خالل متلك  %10أو أكثر من رأسمال البنك .
أن اليكون للعضو أو أحد أقاربه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود واملشاريع واالرتباطات التي تعقد مع
البنك أو أي شركة حليفة والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن  50000دينار .
ثانيًا :مقدمة
تعرف احلاكمية املؤسسية حسب تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  :

وقد استند البنك االستثماري الى املبادئ التالية عند إعداده هذه السياسة  :
1.1العدالة :في معاملة كافة اجلهات ذات العالقة  ( Stakeholdersمثل  :املساهمني  ،املودعني  ،الدائنني  ،موظفي
البنك  ،السلطات الرقابية).
2.2الشفافية :الشفافية في اإلفصاح عن وضع البنك وأدائه املالي .
3.3املساءلة :املساءلة في العالقات بني إدارة البنك التنفيذية ومجلس اإلدارة وبني مجلس االدارة و املساهمني وبني
مجلس االدارة واجلهات االخرى ذات العالقة.
4.4املسؤولية :حتديد املسؤوليات والفصل الواضح فيما بينها وتفويض الصالحيات .
الفصل الثاني  :المرتكزات األساسية لسياسة الحاكمية المؤسسية
أوال»  :االلتزام بالحاكمية المؤسسية :
ادراكا ً من البنك ألهمية مفهوم احلاكمية املؤسسية ،فقد قام مجلس االدارة بتشكيل جلنة منبثقة عنه تسمى
«جلنة احلاكمية املؤسسية» مكونة من رئيس مجلس اإلدارة وعضوين من األعضاء غير التنفيذيني.وذلك للقيام
مبهمة التوجيه في إعداد سياسة احلاكمية املؤسسية في البنك وحتديثها كلما أقتضت احلاجة ومبا ال يزيد عن
سنتني  ،وضمان تطبيقها بالبنك بشكل كامل.
والتزاما ً من البنك مببدأ الشفافية ومبجرد اعتماد سياسة احلاكمية املؤسسية فقد مت نشرها على املوقع اإللكتروني
له وتضمينها في تقريره السنوي   ،مع بيان عن البنود التي لم يتمكن البنك من االلتزام بها وأسباب ذلك.
ثانيا»  :وظائف مجلس اإلدارة :
:1املبادئ العامة
تعتبر احلاكمية املؤسسية وسيلة أو أداة متكن البنك من القيام باألهداف التي يسعى الى حتقيقها  ،وحيث أن
مجلس اإلدارة يعتبر أحد األطراف الرئيسيني في تطبيق مفهوم احلاكمية املؤسسية فأنه تقع عليه وبشكل عام
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على انها مجموعة العالقات ما بني إدارة املؤسسة  ،مجلس إدارتها  ،مساهميها  ،واجلهات األخرى التي لها اهتمام
باملؤسسة  ،كما أنها تبني اآللية التي توضح من خاللها أهداف املؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف  ومراقبة
حتقيقها ،وبالتالي فأن احلاكمية املؤسسية اجليدة هي التي توفر لكل من اجمللس و االدارة التنفيذية احلوافز املناسبة
للوصول الى االهداف التي تصب في مصلحة املؤسسة  ،وتسهل ايجاد عملية مراقبة فاعلة وبالتالي تساعد
املؤسسة على استغالل مواردها بكفاءة .
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أن التشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو يكون حليفا ً ملساهم آخر .

املسؤوليات التالية  :
يتحمل اجمللس كافة املسؤوليات املتعلقة بعمليات البنك وسالمته املالية والتأكد من تلبية متطلبات البنك املركزي
ومصالح املساهمني  ،واملودعني  ،والدائنني  ،واملوظفني  ،واجلهات األخرى ذات العالقة  ،والتأكد من أن إدارة البنك تتم
بشكل حصيف وضمن إطار القوانني والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للبنك.
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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ميثل مجلس اإلدارة كافة املساهمني وعليه بذل العناية املهنية الالزمة في إدارة البنك وتخصيص الوقت الالزم للقيام
بعمله بكل نزاهة وشفافية مبا يحقق مصلحة البنك وأهدافه وغاياته.
يقوم اجمللس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء اجمللس جتاه البنك وجميع مساهميه وليس جتاه مساهم معني .
يقوم اجمللس برسم األهداف اإلستراتيجية للبنك باإلضافة الى الرقابة على إدارته التنفيذية التي تقع عليها مسؤولية
العمليات اليومية  ،كما يقوم اجمللس باملصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتأكد من مدى فعاليتها ومدى
تقيد البنك باخلطة اإلستراتيجية والسياسات واإلجراءات املعتمدة أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات الصادرة
مبقتضاها  .باإلضافة الى التأكد من أن جميع مخاطر البنك قد مت إدارتها بشكل سليم .
 :2فصل منصب رئيس ونائب رئيس اجمللس عن املدير العام
حرصا ً من البنك على الوصول الى أفضل املمارسات فقد قام البنك بالفصل بني منصبي رئيس  /نائب رئيس مجلس
اإلدارة واملدير العام للبنك  ،ومت حتديد املسؤوليات والواجبات اخلاصة بكل منهما ويكون الفصل مبوجب تعليمات كتابية
مقررة من اجمللس وذلك لتحقيق  :
مستوى مراجعة ومسائلة عالية .
التقليل من اخلطورة الناشئة من احتماالت تركز السلطة .
باإلضافة الى ما جاء سابقا» يتم مراعاة األمور التالية  :
ان ال تربط بني رئيس  /نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للبنك أية قرابة دون الدرجة الثالثة.
يتم اإلفصاح  عن وضع رئيس  /نائب رئيس اجمللس سواء تنفيذي أو غير تنفيذي .
 :3دور رئيس اجمللس
ان رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي ويضطلع مبا يلي  :
إقامة عالقة بناءه  بني كل من اجمللس واإلدارة التنفيذية للبنك وبني األعضاء التنفيذيني واألعضاء غير التنفيذيني .
خلق ثقافة – خالل اجتماعات اجمللس – تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر
بني األعضاء كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
التأكد من وصول املعلومات الكافية الى كل من أعضاء اجمللس واملساهمني وفي الوقت املناسب .
التأكد من توفر معايير عالية من احلاكمية املؤسسية لدى البنك .
 :4تشكيلة اجمللس
حرصا ً من البنك على االلتزام مبعايير املمارسات الواجبة اخلاصة باحلاكمية املؤسسية فيما يتعلق بتشكيلة اجمللس  ،
فقد اهتم البنك مبا يلي  :
ضرورة التنوع في اخلبرة العملية و املهنية واملهارات املتخصصة ألعضاء مجلس إدارة البنك .
ال مانع من ان يضم مجلس االدارة املدير العام ( عضو تنفيذي ) وأعضاء غير تنفيذيني ( األعضاء الذين ال يشغلون

وظائف في البنك ) ويفضل أن يكون اغلبية األعضاء من األعضاء غير التنفيذيني
يراعى أن يكون من بني أعضاء اجمللس غير التنفيذيني ثالثة أعضاء مستقلني على األقل .
:5أعمال اجمللس

أية معلومات يتم طلبها من أي من اعضاء اجمللس البد من عرضها على مجلس االدارة ألخذ موافقتهم على تزويد
عضو مجلس االدارة بها .
ويتم تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة ضمن األسس املبادئ التالية  :
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يتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة مبوضوعات االجتماعات وقبل مدة كافية من اجتماعات اجمللس  ،باإلضافة الى تدوين
كافة املناقشات واالقتراحات وتصويت األعضاء  ،علما ً بأنه يتم تزويد األعضاء مبلخص مناسب عن أعمال البنك عند
التعيني وخالل فترة العضوية أو عند الطلب   .
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بهدف ضمان شمولية املواضيع املعروضة في اجتماعات اجمللس والتي ال تقل عن(  ) 6اجتماعات في السنة  ،تبادر
اإلدارة التنفيذية الى اقتراح املواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماع .

يقوم البنك بتزويد أعضاء اجمللس باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات اجمللس لتمكينهم من أتخاذ
القرارات املناسبة .
يجب أن يتم التوضيح وبشكل كتابي عن جميع العمليات املصرفية التي تتطلب موافقة اجمللس ( مبا في ذلك على
سبيل املثال صالحية اجمللس بخصوص منح القروض التي تزيد عن مبلغ معني أو صالحيتهم بخصوص التعامالت مع
األطراف ذوي العالقة أو أي عمليات مصرفية أخرى تكون ضمن اختصاصات اجمللس ).
على أعضاء اجمللس أن يكونوا على اطالع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات املصرفية احمللية والدولية  .
وعلى البنك تزويد األعضاء مبلخص مناسب عن أعمال البنك عند التعيني وخالل فترة العضوية أو عند الطلب .
يتاح ألعضاء اجمللس وجلانه االتصال املباشر مع اإلدارة التنفيذية
يتاح ألعضاء اجمللس وجلانه  ،واذا ما اقتضت احلاجة  ،صالحية االستعانة مبصادر خارجية ملساعدتهم في القيام باملهام
املوكلة إليهم على أكمل وجه   .
يقوم البنك بوضع هيكل تنظيمي يبني التسلسل اإلداري ( مبا في ذلك جلان اجمللس واإلدارة التنفيذية )  ،ويتم اإلفصاح
للجمهور عن اجلزء من الهيكل التنظيمي الذي يبني املستويات اإلدارية العليا في البنك .
يقوم امني سر اجمللس بتدوين كافة نقاشات اجمللس واقتراحاتهم وتصويت األعضاء الذي يتم خالل اجتماعات اجمللس .
على أمني سر اجمللس التأكد من إتباع أعضاء اجمللس لإلجراءات املقرة من اجمللس  ،ومن نقل املعلومات بني أعضاء اجمللس
وجلانه واإلدارة التنفيذية ،باإلضافة الى حتديد مواعيد اجتماعات اجمللس وكتابة محاضر االجتماع وعلى اجمللس أن يحدد
وظيفة ومهام أمني سر اجمللس بشكل رسمي وكتابي ومبا يتماشى ومستوى املسؤوليات املشار أليها أعاله  ،كما يتم
اتخاذ أي قرار يتعلق بتعيينه أو تنحيه من قبل اجمللس باإلجماع .
أن مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة محددة وواضحة ومبا يتماشى والتشريعات ذات العالقة  ،وعلى البنك تزويد كل
عضو من أعضاء اجمللس عند انتخابة بكتيب يوضح حقوق العضو  ،ومسؤولياته  ،وواجباته كما يلي  :
يقع على كل عضو من أعضاء اجمللس التزام اجتاه البنك وجميع املساهمني وليس اجتاه مساهم معني.
مينع جتاوز أية تسهيالت متنح ألي عضو من أعضاء اجمللس أو أي مجموعة من املقترضني مرتبطني بأحد أعضاء اجمللس
وعلى إدارة البنك والعضو املعني التقيد بذلك.
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يجب أن تتضمن سياسة البنك وجود أعضاء في اجمللس مستقلني بهدف ضمان توفر قرارات موضوعية  ،وذلك لضمان
احتفاظ اجمللس مبستوى من الرقابة مبا يضمن توازن تأثيرات جميع األطراف مبا فيهم اإلدارة التنفيذية واملساهمني
الرئيسيني والتأكد من أن القرارات املتخذة تقع في مصلحة البنك .

في حال منح أحد األعضاء أية تسهيالت له أو ألحد من ذوي الصلة به فيجب أن يعمل على أال تصنف هذه التسهيالت
كديون غير عاملة .
عند مناقشة أية تسهيالت أو موضوعات تخص أحد أعضاء اجمللس ال يحضر العضو االجتماع اخلاص بذلك النقاش .
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أن ال يكون عضو مجلس إدارة أو مالكا ً لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعامالت التي تنشأ بسبب اخلدمات و /
أو األعمال املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى أن حتكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعامالت املماثلة مع
أي طرف آخر ودون أي شروط تفصيلية .
يقوم أمني سر اجمللس بالتأكد من إتباع أعضاء اجمللس وجلانه لهذه األسس واملبادئ .
 :6أنشطة اجمللس :التعيينات واإلحالل
تتضمن سياسة اجمللس تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلبرة املصرفية .
يتم احلصول على موافقة اجمللس عند تعيني املدراء التنفيذيني وحسب السياسات واالنظمة املعمول بها لدى البنك .
يقوم اجمللس بأقرار خطط إحالل (  ) Succession Plansللمدراء التنفيذين للبنك وبحيث تتضمن املؤهالت واملتطلبات
الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف .
 :7أنشطة اجمللس :التقييم الذاتي وتقييم أداء املدير العام
 .1يقوم اجمللس – من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت – بتقييم أداء اجمللس ككل مرة واحدة على األقل سنويا ً .
 . 2يتم تقييم املدير العام من قبل اجمللس سنويا ً في بداية كل السنة .
:8أنشطة اجمللس  :التخطيط ،أنظمة الضبط والرقابة ،ميثاق أخالقيات العمل ،تعارض املصالح
يقوم اجمللس بتحديد أهداف البنك  ،كما يقوم بتوجيه اإلدارة التنفيذية لرسم إستراتيجية لتحقيق هذه األهداف  ،
وتقوم اإلدارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مع تلك االستراتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط تشمل
مساهمة جميع دوائر البنك  ،ويقوم اجمللس باعتماد االستراتيجية وخطط العمل والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية
مبراجعة إجنازات األداء وفقا» خلطط العمل ومن اتخاذ اإلجراءات التصويبية حيثما لزم  ،وتعتبر عملية اعداد املوازنات
التقديرية جزء من عملية التخطيط قصير األجل وقياس األداء .
يتأكد اجمللس من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله  ،ويتم ذلك من خالل توفر سياسات وميثاق أخالقيات
العمل تتضمن تعريف لتعارض املصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك ملصلحتهم الشخصية بنا ًء على
معلومات داخلية عن البنك مت احلصول  /االطالع عليها نتيجة الصالحيات املعطاة لهم  ،ويتم تعميم هذه السياسات
وميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء اجمللس واحلصول على موافقتهم عليها ونشرها للجمهور  ،
وعلى أن تتضمن هذه السياسات ما يلي  :
قواعد وإجراءات تنظيم العمليات مع االطراف ذوي العالقة سواء بني البنك وموظفيه أو أعضاء مجلس إدارته أو
شركاتهم  ،أو األطراف ذوي الصلة بهم  ،مبا في ذلك عمليات اإلقراض واملتاجرة املشتركة مع البنك  ،كما تتضمن
تلك القواعد ما يؤكد بأن يتم منح االئتمان ألعضاء اجمللس وشركاتهم وفقا ً لألسعار السائدة في السوق وليس وفقا»
لشروط تفصيلية  ،وان اليشارك العضو في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد أو التصويت عليه  .كما
يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للبنك  .وعلى دوائر البنك املعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من
أن عمليات األطراف ذوي العالقة قد متت وفقا» لهذه السياسة .
أنظمة ضبط واضحة متنع أعضاء اجمللس واملوظفني من استغالل املعلومات الداخلية في البنك ملصلحتهم الشخصية
.
تتوفر لدى البنك سياسات مكتوبة تغطي كافة األنشطة املصرفية لديه  ،ويتم تعميمها على كافة املستويات
اإلدارية  ،ومراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها ألي تعديالت أو تغيرات طرأت على القوانني والتعليمات والظروف

االقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك .
يقوم البنك كجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية املؤسسية لعمالئه من الشركات
وخاصة الشركات املساهمة العامة  ،بحيث يتم تضمن تقييم اخملاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة ملمارساتهم
في مجال احلاكمية  ،وقد يرى البنك مكافأة عمالئه الذين تتوفر في مؤسساتهم حاكمية جيدة .

قام مجلس اإلدارة بتحديد مسؤولياته جتاه البنك واملساهمني وكما يلي  :
تعيني املدير العام للبنك وأنهاء خدماته .
تعيني املدراء التنفيذيني وانهاء خدماتهم وحسب السياسات واالنظمة املعمول بها بالبنك .
فهم اخملاطر الرئيسية التي تواجه البنك واعتماد حدود مقبولة لهذه اخملاطر واإلشراف على اإلدارة التنفيذية في
البنك لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد وقياس وضبط ومراقبة هذه اخملاطر .

اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك وتشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات .
اعتماد استراتيجيات البنك وسياساته وموازنته السنوية وميثاق أخالقيات العمل (  ) Code of Conductومراجعتها
بشكل دوري .
التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بتحقيق فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .
اطالع اجمللس أو اللجان املنبثقة عنه على تقارير السلطات الرقابية والتدقيق اخلارجي والداخلي ومتابعة اخملالفات
واملالحظات الواردة فيها والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بتصويبها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تكرارها
إضافة الى تقارير أخرى تتعلق باالمتثال وإدارة اخملاطر وأية أمور أخرى ذات عالقة .
ممارسة الصالحيات التي تخرج عن صالحيات اإلدارة التنفيذية .
تقييم أداء اإلدارة التنفيذية ومدى التزامها بسياسات اجمللس وجناحها في حتقيق النتائج و األهداف اخملطط لها
ومعاجلة االنحرافات .
وضع آلية إلستقبال الشكاوي واإلقتراحات املقدمة من قبل املساهمني مبا في ذلك اقتراحاتهم اخلاصة بإدراج
مواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة  ،بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار املناسب بشأنها خالل
فترة زمنية محددة .
اعتماد أسس منح احلوافز واملكآفأت واملزايا اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،مبا يساعد على حتقيق
مصلحة البنك واهدافها وغاياتها .
اعداد التقارير السنوية و نصف السنوية وربع السنوية ونتائج األعمال األولية السنوية عن اعمال البنك  ،متضمنة
البيانات املالية عن كل فترة  ،وفقا ألحكام التشريعات النافذة .على أن يتم االعالن مسبقا عن موعد االفصاح عن
هذه البيانات املالية قبل موعد اعالنها مبا ال يقل عن ثالثة أيام عمل.
الفصل الثالث  :لجان مجلس اإلدارة
تتطلب إدارة أي نوع من املؤسسات املالية عناية في التخطيط والتنفيذ كما تتطلب نظما ً إشرافية   ،وهذه
أمور أساسية للتأكد من إنفاق أموال املؤسسة املالية بشكل سليم  ،ومع التسليم بعدم أمكانية جتنب جميع
اخملاطر طوال الوقت  ،إال أنه يجب حتديد وإدارة هذه اخملاطر بطريقة عملية وفعالة  ،من خالل ضمان وجود سياسات
وإجراءات وأنظمة تساعد على إدارة هذه اخملاطر  ،ويجب على كافة موظفي البنك االلتزام بها  ،حيث يؤدي عدم
التزام املوظفني بهذه السياسات واإلجراءات واألنظمة الى عدم حتقيق الفائدة املرجوه منها  ،لذلك يجب أن تكون
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تشجيع مفهوم احلاكمية املؤسسية لدى عمالء البنك وذلك من خالل التوجه الى تقييم نوعية احلاكمية
املؤسسية لعمالء البنك كجزء من عملية التقييم االئتماني السنوي لعمالئه.
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:9مسؤوليات مجلس اإلدارة

السياسات واإلجراءات واألنظمة مصممة بشكل جيد وبسيط وفعال وأن تكون مفهومة بصورة واضحة لكافة
املوظفني القائمني على تنفيذها .
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وحتى يتمكن مجلس اإلدارة من تغطية كافة اخملاطر التي يتعرض لها البنك بطريقة عملية  ،فقد قام اجمللس بتشكيل
جلان حيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية الى اجمللس ككل ومت تقسيم املهام فيما بينها بحيث تتولى كل جلنة
مهام ومسؤوليات محددة تشرف عليها  ،وذلك ملساعدة مجلس اإلدارة في تغطية كافة األنشطة بصورة سليمة ،ومت
التأكد من أن اللجان ال تعوق العمل بدون مبرر عن طريق ازدواجية املهام أو تقاطع خطوط االتصاالت  ،حيث أن سرعة
اإلخطار وإعداد التقارير و القرارات أمور لها أهميتها احلاسمة في البنك  .وتستمد جميع اللجان قوتها وسلطاتها
من مجلس اإلدارة  ،ونؤكد هنا على أن مجلس اإلدارة قد يفوض بعض الصالحيات الى هذه اللجان ،علما بأن وجود
هذه اللجان ال يعفي اجمللس من حتمل املسؤولية املباشرة جلميع األمور املتعلقة بالبنك  ،ويعتمد مبدأ الشفافية عند
تعيني أعضاء جلان اجمللس ويتم االفصاح عن أسماء األعضاء في هذه اللجان وملخصا عن مهامها و مسؤولياتها ضمن
التقرير السنوي للبنك .
وميكن القيام بدمج بعض اللجان ومبا ال يتعارض مع تعليمات البنك املركزي األردني واملمارسات املصرفية السليمة.
وعليه فقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان الواردة أدناه   :
أو ً
ال :لجنة الحاكمية المؤسسية
قام مجلس إدارة البنك بتشكيل جلنة منبثقة عنه وتسمى «جلنة احلاكمية املؤسسية» مكونة من رئيس مجلس
اإلدارة وعضوين من األعضاء غير التنفيذيني.وذلك للقيام مبهمة التوجيه في إعداد سياسة احلاكمية املؤسسية في
البنك وحتديثها كلما أقتضت احلاجة ومبا ال يزيد عن سنتني  ،وضمان تطبيقها بالبنك بشكل كامل.
ثانيًا :لجنة التدقيق
مت تشكيل جلنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيني ذوي مؤهالت عملية وخبرات علمية وخبرات عملية في مجال
اإلدارة املالية وان اليقل عدد األعضاء املستقلني في جلنة التدقيق عن عضوين أثنني  ،وسيتم اإلفصاح عنهم بشكل
سنوي ضمن التقرير السنوي للبنك .
تقوم جلنة التدقيق داخل البنك باملهام التالية  :
متثيل اجمللس في التأكد من صحة وسالمة أصول البنك وممتلكاته والوفاء بالتزاماته واحملافظة على كفاية رأس املال مبا
يتوافق مع تعليمات البنك املركزي واملعايير الدولية .
إن مسؤولية جلنة التدقيق التغني عن مسؤولية اجمللس أو اإلدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.
مراجعة السياسات احملاسبية الهامة وما يطرأ عليها من تعديالت ومدى تأثيرها وسالمتها ومدى التقيد بها
وانسجامها مع املبادئ احملاسبية الدولية .
التأكد من التقيد التام بالقوانني واألنظمة والسياسات و األوامر التي تخضع لها أعمال البنك ومن وجود إطار عام
للسلوك املهني الصحيح  ،ومتابعة مدى تقيد البنك والتزامه بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات اجلهات
الرقابية.
مراجعة نطاق مدى شمولية التدقيق اخلارجي ألعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بني أعمال مدققي احلسابات
اخلارجيني في حال وجود أكثر من مدقق والتوصية بترشيح املدقق اخلارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العامة والتأكد من
أن مهام املدقق اخلارجي قد نفذت باستقاللية تامة وإن إجراءات التدقيق السنوية قد متت بشكل فعال  ،ودراسة خطة
عمل مدقق احلسابات اخلارجي والتأكد من أن البنك يوفر للمدقق كافة التسهيالت الضرورية للقيام بعمله  ،واإلطالع
على تقييم املدقق اخلارجي إلجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي والتوصية جمللس اإلدارة فيما يتعلق باألمور املرتبطة
بإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي وعمل املدقق الداخلي  ،مناقشة األمور املتعلقة بترشيح مدقق احلسابات اخلارجي
والتأكد من استيفائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة  ،وعدم وجود ما يؤثر على استقالليته .
مراجعة املالحظات الواردة في تقارير البنك املركزي االردني وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها .

دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة املالحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي
ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها .
التأكد من وجود إطار عام متكامل للرقابة الداخلية والعمل على حتسينه عند الضرورة.

التأكد من كفاية رأس مال البنك ومبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي األردني بهذا اخلصوص.
النظر في أي موضوع يحول إليها من اجمللس .
النظر في أي موضوع يتفق مع أهداف سياسة ومنهجية التدقيق .
مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع البنك والتوصية بشأنها جمللس اإلدارة قبل إبرامها .
دراسة التقارير املالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقدمي التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:
أي تغيير في السياسات احملاسبية املتبعة .

143

التأكد من عدم وجود أي تضارب في املصالح قد ينجم عن قيام البنك بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في
املشروعات مع األطراف ذوي العالقة .
تنسق اللجنة مع املدقق اخلارجي لتحديد أهداف التدقيق اخلارجي وفقا ً لكتاب التكليف الذي يبني أعمال املدقق
اخلارجي والتقارير الدورية اخلاصة بالبيانات املالية وفقا ً للمعايير الدولية والتقارير اإلدارية املوجهة الى اإلدارة ومقدار
األتعاب املطلوبة  ،ومناقشة األمور املتعلقة بترشيح مدقق احلسابات اخلارجي والتأكد من استيفائه للشروط الواردة
في التشريعات النافذة  ،وعدم وجود ما يأثر على استقالليته .
تقوم جلنة التدقيق بتقدمي التوصيات للمجلس بخصوص تعيني  ،إنهاء عمل  ،مكافأت املدقق اخلارجي أو أي شروط
تعاقدية أخرى تتعلق به باإلضافة الى تقييم موضوعية املدقق اخلارجي مع األخذ باألعتبار أي أعمال أخرى خارج نطاق
التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك املوضوعية .
يقوم ضابط االتصال في دائرة التدقيق الداخلي بتوفير طلبات املدقق اخلارجي والتواصل مع املدقق اخلارجي لتسهيل
مهامه وبشكل خاص الدائرة املالية  /احملاسبة املركزية .
جتتمع اللجنة مع املدقق اخلارجي ملناقشة التقارير املالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية كما يلي  :
مراجعة النتائج ومالحظات املدقق اخلارجي ومدى كفاءة أنظمة الرقابة املالية و اإلشراف على تنفيذ التوصيات
املقترحة .
مراجعة مسودة البيانات املالية وتقرير مدقق احلسابات إلعداد التوصيات الالزمة وتقدميها للمجلس من أجل املوافقة
عليها .
وتتمتع جلنة التدقيق بالصالحيات التالية  :
طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه املعلومات بشكل كامل
ودقيق .
طلب املشورة القانونية أو املالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي .
طلب حضور أي موظف في البنك للحصول على أي إيضاحات ضرورية أو عضو مجلس إدارة حلضور اجتماعاتها وعلى
أن ينص على ذلك كتابا ً في ميثاق (  ) Charterوالذي يضمن مهام ومسؤوليات اللجنة .
وتقع على عاتقها الرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك  ،ونظرا ً لطبيعة املهام واملسؤوليات
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أي تغيير يطرأ على حسابات البنك جراء عمليات التدقيق أو نتيجة ملقترحات مدقق احلسابات اخلارجي .
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مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عرضها على اجمللس وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك املركزي بشأن كفاية
اخملصصات املأخوذة ملقابلة الديون املشكوك في حتصيلها ومخصصات محافظ األوراق املالية وإبداء الرأي في ديون
البنك غير العاملة أو املقترح اعتبارها ديونا ً هالكة .

التي تقوم بها جلنة التدقيق للوصول الى أفضل التوصيات فإنه يتوجب عليها االجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق
الداخلي ومسؤولي االمتثال مرة واحدة على األقل سنويا» ودون احلاجة الى حضور االدارة التنفيذية .
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ثالثًا :لجنة الترشيحات والمكافآت
تشكل جلنة الترشيحات واملكافآت من بني أعضاء مجلس اإلدارة على األقل من ثالث أعضاء غير تنفيذيني ويكون
أغلبهم من األعضاء املستقلني (مبا في ذلك رئيس اللجنة) وتأخد قراراتها وتوصياتها باألغلبية لألعضاء ،وتكون مهامها
كما يلي :
مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة
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تقوم اللجنة بتسمية أعضاء اجمللس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص املرشحني وفي حاالت إعادة الترشيح
يؤخذ بعني االعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفعالية مشاركتهم في اجتماعات اجمللس  ،علما ً بأن قانون الشركات
ينص على أن مدة صالحية اجمللس تنتهي بعد أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب جتديد عضوية أي عضو مجلس
ترشيح نفسه لالنتخاب خالل اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك .
تتولى اللجنة حتديد فيما إذا كان للعضو صفة املستقل آخذه بعني األعتبار احلد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها
والواردة في دليل احلاكمية .

تقوم اللجنة باتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم فعالية اجمللس وبحيث يكون معيار تقييم األداء موضوعي
ويتضمن مقارنة بالبنوك األخرى واملؤسسات املالية املشابهة باإلضافة الى معايير سالمة وصحة البيانات املالية للبنك
ومدى االلتزام باملتطلبات الرقابية .
تتولى مسؤولية توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض املواضيع الهامة عن البنك ألعضاء اجمللس والتأكد من
إطالعهم املستمر حول أعضاء مجلس إدارته على حضور الندوات واملناسبات التي تتيح فرصة اللقاء مع املؤسسات
والشركات احمللية والعاملية .
مكافآت االدارة التنفيذية
توصي اللجنة باملكافآت ( مبا في ذلك الراتب الشهري واملنافع األخرى ) للمدير العام  .كما تقوم اللجنة مبراجعة املكافآت
( مبا في ذلك الرواتب ) املمنوحة لباقي اإلدارة التنفيذية وحسب السياسات واألنظمة املعمول بها بالبنك .
حتديد احتياجات البنك من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني وأسس اختيارهم  ،وأعداد خطة
اإلحالل  Succession Planلإلدارة التنفيذية العليا بالبنك .
إعداد السياسة اخلاصة باملوارد البشرية والتدريب في البنك ومراقبة تطبيقها  ،ومراجعتها بشكل سنوي .
إعداد السياسة اخلاصة مبنح املكافآت واملزايا واحلوافز والرواتب في البنك ومراجعتها بشكل سنوي .
التأكد أن السياسة – سياسة املكافآت – تتضمن ان تكون املكافآت  /الرواتب كافية الستقطاب أشخاص مؤهلني
للعمل في البنك واالحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع املكافآت  /الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة في السوق .
اإلفصاح عن ملخص سياسة املكافآت في التقريرالسنوي وحتديدا ً مكافآت أعضاء اجمللس كل على حده وأعلى رواتب مت
دفعها خالل السنة للمدراء التنفيذيني من غير أعضاء اجمللس .
تقدمي قراراتها وتوصياتها الى مجلس االدارة وتقريرا ً حول أعمالها الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك .
تضع مبوافقة مجلس اإلدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وحتدد التزاماتها .

تتمتع جلنة الترشيحات واملكافآت بالصالحيات التالية  :

طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه املعلومات بشكل كامل
ودقيق .
طلب املشورة القانونية أو املالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي .
طلب حضور أي موظف في البنك للحصول على أي إيضاحات.

قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة إدارة اخملاطر واالمتثال مكونة من أعضاء من مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
للقيام باملهام واملسؤوليات التالية  :
التأكد من وجود هيكل إداري مناسب لدائرة إدارة اخملاطر والتأكد من وجود سياسات وإجراءات إلدارة اخملاطر معتمدة
من قبل مجلس اإلدارة  ،بهدف حتقيق املمارسات الواجبة والوصول الى أفضل املمارسات املتعلقة بإدارة اخملاطر .
التأكد من أن دائرة إدارة اخملاطر تغطي اخملاطر التي يتعرض لها البنك بشكل كفؤ و فعال .
ترفع الى مجلس اإلدارة تقارير دورية حول اخملاطر التي يتعرض لها البنك وطرق إدارتها .

مراقبة ومتابعة تطبيق سياسة اإلمتثال.
اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم االستقامة واملمارسة املهنية السليمة داخل البنك بالشكل الذي يجعل االمتثال
بالقوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر واملعايير املطبقة هدفا أساسيا واجب التحقيق.
اعتماد اخلطة السنوية إلدارة «مخاطر االمتثال» بالتعاون مع وظيفة مراقبة االمتثال أن تأخذ هذه اخلطة باالعتبار أي
قصور في السياسة أو اإلجراءات أو التطبيق وأن تكون مرتبطة مبدى فعالية إدارة «مخاطر االمتثال» القائمة وحتدد
احلاجة إلى أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع «مخاطر االمتثال» اجلديدة الناجتة عن التقييم السنوي
لهذه اخملاطر.
خامساً:
باإلضافة الى هذه اللجان قام البنك بتشكيل اللجان التالية  :
جلنة التسهيالت العليا    :ومهمتها منح التسهيالت املباشرة وغير املباشرة وفقا ً للصالحيات املمنوحة من مجلس
االدارة.
جلنة االستثمار    :ومهمتها اإلشراف على كامل محفظة البنك االستثمارية احمللية واخلارجية .
هذا وميكن للمجلس تشكيل أية جلان إضافية بهدف زيادة فعالية اجمللس .
الفصل الرابع  :الضبط والرقابة الداخلية
أوالً :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :
تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي  ،مرة واحدة على األقل سنوياً.
يقوم اجمللس بتضمني التقرير السنوي للبنك تقريرا ً حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على اإلبالغ
املالي   ،Financial Reportingوبحيث يتضمن التقرير ما يلي  :
فقرة توضح مسؤولية اإلدارة التنفيذية عن وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية على اإلبالغ املالي في البنك واحملافظة
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اعتماد سياسة مراقبة االمتثال ،وتقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك «مخاطر االمتثال» مرة واحدة في
السنة على األقل ومراجعتها عند إجراء أي تغييرات عليها .
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رابعا»    :جلنة إدارة اخملاطر واالمتثال

على تلك األنظمة .
فقرة حول إطار العمل الذي قامت اإلدارة التنفيذية باستخدامه لتقييم فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .
تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات احلالية التي يتضمنها
التقرير السنوي .
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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اإلفصاح عن مواطن الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية  .ذات القيمة اجلوهرية ( اي موطن ضعف جوهري
هو نقطة أو مجموعة نقاط ضعف واضحة ينتج عنها احتمال عدم إمكانية منح أو الكشف عن بيان غير صحيح
ذو أثر جوهري).
تقرير من املدقق اخلارجي يبني رأيه في تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .
يقوم البنك بوضع إجراءات متكن املوظفني من اإلبالغ وبشكل سري في حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتمالية
حدوث مخالفات  ،وبشكل يسمح بأن يتم التحقيق بإستقاللية في هذه اخملاوف ومتابعتها  ،ويتم مراقبة هذه اإلجراءات
من قبل جلنة التدقيق .
ثانياً :التدقيق الداخلي
تتمتع ادارة التدقيق الداخلي باستقاللية حيث انها تتبع وبشكل مباشر الى جلنة التدقيق ويراعى التنسيق مع اإلدارة
التنفيذية في تنفيذ أعمالها  ،باإلضافة الى صالحيات وإمكانات واسعة تؤهلها القيام باملهام املوكلة إليها بطريقة
مالئمة من خالل توفر كوادر مؤهلة  ،ومكافأة هذه الكوادر بشكل مناسب  ،وحق الدائرة في احلصول على املعلومات
من أي موظف داخل البنك ويقوم البنك بتوثيق مهام و صالحيات و مسؤوليات ادارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق
( )Internal Audit Charterاملعتمد من  اجمللس ويتم تعميمه داخل البنك.
وقد مت مراعاة األمور التالية اخلاصة بدائرة التدقيق الداخلي ليتمكن البنك من االلتزام باملمارسات الواجبة في احلاكمية
املؤسسية وكما يلي  :
رفع التقارير الى رئيس جلنة التدقيق في مجلس اإلدارة .
عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مسؤوليات تنفيذية  ،وتكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن اقتراح
هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون مسؤولة عن إعالم جلنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في املصالح
.
إعداد التقارير دون تدخالت خارجية  ،بحيث يحق لها مناقشة هذه التقارير مع الدوائر املعنية .
ومن أهم مسؤوليات دائرة التدقيق الداخلي  :
إعالم جلنة التدقيق عن إحتمالية وجود تضارب في املصالح .
التأكد من دقة واعتمادية املعلومات الرئيسية حول األمور املالية واإلدارية والعمليات .
االمتثال لسياسات البنك الداخلية واملعايير واإلجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة .
عمليات االبالغ املالي في البنك (للتأكد من أن املعلومات الرئيسية حول األمور املالية و االدارية و العمليات تتوفر فيها
الدقة و االعتمادية و التوقيت املناسب).
ثالثاً :التدقيق اخلارجي
تقوم جلنة التدقيق مبتابعة الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق  ،وفي حال صعوبة تطبيق ذلك من
الناحية العملية  ،يطلب البنك الدوران املنتظم للشريك الرئيسي املسؤول من التدقيق اخلارجي للبنك.
يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بنسخة من تقريره  ،ويجتمع املدقق اخلارجي مع جلنة التدقيق بدون حضور
اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل سنويا» .

رابعاً :إدارة اخملاطر واالمتثال

ادارة اخملاطر:
حتليل اخملاطر من ذلك مخاطر االئتمان  ،مخاطر السوق  ،مخاطر السيولة  ،مخاطر العمليات .
تطوير منهجيات لقياس وضبط اخملاطر .
التوصية للجنة إدارة اخملاطر بسقوف للمخاطر واملوافقات ورفع التقارير وتسجيل حاالت االستثناءات عن سياسة
اخملاطر .
تزويد اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قياس اخملاطر ومنظومة اخملاطر في البنك .
توفير املعلومات حول اخملاطر لدى البنك .

ادارة االمتثال :
بهدف الوصول الى أفضل املمارسات فان دائرة االمتثال ترتبط مباشرة مع جلنة اخملاطر و االمتثال و بخط متقطع
مع املدير العام .
مت تشكيل إدارة لالمتثال مستقلة مت رفدها بكوادر مدربة  ،ومبا يتماشى وتعليمات البنك املركزي  الصادرة بهذا
اخلصوص .
تقوم إدارة االمتثال بإعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك بجميع القوانني والتشريعات النافذة وأي إرشادات
وأدلة ذات عالقة  ،وعلى البنك توثيق مهام  ،صالحيات ومسؤوليات إدارة االمتثال ويتم تعميمها داخل البنك .
يعتمد اجمللس ويراقب سياسة االمتثال ويكون أعدادها وتطويرها والتأكد من تطبيقها في البنك من صالحيات إدارة
االمتثال .
ترفع إدارة االمتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها لالمتثال الى جلنة اخملاطر واالمتثال مع إرسال نسخة الى
املدير العام  ،ومبا يتماشى وتعليمات البنك املركزي الصادرة بهذا اخلصوص.

ويتضمن التقريرالسنوي معلومات عن إدارة اخملاطر واالمتثال كهيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت
عليها بهدف اإلفصاح عنها للجمهور واجلهات الرقابية  .ويسعى البنك بهدف الوصول الى أفضل املمارسات الى
محاولة توعية جلان البنك مبساعدة دائرة إدارة اخملاطر مبهامها وفق الصالحيات احملددة لها .
الفصل الخامس  :العالقة مع المساهمين
يهدف البنك الى إقامة عالقات جيدة وراوابط وثيقة مع املساهمني من اجل الوصول الى املمارسات الواجبة وذلك
من خالل ما يلي  :
اتخاذ خطوات جدية وفعالة لتشجيع املساهمني وخاصة صغارهم على حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة
وللتصويت أما بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم .
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تقوم جلان البنك مثل جلان االئتمان  ،وادارة املوجودات واملطلوبات  /اخلزينة  ،ومخاطر التشغيل مبساعدة دائرة ادارة
اخملاطر في القيام مبهامها وفق الصالحيات احملددة لهذه اللجان
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بهدف الوصول الى أفضل املمارسات فان دائرة اخملاطر ترتبط مباشرة مع جلنة اخملاطر و االمتثال و بخط متقطع
مع املدير العام و تقوم دائرة اخملاطر برفع تقاريرها الى جلنة اخملاطر واالمتثال ونسخة للمدير العام  ،أما فيما يتعلق
باألعمال اليومية فتقوم إدارة اخملاطر برفع تقاريرها الى املدير العام متضمنا ً مسؤولياتها التالية  :

دعوة املساهمني حلضور االجتماع السنوي للهيئة العامة و رؤساء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة .
دعوة املدققني اخلارجيني حلضور االجتماع السنوي للهيئة العامة لإلجابة عن األسئلة التي قد تطرح حول التدقيق
وتقرير املدقق .
التصويت على القضايا بشكل منفصل خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة .
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء اجمللس خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة باإلضافة الى انتخاب املدقق اخلارجي
وحسب القانون .
إعداد تقرير الطالع املساهمني على املالحظات التي متت خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة ونتائجه  ،مبا في ذلك
نتائج التصويت واألسئلة التي قام املساهمون بطرحها و ردود اإلدارة التنفيذية عليها .
حضور رؤساء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة اجتماع الهيئة العامة السنوي .
الفصل السادس  :الشفافية و اإلفصاح
حرصا من البنك على تطبيق مبدأ الشفافية و اإلفصاح بصورة كاملة ورغبة منه في توفير معلومات ذات داللة ومعنى
حول نشاطات البنك للمساهمني واجلمهور والهيئات الرقابية اخملتلفة الداخلية واخلارجية فقد قام البنك باعتماد ما
يلي:
اإلفصاح وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية ( )  IFRSوتعليمات البنك املركزي األردني و مواكبة التغيرات التي تطرا
على املمارسات الدولية لإلبالغ املالي و نطاق الشفافية املطلوب من املؤسسات املالية و التقيد الكامل بتطبيق كافة
التعديالت التي تطرأ على املعايير الدولية للتقارير املالية (.  )IFRS
قيام اإلدارة التنفيذية برفع التقارير حول التطورات و التعديالت التي تطرأ على وضع البنك املالي الى مجلس األدارة .
توضيح مسؤوليات البنك جتاه دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة في التقرير السنوي ضمن التقرير
السنوي للبنك .
يلتزم البنك باحملافظة على خطوط األتصال مع السلطات الرقابية واملساهمني واملودعني والبنوك األخرى واجلمهور من
خالل مايلي:
أ) وظيفة عالقات املستثمرين ويشغلها كادر مؤهل قادر على توفير معلومات شاملة و موضوعية ومحدثة عن البنك
ووضعه املالي وادائه و أنشطته.
ب) التقرير السنوي والذي يتم اصداره بعد نهاية السنة املالية.
ج) تقارير ربعية حتتوي على معلومات مالية ربع سنوية باالضافة الى تقرير اجمللس حول تداول أسهم البنك ووضعه
املالي خالل السنة
د) االجتماعات الدورية بني االدارة التنفيذية في البنك واملستثمرين و املساهمني
ه) تقدمي ملخص دوري للمساهمني و احملللني في السوق املالي و الصحفيني املتخصصني في القطاع املالي من قبل
االدارة التنفيذية العليا  ،وبشكل خاص املدير العام و املدير املالي ()CFO
و) توفير املعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك أو تقاريره الربعية أو في احملاضرات التي تقدمها االدارة التنفيذية ،
وذلك من خالل وظيفة عالقات املستثمرين وعلى املوقع االلكتروني للبنك بشكل محدث وباللغتني العربية و االجنليزية.
تضمني التقرير السنوي للبنك والتقارير الربيعة إفصاح من األدارة التنفيذية للبنك يسمىManagement Discussion
  and Analysisبحيث يسمح للمستثمرين بفهم نتائج العمليات احلالية و املستقبلية و الوضع املالي للبنك مبا في
ذلك األثر احملتمل لالجتاهات املعروفة و احلوادث وحاالت عدم التأكد  .و يتعهد البنك بااللتزام بأن جميع االيضاحات الواردة
في هذا االفصاح معتمدة وكاملة وعادلة و متوازنة ومفهومة وتستند الى البيانات املالية املنشورة للبنك.
قام البنك بنشر سياسة احلاكمية املؤسسية محدثة على املوقع األلكتروني اخلاص به ( )www.investbank.Joمع بيان

البنود التي يلتزم بها والبنود التي لم يلتزم بها واألسباب التي لم متكنه من األلتزام بهذه البنود
و في إطار سعي البنك الى األلتزام مببدأ الشفافية و األفصاح فقد قام بتضمني التقرير السنوي ما يلي :

املساهمني الرئيسني في البنك مثل املساهمني او اجلهات ذات العالقة التي لها سيطرة على اكثر من  %10من
رأس مال البنك مع حتديد (( )Ultimate Beneficial Ownersوهم املساهمني الرئيسيني في الشركات التي تعتبر
مساهم رئيسي في البنك)  ،اذا كان ذلك ضروريا .
ملخص للهيكل التنظيمي للبنك .
ملخص ملهام ومسؤوليات جلان اجمللس والصالحيات املفوضة لتلك اللجان وعدد مرات اجتماع اجمللس وجلانه .
ملخص عن سياسات املكافآت وأعلى راتب مت دفعه لإلدارة التنفيذية .

وصف لهيكل دائرة ادارة اخملاطر وانشطة الدائرة اخملتلفة .
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شهادة مجلس األدارة بكفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية .

التقرير السنوي الحادي والثالثون

معلومات عن كل عضو مجلس ادارة  :مؤهالته وخبراته ،مقدار حصته في رأسمال البنك فيما اذا كان مستقل،
تنفيذي او غير تنفيذي  ،عضويته في جلان اجمللس،تاريخ تعيينه في اجمللس ،اي عضويات في مجالس ادارة اخرى،
املكافآة والرواتب التي حصل عليها من البنك ،القروض املمنوحة من البنك واي عمليات اخرى بني البنك والعضو
او شركاته او األطراف ذوي الصلة به .

مواقع فروع البنك
مواقع الصراف اآللي الخارجية
الشركات التابعة
التقرير السنوي الحادي والثالثون
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مركز الخدمة الهاتفية

+962 6 500 1515
مواقع فروعنا
فرع عبدون
 9شارع سلمان القضاة ،مقابل ميرابيل
فرع أبراج إعمار
أبراج إعمار ،بني الدوار اخلامس والسادس
فرع الصويفية
 67شارع عبدالرحيم احلاج محمد
فرع شارع مكة
 244شارع مكة ،بجانب مدخل مكة مول الرئيسي
فرع الشميساني
 43شارع عبد احلميد شرف
فرع وسط المدينة
 35شارع امللك حسني ،بجانب مجمع الفحيص
فرع الوحدات
 325دوار الشرق األوسط
فرع سحاب
مدينة امللك عبداهلل الثاني الصناعية
فرع العقبة
شارع النهضة ،بجانب فندق الديز إن
فرع الزرقاء
 73شارع امللك حسني
فرع اربد
شارع الشهيد وصفي التل (شارع السينما سابقا)
*ال يوجد صراف آلي

PRIME

مركز اخلدمة الهاتفية+962 6 500 1510 :
 PRIMEالشميساني
 43شارع عبداحلميد شرف

مواقع الصراف اآللي
عمان

العقبة
راديسون بلو ،تاالبيه
الزرقاء
باب مكة مول ،الرصيفة
اربد
اربد مول

الشركات التابعة
شركة الموارد للوساطة المالية
 43شارع عبداحلميد شرف ،الشميساني
هاتف+962 6 563 0500 :
شركة اإلمداد
شارع صالح فليح العطيات ،اجلويدة
هاتف+962 6 413 0301 :
شركة تمكين
 244شارع مكة ،بناية فرع البنك اإلستثماري
هاتف+962 6 550 2610 :
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بلوفيج ،عبدون
دوار جونيا ،دير غبار
محطة اجلولف ،شارع املدينة الطبية
محطة اجلولف ،شارع اجلامعة األردنية
ياسر مول ،البيادر وادي السير

التقرير السنوي الحادي والثالثون

 PRIMEأبراج إعمار
أبراج إعمار ،بني الدوار اخلامس والسادس

