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رسالة البنك

5

رؤيتنا...

اخليار الأمثل للمجتمعات التي نخدمها.
مهمتنا...

تقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�صرفية النوعية وال�شاملة من خالل الكفاءات الب�شرية امل�ؤهلة و املميزة خلدمة عمالئنا ب�شكل
ف ّعال حملياً و�إقليمياً ودولياً بهدف تعظيم املنفعة للجميع.
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المؤسس...
نزار جردانه  ...م�سرية عطاء ()2009-1925
ودعــت �أ�س ــرة البنـك الإ�سـ ـت ـث ـمــاري يف  20ني�س ــان  2009م�ؤ�ســ�س البنك رج ــل الإقت�صـ ــاد والأعم ــال ال�صيـدالين
نزار عبد الرحيم جردانه رحمه اهلل ،والذي �شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارته منذ ت�أ�سي�سه عام  1982وحتى تقاعده.
ولد املرحوم نزار جردانه يف مدينة نابل�س عام � .1925أنهى تعليمه الإبتدائي يف عمان والثانوي يف كلية النجاح يف نابل�س،
وتخرج من كلية ال�صيدلة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام .1948
�ساهم املرحوم يف جماالت خمتلفة �أهمها قطاع ال�صناعة الدوائية والقطاع امل�صريف .كما كان له اهتمام خا�ص بالتعليم
والبحث العلمي وخ�صو�ص ًا يف جمال ال�صيدلة .و�ساهم املرحوم بقد ٍر كب ٍري من وقته يف خدمة املجتمع املدين .وقد نال املرحوم
خالل رحلة حياته احلافلة العديد من امليداليات والأو�سمة واجلوائز الر�سمية تقدير ًا جلهوده.

م�ساهماته يف ال�صناعة الدوائية ومهنة ال�صيدلة
لقد كان املرحوم من الرواد الأوائل الذين ك ّر�سوا �أنف�سهم لتطوير و�إجناح �صناعة الأدوية يف الأردن لتتبو�أ املكانة املرموقة التي حتتلها اليوم .فقد �أ�س�س �شركة م�ستودع الأدوية
الأردين عام  1949و�شركة دار الدواء عام  1975وتبعها جمموعة �شركات دار الدواء الأخرى .وقد كان له دور مميز يف نقابة ال�صيادلة الأردنية كع�ضو م�ؤ�س�س ونقيب منتخب
لعدة دورات .كما كان من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني الحتاد ال�صيادلة العرب واالحتاد العربي ملنتجي الأدوية وامل�ستلزمات الطبية والذي كان رئي�س ًا له حتى تقاعده.

امل�ساهمات الإقت�صادية الأخرى
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق �ساهم املرحوم يف ت�أ�سي�س و�إدارة عدة �إ�ستثمارات �إقت�صادية يف الأردن وفل�سطني من �أبرزها �شركة حديد الأردن وال�شركة املتحدة للت�أمني �إىل
جانب ت�أ�سي�سه بنك القد�س و�شركة القد�س للإ�ستثمارات العقارية.

م�ساهماته يف قطاع التعليم والبحث العلمي

لقد كان املرحوم من امل�ؤمنني ب�أهمية تطوير التعليم والبحث العلمي .وقد كان رحمه اهلل ع�ضو ًا بارز ًا يف جمل�س �إدارة كلية ال�صيدلة يف اجلامعة الأردنية وجمل�س �إدارة
اجلمعية العلمية امللكية .كما قام بت�أ�سي�س وحدة الدرا�سات الدوائية و�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارتها حتى وقت قريب.

الأعمال التطوعية
�ساهم املرحوم ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة التعاون ,و�شغل حلوايل ربع قرن م�س�ؤوليات عديدة فيها كنائب لرئي�س جمل�س الأمناء وع�ضو للجمعية العمومية وع�ضو ملجل�س الأمناء
ورئي�س لهيئتها الإدارية .قام بدعم عدد من امل�شروعات الهامة التي ا�ضطلعت م�ؤ�س�سة التعاون بتنفيذها ومن �أبرزها مدر�سة عبد الرحيم جردانه والتي حتمل ا�سم
والده يف مدينة نابل�س.
كما كان ع�ضو ًا فاع ًال يف الكثري من اجلمعيات ذات الأن�شطة العامة واخلريية كاملنتدى العربي واجلمعية الأردنية للوقاية من مر�ض ال�سل والأمرا�ض ال�صدرية
واجلمعية الأردنية للجودة ال�صناعية واجلمعية الأردنية اخلا�صة للمكفوفني واجلمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني.
�ستظل ذكرى املرحوم نزار جردانه ماثلة �أمامنا كنموذج للعمل والعطاء يف خدمة جمتمعه ووطنه.
رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه ف�سيح جنانه.
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ال�سيد ب�شر حممد جردانه
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،
حتية و احرتام,
بكل الأ�سـى و احلـزن يفتقد البنك الإ�ستثماري امل�ؤ�س�س و الرئي�س الأول ملجل�س �إدارة البنك املرحـوم ال�صيديل نزار عبد الرحيم جردانه الذي �أر�سى مع الأخـوة
امل�ؤ�س�سني القواعد املتينة التي �أهلت هـذا البنك ليحمل مكانته بني امل�صارف الأردنية املرموقة و �ستبقى ذكراه حمفورة يف تاريخ هذا البنك.
ي�شرفـني �أن �أقدم لكم با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة وبا�سم �أ�سرة البنك الإ�ستثماري ،التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والع�شرين عن العام  ،2008الذي كان
عام ًا ا�ستثنائي ًا ،ملا انطوى عليه من مفارقات وما �آل �إلي ِه العامل بنهايته من �أزم ٍة مل ي�سبق لها مثيل.

الإقت�صاد الأردين،،،

تداعيات هذ ِه الأزمة التي دفعت �ضمن تداعيا ِتها املتداخل ِة �إىل انخفا�ض �أ�سعار النفط وال�سلع
ومل يكن الإقت�صاد الأردين املنفتح على الإقت�صاديات العاملية بعيد ًا عن
ِ
املختلفة ،مما انعك�س على الإقت�صاد الأرد ِّ
َ
ؤثرات �سلبي ٍة
اللتقاط الأنفا�س بالتزامن مع تراجع معدل الت�ضخم ،لكنّ
ين و�ساعدَ على فرت ِة هدوءٍ
املخاوف من تفاقم م� ٍ
ِ
تظ ّل قائم ًة.

التزام احلكومة،،،

إ�ستثمارات ،بالتّزامن مع �إعالنها الإلتزام ب�ضمان كا ّف ِة الودائع يف البنوك الأردنية حتى
وجذب ال
الت�شريعات االقت�صادي ِة
وحتديث
ظلت احلكوم ُة ملتزم ًة بنهج الإنفتاح
ِ
ِ
ِ
ِ
نهاية العام  ،2009الأمر الذي ّ
وطد دعا ِئم الثق ِة بالقطاع.

�ضبط ال�سوق النقديه،،،

�أي�ضا ف�إن البنك املركزي الأردين َ
وا�صل دوره يف توجي ِه ال�سيا�س ِة النقدي ِة بيقظ ٍة وحر�ص ،الأمر الذي خ ّفف من ِح ّد ِة الأزم ِة العاملي ِة على اجلهاز امل�صريف و�ساهم
ب�إحتوا ِئ ِه للآثار الناجم ِة عنها.

الأداء حتت ال�ضغط،،،

بنك ُكم الذي
لي�س ٍ
بغريب على ِ
ويف هذا الإطار ف�إن النم ّو الذي حقق ُه البنك يف العام � 2008شاه ٌد على الأداء اجل ّيد حتت ال�ضغط ،والقدر ِة على موا�صل ِة امل�سري ِة ،وهذا َ
ا�ستم ّر ُ
منذ انطالق ِت ِه عام  1982يف اجتياز وتخطي ال�صعاب ،موا�صال توطيدَ مكان ِت ِه.

عالقات م�صرفية م�ستدامة،،،

وا�صل ُ
وعلي ِه فقد َ
عالقات م�صرفي ٍة
�ساهم ب�إقام ِة
اخلدمات امل�صرف ّي ِة
البنك طريق ُه يف جمال تقدمي
ٍ
لل�شركات وامل� ِ
ِ
ِ
ّ�سم باحل�صاف ِة ،ومبا ُي ُ
ؤ�س�سات والأفرا ِد ب�صور ٍة تت ُ
وعي
البنك و�أهدا ِف ِه من خالل الإرتقا ِء بقدرا ِت ِه
للبنك ،وكادر ب�شري م�ؤهل مبادر وم�ؤمن بر�سال ِة ِ
م�ستدام ٍة بالرتكيز على قاعد ِة عمالءٍ تتمي ُز بالوال ِء ِ
ِ
بالتدريب ال ّن ّ
الكفاءات اجليد ِة ،مبا يرف ُع من �سو ّي ِة الأدا ِء العام للبنك وي�ؤدّي �إىل زيادة الإنتاجي ِة فيه.
وا�ستقطاب
ظروف العمل وت�شجيع املبادرات
وبتح�سني
ِ
ِ
ِ

النتائج املالية،،،

فالنتائج املالية املتحققة تثبت من جديد امل�سرية ال�صحيحة للبنك وت�ؤكد على �صوابية توجهاته� ،سواء على �صعيد جمموع حقوق امل�ساهمني التي بلغت  86مليون دينار مقارنة
مع  79مليون دينار يف العام املا�ضي وبن�سبة منو بلغت  %9او على �صعيد اجمايل الدخل الذي و�صل اىل  22مليون دينار او االرباح بعد ال�ضريبه التي و�صلت اىل 8.8
مليون دينار اوحجم الت�سهيالت االئتمانيه التي و�صلت اىل  324مليون دينارمقارنة بحجم  313مليون دينار يف العام  2007وبن�سبة منو بلغت  %3.6و�صوال اىل حجم ودائع
العمالء التي و�صلت اىل  448مليون دينار مقارنة بحجمها يف العام  2007حيث بلغت  412مليون دينار وبن�سبة منو بلغت  %9كما بلغت ن�سبة كفاية را�س املال .%17

تعزيز املكانة و ا�سرتاتيجية جديدة،،،

وخطط العمل و املبادرات لتعزيز مكان ِت ِه
بتنفيذ ِ ،الإ�سرتاتيجية الطموحة للأعـوام ()2011-2009
ويف نف�س الوقت فقد بادر البنك يف عام  2008ب�أعـداد،و البدء
ِ
ِ
اخلدمات املتنوعة و املتميزة و تعزيز �أوجه التكامل بني عنا�صر العملي ِة الإدار ّي ِة من خالل تر�سيخ مبد�أ احلاكم ّي ِة الر�شـيدة،
وزياد ِة تناف�س ّي ِت ِه يف ال�سوق املح ّلي ،بتقد ِمي ِه
ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ
البنك ونظمِ ِه التّ�شغيل ّي ِة ،وامل�ؤكد على هويت ِه امل�ؤ�س�سي ِة.
واملواكب للتطوير
ِ
والتحديث يف �أنظمة ِ
َ

ع ُ
ني العا�صفة،،،

ُ
عاملي ،مما يعني �أن القطاع امل�صريف
جممل
ويف �سياق ذلك ك ّله ت�ش ُري
املعطيات القائم ِة �إىل �أن الأو�ضاع الإقت�صادي َة �ستزدا ُد �صعوب ًة يف العام  2009م َع بوادر ٍ
ِ
ركود ّ
�سيكون يف عني العا�صفة عاملي ًا وحملياً.
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امل�س�ؤوليات،،،

ؤوليات فردي ًا وجماعي ًا للتعامل مع الآثار ال�سلبي ِة للأزمة بتح�صني القرارات و �إتخاذ التدابري الإحرتازية املن�سقة ملواجهة �أي
وهذا يرتّب علينا جميع ًا مزيد ًا من امل�س� ِ
طارئ من جهة ،وللمحافظة على م�سرية الن�شاط الإقت�صادي و�إحتياجات العمالء من جهة �أخرى ،حتقيق ًا للم�صالح امل�شرتكة وم�ساهمة بخلق الظروف املواتية لإجتياز
الأزمة وحتدياتها ب�أقل اخل�سائر ،و�سيكون بنككم �سباقا يف اتخاذ االجراءات الكفيلة باغتنام الفر�ص الكامنة يف تلك التحديات ،من خالل اخلطط املدرو�سه التي
ترتقي به اىل م�ستويات اعلى �ضمن اجلهاز امل�صريف.

نتغري مع الف�صول و لكن الف�صول لن تغرينا،،،

لقد اكد البنك اال�ستثماري ويف اكرث من منا�سبه قدرته على الثبات وهو يتناغم مع املتغريات ،م�ستندا يف ذلك على ارادة اال�ستمرار التي حكمت م�سريته ،ورافقت
جتربته املتجذرة التي منحته ميزة التاقلم مع امل�ستجدات على مدار ال�سنني وان تغريت ف�صولها.

على العهد باقون،،،

ختام ًا ُي�سعدين بالأ�صالة عن نف�سي و عن جمل�س الإدارة �أن ا�ستذكر اجلهود املميزة التي قام بها رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق معايل الأ�ستاذ با�سل جردانه ببناء
هذا ال�صرح املـايل منذ تا�سي�سه يف عام  1982و نعدكم ب�أن نبقى على العهد متم�سكني بقيم النزاهة و العمل امل�س�ؤول و املخل�ص و التي ر�سخها كثقافة يف البنك
الإ�ستثماري.
كما �أتقدم بال�شكر �إىل جميع �أ�سرة البنك من امل�ساهمني و املتعاملني و املوظفني على دعمهم مل�سريته و ثقتهم به و حر�صهم عليه لتظل مداميك بنيانه تعلو.
ُ
واهلل املو ِّفق

رئي�س جمل�س الإدارة

ب ــ�ش ــر م ـحـ ـم ــد ج ــردان ـ ــه
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التقرير السنوي السادس والعشرون لعام 2008

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام

ي�سر جمل�س الإدارة �أن يقدم لكم التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والع�شرون للبنك والذي ي�شمل �أهم الإجنازات والن�شاطات التي �شهدها خالل عام  2008بالإ�ضافة �إىل
البيانات املالية وتقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املنتهية يف .2008/12/31

االجنازات املالية
االرباح

حقق البنك خالل عام � 2008أرباحا �صافية بلغت  8.875مليون دينار مقابل ارباح �صافيه بلغت  6.385مليون دينار يف عام  2007وبن�سبة منو بلغت  %39يف حني
بلغت الأرباح قبل ال�ضرائب  11.553مليون دينار وبلغ االقتطاع ال�ضريبي  2.678مليون دينار ومت تخ�صي�ص الأرباح كما يلي:

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

االقتطاع ال�ضريبي
احتياطي اجباري %10
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
�أرباح مدورة
املجموع

عام 2008

لأقرب مليون دينار

2.678
1.192
0.364
7.319
11.553

عام 2007
2.748
1.037
0.596
4.752
9.133

اجمايل الدخل

بلغ �إجمايل دخل البنك يف عام  21.614 ،2008مليون دينار حيث �شكلت الإيرادات من �صايف �إيرادات الفوائد والعموالت ما ن�سبته  %92منه.

امليزانية

�سجل جمموع امليزانية العامة انخفا�ضا ن�سبته  %2.3لت�صل �إىل  683مليون دينار مقابل  699مليون دينار يف نهاية عام  2007يف حني ان هناك ارتفاع يف حجم الودائع
بن�سبة  %8.8حيث بلغت  448مليون دينار يف نهاية عام  2008مقابل  412مليون دينار يف عام  .2007وارتفاع يف حجم الت�سهيالت يف عام  2008بن�سبة  %3.6لي�صل
�إىل حوايل  324مليون دينار ( 303مليون دينار بال�صايف) مقابل  313مليون دينار ( 288مليون دينار بال�صايف) يف عام  .2007وفيما يلي املتغريات على البنود
الرئي�سية للميزانية-:

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

اجمايل الدخل
�صايف ايرادات الفوائد والعموالت
�صايف الدخل قبل ال�ضرائب
�صايف الدخل بعد ال�ضرائب
ودائع العمالء
اجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
�صايف حمفظة البنك من الأ�سهم
حجم الكفاالت ال�صادرة
حجم االعتمادات وبوال�ص التح�صيل

عام 2008
21.614
19.805
11.553
8.875
447.973
324.110
22.127
103.629
185.540

لأقرب مليون دينار

عام 2007
21.190
18.127
9.133
6.385
411.931
313.266
32.534
86.925
195.973

بيانات هامة

�إن العر�ض املقدم هو للميزانية املوحدة بني البنك و�شركة املوارد للو�ساطة املالية :
 -1كفاية را�س املال
حافظ البنك على ن�سبة مرتفعة لكفاية را�س املال كما يف نهاية عام  2008و�صلت �إىل  %17يف حني �أن الن�سب املقررة من البنك املركزي هي  %12و من جلنة بازل .%8
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 -2حمفظة الت�سهيالت
منت حمفظة الت�سهيالت االئتمانية الإجمالية لدى البنك يف نهاية عام  2008لت�صل  324مليون دينار (303مليون دينار بال�صايف) وبزيادة ن�سبتها  %3.6عما كانت
عليه يف عام  2007وتوزعت قيمة الزيادة ( 11مليون دينار) على خمتلف الن�شاطات منها التجارة العامة ،الإن�شاءات ،خدمات النقل ،متويل العقارات ،وعمليات
الأ�سهم بالإ�ضافة �إىل القرو�ض ال�شخ�صية ،قرو�ض الإ�سكان ،متويل املركبات ومتويل التجارة اخلارجية.
 -3الت�صنيف االئتماين
قامت م�ؤ�س�سة  Capital Intelligenceبتثبيت ت�صنيف البنكFinancial Strength:BB+ / Outlook:Stable :
 -4احلاكمية امل�ؤ�س�سية
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل اللجان التي تتطلبها احلاكمية امل�ؤ�س�سية وفقا لدليل احلاكمية ال�صادر عن البنك املركزي الأردين وا�ستمرت هذه اللجان بالقيام باملهام
والواجبات املناطة بها وفقا ل�سيا�سة احلاكمية امل�ؤ�س�سية وهي-:

 جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية جلنة التدقيق جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال -جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

بالإ�ضافة �إىل اللجان التالية:

 اللجنة التنفيذية -جلنة اال�ستثمار

� -5سيا�سة احلاكميه امل�ؤ�س�سية
مت اقرار �سيا�سة احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ونظام جمل�س الإدارة و�سيا�سة جلنة الرت�شيحات واملكافات وفقا لدليل احلاكمية وميثاق التدقيق وقد مت تعديل �سيا�سة
احلاكمية امل�ؤ�س�سية وفقا لقواعد حوكمة ال�شركات ال�صادر عن هيئة االوراق املالية ونعمل حالي ًا على اقرار ال�سيا�سات الأخرى.
 -6غ�سل االموال ومتويل االرهاب
مت اقرار �سيا�سة مكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب ونقوم حاليا بو�ضع اجراءات العمل لتنفيذ هذه ال�سيا�سة.
 -7حقوق امل�ساهمني
قام البنك بزيادة را�سماله يف الن�صف االول من عام  2008لي�صبح  61.325مليون دينار � /سهم عن طريق منح ا�سهم جمانية للم�ساهمني مما كان له االثر الوا�ضح
على زيادة حقوق امل�ساهمني يف نهاية عام  .2008ويو�صي جمل�س الإدارة بر�سملة  8.675مليون دينار لزيادة ر�أ�س املال املدفوع لي�صبح  70مليون دينار� /سهم.
 -8يتجه جمل�س الإدارة اىل رفع را�س املال خالل ال�سنوات القادمة عن طريق ر�سملة االرباح واالرباح املدورة وتوزيعها على امل�ساهمني كا�سهم جمانية.
 -9متا�شيا مع �سيا�سية ا�ستقطاب الكفاءات عمل البنك على ا�ستقطاب عدد من املوظفني الرئي�سني ذوي كفاءات و خربات مميزة يف ال�سوق امل�صريف ،وقد بلغت ن�سبة
الزيادة حوايل .%80
 -10مت اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك من قبل جمل�س الإدارة وتبني �سيا�سة املناف�سة ال�شديدة يف املوارد الب�شرية.
 -11يف جمال تطوير النظام البنكي ،تعاقد البنك على �شراء نظام بنكي متقدم بد�أ ب�إجراءات التحول لو�ضعه حتت التنفيذ.
 -12قام البنك ب�شراء مبنى للإدارة العامة والفرع الرئي�سي يف موقع ا�سرتاتيجي يف منطقة ال�شمي�ساين �شارع جممع النقابات املهنية حيث مت التعاقد مع �شركة
التعاي�ش ( )Symbiosisللت�صميم الداخلي واال�شراف على التنفيذ ،وهناك بع�ض الت�صاميم لذلك املوقع والفروع يف هذا التقرير.
 -13ويف جمال التو�سع واالنت�شار يقوم البنك حاليا باحتاذ االجراءات الالزمة الفتتاح فرع �شارع مكة وفرع يف ابراج اعمار يف منطقة الدوار ال�ساد�س قبل نهاية عام
 2009لي�صبح عدد فروع البنك يف اململكة ع�شرة فروع باال�ضافة اىل مركز البوندد يف مدينة �سحاب ال�صناعية.
 .14بد�أ البنك يف عام  2008بعملية تغيري الهوية امل�ؤ�س�سية مبا ين�سجم مع اخلطة اال�سرتاتيجية للبنك.
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تصميم اإلدارة العامة و الفروع الجديدة

مبنى الإدارة العامة
والفرع الرئي�سي
�شارع عبد احلميد �شرف
بجانب جممع النقابات
و�شركة القد�س للت�أمني

�صورة املبنى

املدخل الرئي�سي للفرع

قاعة خدمة العمالء
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غرفة التداول

فرع �شارع مكة
بجانب مدخل مكة مول

املدخل الرئي�سي للفرع

ال�صندوق
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الخطة االستراتيجية للبنك

تهدف خطة العمل للبنك لعام � 2009إىل ما يلي:
يرتكز برنامج عمل البنك يف العام  2009على اخلطة اال�سرتاتيجيه التي مت اعتمادها يف بداية العام والتي ميتد العمل بها حتى العام 2011وذلك با�ستخدام نظام
بطاقات الأداء املتوازن .Balanced Scorecard System
ت�ستهدف هذه اخلطة بالدرجة االوىل فئات العمالء الذين يتعاملون مع البنك حاليا بعد اعادة تنظيم وهيكلة توزيعهم القطاعي مبا ين�سجم مع اخلطة
اال�سرتاتيجية.
يقوم تنفيذ هذه اخلطه على ع�شر مبادرات ا�سرتاتيجية تتمحور حول االمور التالية:
� -1إعادة هيكلة البنك :من خالل و�ضع ال�سيا�سات و االجرءات الالزمة ل�سريالعمل بطريقة متقدمة و�إعادة تنظيم وتعديل هيكله التنظيمي لتمكينه من حتقيق
�أهدافه اال�سرتاتيجية .وقد متت املوافقة على الهيكل التنظيمي اجلديد متهيدا للمبا�شرة بتنفيذه على ار�ض الواقع .لذلك يتم ا�ستقطاب موظفني ا�سرتاتيجيني يف
الإدارة العليا لقيادة الن�شاطات الرئي�سية كما وردت يف الهيكل التنظيمي والتخطيط الأ�سرتاتيجي لتنفيذ اخلطة الأ�سرتاتيجية.
 -2تطوير الإمكانيات البيعية للبنك :وذلك بتح�سني القدرات والإمكانيات التي ت�صب يف هذا االجتاه ,وا�ستثمار املزيد من الوقت يف بيع خدمات ومنتجات
البنك بالإ�ستناد اىل كادر ب�شري يتمتع باخلربات املنا�سبة للتعامل املبا�شر مع العمالء احلاليني وامل�ستهدفني.
 -3تعظيم عوائد الإ�ستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات :بالإ�ستفادة من الإمكانيات التي توفرها تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة يف البنك والتطبيق الكف�ؤ
للنظام البنكي فيه ( )Core Banking Systemمبا ت�شتمل عليه جميعها من برامج متقدمه ت�سهل �إجناز العمليات البنكية و تخف�ض الكلفة وترفع كفاءة �أداء العمل.
 -4حتديث قنوات البيع وزيادة اخلدمات البنكية املقدمه :ومن �أجل ذلك فان هذه املبادرة تت�ضمن تو�سيع �شبكة الفروع وذلك با�ضافة فرعيني جديدين
وهما فرع الدوار ال�ساد�س-ابراج اعمار وفرع �شارع مكة اىل هذه ال�شبكه ،وا�ستخدام �أجهزة �صراف �آيل متعددة الأغرا�ض وزيادة �أعدادها ومناطق تغطيتها،
وت�شكيل فرق بيع مدربه وم�ؤهله ،باال�ضافة اىل التو�سع يف تقدمي خدمات البنك االلكرتونية.
 -5ت�صميم حمالت ت�سويقية فاعلة :ب�إعداد و�إدارة حمالت ت�سويقية منظمة ومدرو�سة تراعي فئات العمالءاحلاليني وامل�ستهدفني من جهه وفعاليات املجتمع
و�أفراده االخرين من جهة اخرى لتعك�س يف احلالتني ال�صورة اجلديدة للبنك مبا توفره من فر�ص �أكربلتعميق والء عمالئه احلاليني وا�ستقطاب عمالء جدد
جيدين.
 -6تطوير منتجات وخدمات جديدة :تهدف هذه املبادرة اىل ا�ستحداث وتطويراملزيد من املنتجات واخلدمات البنكيه التي تلبي الإحتياجات القائمه وامل�ستجدة
لفئات العمالء احلاليني وامل�ستهدفني ويف نف�س الوقت تقدم البنك يف ال�سوق املحلي كبنك مبتكر وخالق ومن�سجم مع توقعات عمالئه � ,إ�ضافة اىل تطوير �أعمال
مركز البوندد وذلك بهدف دعم عمليات البنك وتو�سيع ن�شاطاته يف جمال التجارة اخلارجية.
� -7إدارة املخاطر :يتطلب التو�سع ب�أعمال ون�شاطات البنك ت�أ�سي�س وو�ضع نظام متطور لإدارة املخاطر وعلى خمتلف امل�ستويات من ذلك و�ضع نظام ت�صنيف وتقييم
طلبات الت�سهيالت ،وت�أ�سي�س دائرة معاجلة الإئتمان،و تطوير التدقيق الداخلي وغريها.
 -8التخطيط واملتابعة :وذلك مبتابعة جميع العمليات الإدارية كالتخطيط والإدارة الإ�سرتاتيجية والإدارة املالية وغريها بالإ�ضافة اىل نظم املعلومات الإدارية
امل�ساندة ب�صورة �أكرث �شمولية وفق اليات منا�سبة حتى ميكن توفري جميع املعلومات واحلقائق للإدارة العليا ب�سرعه ودقه مل�ساعدتها على ح�سن متابعة و�إدارة �أداء
البنك عن كثب وزيادة فعالية عملية �إتخاذ القرارات.
 -9تطوير �أداء املوظفيني :من خالل و�ضع �أهداف وا�ضحه لكل موظف على حده و�أهداف ا�شمل لكل وحدة �إدارية تكون جميعها من�سجمة مع الأهداف العامة
للبنك وحتفيزهم للعمل معا كفريق واحد لتحقيق تلك الأهداف امل�شرتكة ومتابعة ذلك من خالل و�ضع نظام ملراجعة وتقييم �أداء املوظفيني وحتديد �إحتياجاتهم
التدريبية وترقياتهم واملكاف�آت التي ي�ستحقها كل منهم.
 -10اخلدمات الإ�ستثمارية للبنك :تهدف هذه املبادرة اىل التو�سع يف خدمات البنك الإ�ستثمارية املقدمة من خالل �إعادة هيكلة جمموعته الإ�ستثمارية وتطوير
�أدائها لزيادة فعاليتها.
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بنا ًء على ما تقدم يو�صي جمل�س الإدارة لل�سادة امل�ساهمني مبا يلي:
 -1امل�صادقة على البيانات املالية للبنك لعام .2008
� -2إقرار تعيني ال�سيدة /زينة جردانه كع�ضو يف جمل�س الإدارة بدال من معايل ال�سيد /با�سل جردانه /رئي�س جمل�س الإدارة.
 -3توزيع مبلغ  8.675مليون دينار ما ن�سبته  %14.146من ر�أ�س املال ك�أ�سهم جمانية على امل�ساهمني لزيادة ر�أ�س املال لي�صبح  70مليون دينار�/سهم .
 -4تدوير مبلغ  1.966مليون دينار من الأرباح ال�صافية للأعوام القادمة.
و يتقدم جمل�س الإدارة بال�شكر اجلزيل اىل ال�سادة امل�ساهمني وجميع املتعاملني مع البنك لثقتهم وا�ستمرار دعمهم وم�ؤازرتهم له ،و بال�شكر جلميع املوظفني جلهودهم
املخل�صة التي �ساهمت ب�شكل فعال يف حتقيق النجاح امل�ستمر للبنك.
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نشاطات البنك والبيانات المالية
حقق البنك خالل عام 2008ح�ضورا ملحوظا يف ال�سوق امل�صريف الأردين بتو�سيع �أعماله وبناء �صورته لتعزيز الثقة به لدى اجلمهور وتر�سيخ ا�سم الإ�ستثماري كبنك
يقدم اخلدمات املتكاملة واملتطوره لعمالئه وللجمهور من خالل التو�سع يف ت�سويق منتجات قرو�ض التجزئة واخلدمات الإ�ستثمارية واخلدمات امل�صرفية الأخرى،حيث
يظهر العر�ض التايل للميزانية( املوحدة بني البنك و�شركة املوارد للو�ساطة املالية)مالمح ذلك احل�ضور خالل عام .2008

�أوال :م�صادر الأموال
.1الودائع

منت ودائع العمالء لدى البنك بن�سبة  %8.8لت�صل اىل  448مليون دينار منها  97مليون دينار بالعملة الأجنبية يف نهاية عام  2008مقابل  412مليون دينار منها 118
مليون دينار بالعملة الأجنبية يف عام  2007ويركز البنك على ودائع العمالء ك�أهم م�صدر من م�صادر التمويل وخا�صة ذات الكلف املنخف�ضة مع الأخذ بعني االعتبار
حاجات البنك لتمويل ن�شاطاته،وذلك كما تعك�سها اجلداول التالية-:
جدول رقم ()1والذي ي�شري اىل م�صادر توزيع االموال

البيان

ودائع العمالء
ودائع البنوك
الت�أمينات النقدية
املجموع

%81
%13
%6
%100

عام 2008

القرب مليون دينار
%71
%24
%5
%100

448
69
34
551

عام 2007

412
137
30
579

« الر�سم التو�ضيحي لتوزيع م�صادر الأموال لعام »2008

اجلدول رقم ( )2والذي يظهر النمو يف حجم ودائع العمالء بالدينار لعام  2008باملقارنة مع عام 2007

القرب مليون دينار
عام 2008

عام 2007

البيان
ودائع العمالء دينار �أردين

351

294

ودائع العمالء عمله �أجنبية

97

118

املجموع

448

412

			

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

نشاطات البنك والبيانات المالية

17

.2زيادة حقوق امل�ساهمني:

ارتفعت حقوق امل�ساهمني يف نهاية عام  2008لت�صل اىل  86مليون دينار مقابل  79مليون دينار يف نهاية عام  2007بن�سبة منو %9

ثانياً :ا�ستخدامات االموال

اجلدول رقم ( )3يبني توزيع ا�ستخدام املوجودات على القطاعات املختلفة وح�صة كل قطاع منها

البيان

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي الأردين
الت�سهيالت الإئتمانية
حمفظة االوراق املاليه
املجموع

%18
%14
%48
%20
%100

عام 2008

القرب مليون دينار
121
94
324
134
673

%26
%7
%44
%23
%100

عام 2007

181
48
313
163
705

“ الر�سم التو�ضيحي لإدارة املوجودات لعام “ 2008

 -1اال�ستثمار يف حمفظة املوجودات املالية-:
عمل البنك على حت�سني نوعية ا�ستثمارات حمفظته اال�ستثمارية حمليا وعامليا ،كما متكن من ا�ستيعاب االنخفا�ض الذي تعر�ضت له الأ�سهم يف ال�سوق خالل عام 2008
وما تبع ذلك من انخفا�ض ملحوظ يف حجم حمفظة البنك من الأ�سهم املحلية.
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نشاطات البنك والبيانات المالية
حيث يبني اجلدول رقم ( )4حجم ا�ستثمارات البنك يف نهاية عام  2008مقارنه مع عام -:2007

القرب مليون دينار
عام 2008

عام 2007

البيان
جمموع املوجودات املالية  /الأ�سهم

22.127

32.534

جمموع املوجودات املالية /ال�سندات

112.322

130.222

150
120
äGó`æ`°S

90

º`` ¡` `°SCG

60
30
2008

2007

0

“ ر�سم بياين لتوزيع حمفظة البنك اال�ستثمارية لعام  2008و “ 2007

 -2الت�سهيالت االئتمانية-:
حر�ص البنك خالل عام  2008على زيادة ن�شاطاته االئتمانية منتهجا �سيا�سة املنح املدرو�س وفيما يلي تو�ضيح لهذه الن�شاطات ب�أنواعها-:

�أ) الت�سهيالت املبا�شرة-:

تو�سع البنك يف برامج القرو�ض والتمويل املختلفة املتوفرة لديه خالل عام  2008مع الرتكيز على برامج القرو�ض ال�شخ�صية ،متويل ال�سيارات ،قرو�ض الإ�سكان ,
الإقرا�ض والتمويل لل�شركات من خالل قرو�ض البوندد ،متويل التجارة اخلارجية و متويل امل�شاريع يف �شتى القطاعات الفعالة ،و�أظهرت نتائج البنك لعام  2008منوا
يف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية لت�صل  303مليون دينار بال�صايف (بعد تنزيل خم�ص�صات الديون والفوائد املعلقة) مقابل  288مليون دينار بال�صايف يف عام 2007
وبزيادة ن�سبتها  %5عن عام .2007
فيما ارتفعت قيمة الت�سهيالت امل�صرفية املبا�شرة االجمالية لت�صل �إىل  324مليون دينار يف نهاية عام  2008مقابل  313مليون دينار يف عام  2007بزيادة
ن�سبتها .%3.6

ب) الت�سهيالت غري املبا�شرة-:

�إدراكا لأهمية عمليات التجارة اخلارجية (اعتمادات م�ستندية ،بوال�ص حت�صيل ،كفاالت) كنوع اخر ال�ستخدامات الأموال فقد حر�ص البنك على تدعيم وتقوية هذا
القطاع دعما لعملياته ون�شاطاته وزيادة م�ساهمته يف متويل التجارة على م�ستوى اململكة,حيث بلغ حجم هذه الت�سهيالت عام  2008حوايل  289مليون دينار مقابل 283
مليون دينار يف عام  2007واجلدول رقم ( )5يبني ذلك:
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جدول رقم ()5

عام 2008

البيان

القرب مليون دينار

185.540
103.629
289.169

االعتمادات امل�ستندية وبوال�ص التح�صيل
الكفاالت
املجمـــوع

عام 2007

195.973
86.925
282.898

ثالثا:بيان الدخل وبيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني-:
�أ -بيان الدخل.

بلغت الإيرادات الت�شغيلية خالل عام  2008حوايل  21.614مليون دينار و الأرباح ال�صافية حوايل  8.875مليون دينار بعد ال�ضريبة ,ويبني اجلدول رقم ( )6التايل
اهم بنود االيرادات والنفقات املتحققه لعامي  2008و .2007
جدول رقم ()6

البيان

جمموع الإيرادات
الفوائد الدائنة
�صايف العموالت الدائنة
�أرباح موجودات مالية
فر وقات العملة و�أخرى
جمموع النفقات
الفوائد والعموالت املدينة
م�صاريف �أداريه وعمومية وا�ستهالكات
خم�ص�ص الديون وخم�ص�صات خمتلفة
�صايف الأرباح قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخــل
�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة

القرب مليون دينار
عام 2007
الن�سبة

عام 2008

%100
%82
%14
%4%8
%100
%74
%18
%8

49.701
40.964
6.928
()2.059
3.868
38.148
28.088
6.974
3.086
11.553
2.678
8.875

الن�سبة
%100
%84
%11
%1
%4
%100
%74
%16
%10

55.429
46.301
6.065
288.000
2.775
46.296
34.240
7.286
4.770
9.133
2.748
6.385

ب -بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني.
 -1بلغت الأرباح القابلة للتوزيع  8.875مليون دينار عام  ،2008وبعد �إ�ضافة الأرباح املدورة لعام  2007والبالغة  3.322مليون دينار ف�إن الر�صيد ي�صبح 12.197مليون
دينار وبذلك يكون توزيع الأرباح كما يلــي ح�سب جدول رقم (-:)7
جدول رقم ()7

البيان

االحتياطي القانوين
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
الأرباح املدورة *
املجموع

عام 2008

القرب دينار

1,192,197
364,481
10,641,301
12,197,979

عام 2007

1,037,206
596,459
9,347,933
10,981,598

* �سيتم حتويل مبلغ  8.675مليون دينار اىل را�س املال يف بداية عام  2009لي�صبح را�س املال  70مليون دينار
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 -2وبهذا ي�صبح جمموع حقوق امل�ساهمني  86مليون دينار �أردين مقابل  79مليون دينار �أردين يف عام  ،2007بزياده ن�سبتها  .%9ويظهر اجلدول رقم ( )8جمموع
حقوق امل�ساهمني للأعوام  2008و-:2007
جدول رقم()8

البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان

لأقرب دينار

عام 2008

61.325.000
ر�أ�س املال املدفوع
10.621.559
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
3.071.182
�أحتياطي خماطر م�صرفية عامة
93.756
التغري يف القيمة العادلة
10.641.301
�أرباح مدورة *
85.752.798
املجموع
* �سيتم حتويل مبلغ  8.675مليون دينار اىل را�س املال يف بداية عام  2009لي�صبح را�س املال  70مليون دينار.

عام 2007

55.000.000
9.429.362
300.000
2.706.701
2.445.948
9.347.933
79.229.944

�أهـم امل�ؤ�شـرات املاليـة

البي ـ ــان

�أ -النمو
 -1جمموع حقوق امل�ساهمني
 -2ر�أ�س املال املدفوع
 -3جمموع املوجودات
 -4ودائع العمالء
 -5القرو�ض و الت�سهيالت املمنوحة
ب -الربحية
� -1أجمايل الدخل
 -2الربح لل�سنة (بعد ال�ضريبة)
 -3الأرباح النقدية املوزعة على امل�ساهمني
ن�سية التوزيع النقدي
 -4ح�صة ال�سهم الواحد من �صايف الأرباح
 -5العائد على املوجودات
 -6العائد على حقوق امل�ساهمني
ج -القيمة ال�سوقية لل�سهم (دينار)

( 2004معدل)

لأقرب مليون دينار
2007
2006
2005

2008

41.172
30.000
393.908
291.683
138.211

69.153
33.000
554.885
365.057
210.670

73.996
44.000
671.915
392.591
264.915

79.230
55.000
699.127
411.931
313.266

85.752
61.325
683.282
447.973
324.110

14.312
4.083
1.500
٪5
 136فل�س ًا
%1.00
%10.00
3.360

39.751
27.551
3.960
٪12
 626فل�س ًا
%5.00
%39.80
6.300

19.596
9.772
2.200
٪5
 222فل�س ًا
%1.45
%13.20
3.290

21.190
6.385
 116فل�ساً
%0.91
%8.06
2.880

21.614
8.875
 145فل�ساً
%1.3
%10.35
1.900

مت توزيع ا�سهم جمانية:

عام

2004
2005
2006
2007

ن�سبة /را�س املال

�سهم

%10
%33.333
%25
%11.5

3,000,000
11,000,000
11,000,000
6,325,000
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الربح لل�سنة (بعد ال�ضريبة)

30

27^551
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15

8^875
2008
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6^385
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0

2004

اي�ضاحات ا�ضافية
 -1اال�سهم اململوكة من قبل اع�ضاء جمل�س الإدارة وا�شخا�ص الإدارة العليا و�أقاربهم وال�شركات امل�سيطر عليها لالعوام  2008و .2007
عدد االوراق املالية اململوكة من قبل اع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات امل�سيطر عليها.

عـ ـ ـ ـ ــام 2008

اال�سم

ا�سماء وم�ساهمة
امل�ؤ�س�سة التي
ال�شركات امل�سيطر عليها
ميثلها
عدد ااال�سهم
ا�سم ال�شركة
�شركة امل�شرق للخدمات 135106
العقارية
113809
جردانه
�شركة ارابتك
66433
فل�سطني
ماديا
�شركة
لال�ستثمارات املالية 73439
-

املن�صب

اجلن�سية

ال�شخ�ص

ب�شر حممد عبد الرحيم جردانه /
ممثل �شركة عبد الرحيم جردانه واوالده
اعتبار ًا من 2008/7/1

رئي�س جمل�س
االدارة

الأردنية

-

ال�سيد امين �شفيق فرحان جميعان

نائب رئي�س
جمل�س االدارة

الأردنية

83625

الدكتور �أ�سامة التلهـ ـ ــوين

ع�ضو

الأردنية

123151

-

الدكتور حممد خل ـ ـ ــف التـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع�ضو

الأردنية

856982

-

ال�سيد �أحمد حمزه �أحمد طنط�ش

ع�ضو

الأردنية

9291

-

الدكتور نبيل هاين القدوم ـ ـ ـ ـ ــي
ال�سيد زياد �أبو جابر
ممثل �شركة ر�ؤوف �أبو جابر و�أوالده
ال�سيد وليد �أدجار فينان
ممثل ن�شركة النه�ضة لال�ستثمارات املالية
ال�سيد عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانه
ال�سيد ايهاب جميعان
ممثل �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية
اعتبار ًا من  2007/10/21حتى 2008/3/23
اعتبار ًا من  2008/9/1حتى 2008/10/27
ال�سيد �سمري الرفاعي
ممثل �شركة مادبا لال�ستثمارات املالية
اعتبار ًا من  2008/3/23حتى 2008/9/1
ال�سيد رجائي الق�سو�س
ممثل �شركة مادبا لال�ستثمارات املالية
اعتبار ًا من 2008/10/27
زينه نزار عبد الرحيم جردانه
اعتبار ًا من 2009/7/1
ممثل �شركة عبد الرحيم جردانه واوالده
اعتبار ًا من  2007/11/26حتى 2008/05/26

ع�ضو

الكويتية

1320902

-

لنظم املعلومات
�شركة عرب االر�ض
لال�ستثمار
-

�شركة النجاد الزراعية

50000

�شركة معان
للتجارة 152732
واال�ستثمار
_
�شركة جمموعة طنط�ش 2465

عــام 2007
املجمـ ـ ـ ــوع

املجمـ ـ ــوع

315348

152082

157064

140865

325883

275345

856982

730000

163756

10544

152000
1320902
_

1184666

ع�ضو

الأردنية

-

-

_

_

5575

5000

ع�ضو

الأردنية

-

197873

-

_

197873

61250

ع�ضو

الأردنية

91142

-

-

_

91142

81742

ع�ضو

الأردنية

7285499

73439

-

_

7358938

6599945

ع�ضو

الأردنية

503826

_

-

_

503826

451862
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إيضاحات إضافية
عدد االوراق املالية اململوكة من قبل ا�شخا�ص الإدارة العليا  /التنفيذية

عدد الأ�سهم
عام 2008

اال�سـ ـ ــم
ال�سيد خليل �أني�س خليل ن�صر  /الرئي�س التنفيذي واملدير العام
ال�سيد جمال حممد فريز  /نائب املدبر العام
ال�سيد هادي يا�سر �أبو ال�سعود  /مدير تنفيذي
ال�سيد �صبحي عثمان طبيب  /مدير تنفيذي

عدد الأ�سهم
عام 2007
10.000
14.666
9.041
366

18.000
16.352
2.300
408

عدد االوراق املالية اململوكة لأقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا  /التنفيذية (الزوجة والأوالد الق�صر)

الرقم
-1
-2

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال�سيدة فيوليت فهد عي�سى وهاب
ال�سيد �سهيل كلي�س اندراو�س عناب

املن�صب

ال�صلة اجلن�سية

مدير تنفيذي
الزوج

الأردنية
الأردنية

عدد اال�سهم
2008
4025

2007
3700

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات
امل�سيطرة عليها من قبل �أي منهم

2008
-

2007
-

�أ�سماء كبار مالكي اال�سهم وعدد اال�سهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

الرقم
-1
-2
-3
-4

ع ـ ـ ــام 2008
عدد اال�سهم ن�سبة امل�ساهمة

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

11,609,838
7,285,499
5,596,935
3,089,887

نزار عبد الرحيم منيب جردانه
ايهاب �شفيق فرحان جميعان
�شركة �أبو جابر �أخوان
�شركة الثقة لال�ستثمارات الأردنية

ع ـ ـ ــام 2007
عدد اال�سهم ن�سبة امل�ساهمة
10,412,411
6,534,080
4,926,062
4,069,932

%18.932
%11.880
%9.127
%5.039

%18.932
%11.880
%8.956
%7.400

عدد الأوراق املالية اململوكة لأقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ( الزوجة والأوالد الق�صر)

الرقم

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال�سيد امين �شفيق فرحان جميعان

-1

-2

نهلة توفيق جري�س كراد�شة
�شفيق امين �شفيق جميعان
متارا امين �شفيق جميعان
زيد امين �شفيق جميعان
نهاد امين �شفيق جميعان
نتا�شا امين �شفيق جميعان
الدكتور ا�سامة التلهوين
�سامية خليل حنا جدعون

املن�صب
نائب رئي�س
جمل�س الإدارة
-

ع�ضو

ال�صلة اجلن�سية
-

الأردنية

الأردنية
زوجة
الأردنية
ابن
الأردنية
ابنة
الأردنية
ابن
الأردنية
ابنة
الأردنية
ابنة
الأردنية
الأردنية
زوجة
الأوالد الق�صر الأردنية

عدد اال�سهم

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات
امل�سيطرة عليها من قبل �أي منهم

2008

2007

2008

2007

-

-

-

-

2500
2500
2500
2500
2500
2500

94285
-

-

-

115000
-

-
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 -2املزايا واملكافئات املمنوحة الع�ضاء جمل�س الإدارة لعام :2008

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

اجلن�سية

املن�صب

معايل ال�سيد با�سل جردانه
(لغاية ) 2008/6/30
ال�سيد ب�شر حممد جردانه
( اعتبار ًا من )2008/7/1
ال�سيد امين جميعان
ال�سيد عبد الرحيم جردانه
الدكتور ا�سامه التلهوين
ال�سيد زياد ابو جابر
ال�سيد وليد فينان
ال�سيدة زينه جردانه
ال�سيد احمد طنط�ش
الدكتور نبيل القدومي
الدكتور حممد التل
ال�سيد ايهاب جميعان
 2008/1/1ولغاية 2008/3/23
 2008/9/1ولغاية 2008/10/30
ال�سيد �سمري الرفاعي اعتبار ًا من
 2008/3/23لغاية 2008/9/1
ال�سيد رجائي الق�سو�س
اعتبار ًا من 2008/10/27
املجموع

القرب دينار
بدل تنقالت �سنوية مكافئات �سنوية �إجمايل مكافئات �سنوية

الأردنية

رئي�س جمل�س الإدارة

2268

2500

4768

الأردنية

رئي�س جمل�س الإدارة

2646

2500

5146

الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الكويتية
الأردنية

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

4536
4536
4536
4536
4536
4536
4536
9252
4536

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

9536
9536
9536
9536
9536
9536
9536
14252
9536

الأردنية

ع�ضو

1134

2083

3217

الأردنية

ع�ضو

2646

2083

4729

الأردنية

ع�ضو

756

834

1590

54990

55000

109990

 -3الرواتب واملكافئات املمنوحة ال�شخا�ص الإدارة العليا لعام .2008

بلغت الرواتب و املكاف�أت و احلوافز املدفوعة للأدارة التنفيذية للبنك ما جمموعه  981,854دينار خالل عام .2008

 -4التربعات وخدمة املجتمع وحماية البيئة
ك�شف التربعات لعـ ـ ـ ـ ــام 2008

اجلهة املتربع بها

جمعية قرى الأطفال الأردنية
جمعية اجل�سور اخلريية للأمن االجتماعي ومكافحة املخدرات
اجلمعية الأردنية التعاونية ملكافحة البطالة
مديرية الرتبية والتعليم  /منطقة الزرقاء
�صندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام
القيادة العامة للقوات امل�سلحة  /قيادة �سالح اجلو امللكي
جامعة الريموك
�صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية  /جيوب الفقر
ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية  /حملة الرب واالح�سان
ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
جمعية البيئة الأردنية
م�ؤ�س�سة نور احل�سني
جمعية ال�ش�ؤون الدولية
املجموع

املبلغ  /دينار
700
100
500
350
11.400
500
2.000
20.000
18.663
20.688
5.000
7.000
3.461
168
90.530
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 -5مقدار �أتعاب التدقيق للبنك وال�شركات التابعة- :

 بلغت �أتعاب التدقيق للبنك اال�ستثماري لعام  2008مبلغ  63,800دينار. بلغت �أتعاب التدقيق لل�شركة التابعة ( �شركة املوارد للو�ساطة املالية ) لعام  2008مبلغ  14000دينار. -بلغت �أتعاب التدقيق لل�شركة التابعة ( �شركة املوارد للت�أجري التمويلي ) لعام  2008مبلغ  4640دينار.

 -6تنمية املوارد الب�شرية:

متا�شيا مع �سيا�سية ا�ستقطاب الكفاءات ،عمل البنك مبناف�سة �شديدة على تعيني عدد من املوظفني الرئي�سني ذوي كفاءات و خربات مميزة يف ال�سوق امل�صريف لدعم
كادره الوظيفي بالكفاءات امل�صرفيه ،وقد بلغت ن�سبة الزيادة حوايل ، %80حيث �أ�صبح عدد موظفي البنك  248موظفا موزعني ح�سب امل�ؤهل العلمي كما يلي:
�أ ) عدد موظفي البنك وفئات م�ؤهالتهم

امل�ؤهل العلمي

دكتوراة
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�س
دبلوم
ثانوية عامة
اجمايل عدد املوظفني
وقد مت توزيع ه�ؤالء املوظفني على الإدارة العامة وفروع البنك املختلفة ح�سب اجلدول التايل:

عدد املوظفني
0
18
0
122
64
44
248

ب) اماكن تواجد البنك وعدد املوظفني يف كل موقع

الفرع
الإدارة العامة واملركز الرئي�سي  /ال�شمي�ساين �/شارع ع�صام العجلوين

عدد املوظفني
172

فرع املدينة � /شارع امللك ح�سني

8

فرع ال�صويفية  /مقابل الدوار ال�سابع

9

فرع الوحدات  /دوار ال�شرق االو�سط

7

فرع �سحاب /املدينة ال�صناعية

6

فرع الزرقاء � /شارع امللك ح�سني

9

فرع اربد � /شارع و�صفي التل

7

فرع العقبة � /شارع النه�ضة

10

مركز البوندد  /املدينة ال�صناعية

8

�شركة املوارد للو�ساطة املالية  /ال�شمي�ساين

12

اجمايل عدد املوظفني

248
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ج ) تطوير مهارات املوظفني
وانطالقا من حر�ص البنك على تطوير موظفيه وزيادة معرفتهم ورفع م�ستوى املهارات التي يتمتعون بها فقد قام البنك بايفاد  161موظفا حل�ضور حوايل  85دورة
خمتلفة داخلية وخارجية ومن اهمها:

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�سم الدورة

عدد املوظفني امل�شاركني

ICA Congress
Road Show Middle East Focusing on Basel II

االجتاهات احلديثة يف التدقيق الداخلي
املفاهيم والتقنيات احلديثة للرقابه والتدقيق الداخلي
برنامج الدبلوم املهني املتخ�ص�ص يف االئتمان امل�صريف
ت�أجري متويلي
دورة تدريب وت�أهيل الو�سطاء املاليني
معايري التدقيق الداخلي
مكافحة غ�سيل االموال يف البنوك

4
4
4
4
9
7
4
6
4

 -7الإ�ستثمار الرا�سمايل

بلغ حجم اال�ستثمار الرا�سمايل للبنك كما يف  2008/12/31مبلغ  16,881,279دينار.

 -8الو�ضع التناف�سي للبنك

بلغت ح�صة البنك من ال�سوق امل�صريف املحلي كما يلي:اجمايل املوجودات  ،%2.46ودائع العمالء ،%2.5اجمايل الت�سهيالت .%2.43

 -9ال�شركات التابعة للبنك- :

ا�سم ال�شركة التابعة� -:شركة املوارد للو�ساطة املالية
 نوعها� - :شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة. ن�شاطها الرئي�سي -:ممار�سة �أعمال الو�ساطة املالية ،من خالل ترخي�صها وكو�سيط مايل و و�سيط حل�سابه والتمويل بالهام�ش. ر�أ�سمال ال�شركة التابعة :ع�شرة مالين دينار. ن�سبة ملكية البنك.%100 : عنوان ال�شركة - :عمان – ال�شمي�ساين – مبنى البنك اال�ستثماري �ص .ب ( )950601عمان  11195الأردن هاتف  – 5688085فاك�س 5622405 عدد املوظفني 12 :موظف ًا. عناوين فروع ال�شركة - :ال يوجد لل�شركة فروع. امل�شاريع اململوكة من قبل ال�شركة ور�ؤو�س �أموالها :ال يوجد.ا�سم ال�شركة� :شركة املوارد للت�أجري التمويلي
 نوعها� :شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة. ن�شاطها الرئي�سي� :أعمال الت�أجري التمويلي. ر�أ�سمال ال�شركة :مليون دينار. ن�سبة ملكية البنك.%100 : عنوان ال�شركة :عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ع�صام العجلوين. عدد املوظفني :ال يوجد. عناوين فروع ال�شركة :ال يوجد لل�شركة فروع. امل�شاريع اململوكة من قبل ال�شركة ور�ؤو�س �أموالها  :ال يوجد ال�شركة م�سجلة و مرخ�صة و مل تبا�شر اعمالها لتاريخهPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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 .1معايل ال�سيد با�سل جردانه  /رئي�س جمل�س الإدارة حتى 2008/7/1
مواليد عام 1933
تاريخ االن�ضمام1982 :

االجناز العلمي:

 -بكالوريو�س اقت�صاد  /اجلامعة االمريكية – بريوت – 1956

اخلربات العملية:

 وزير املالية ورئي�س هيئة الوزارة املتخ�ص�صة بالتطوير االقت�صادي ()1996/2 – 1995/1 وزير املالية ( 1989ولغاية ) 1993/5 رئي�س جمل�س �إدارة امللكية الأردنية (. )1989/1982 مدير عام البنك الأردين لال�ستثمار والتمويل ( – 1996 (-)1995-1993لغاية )2007/7/31 امني عام املجل�س القومي للتخطيط. امني عام وزارة التموين.� -ساهم يف تا�سي�س البنك املركزي الأردين (.)1970-1960

 .2ال�سيد  /ب�شر حممد جردانه /ممثل �شركة عبد الرحيم جردانه و�أوالده
اعتبار ًا من 2008/7/1

مواليد عام .1961
تاريخ االن�ضمام2008/5/26 :

الإجناز العلمي:

B.Sc.(Honors) Civil Engineering; 1982 University of Illinois, Urbana, Champaign, U.SA.
M.Sc. Construction Management; 1985 University of California, Berkeley, U.S.A.

اخلربات العملية:

 الرئي�س التنفيذي  /وع�ضو جمل�س �إدارة ملجموعة �شركـات �أرابتك جردانه ع�ضـو يف الهيئـة امللكـية “ كلنــا الأردن” ع�ضو اللجنة امللكية للمياه رئي�س جمل�س �إدارة املنتدى الأعمـال الهند�سي ع�ضو لهيئة وحدة ا�ستثمار لل�ضمان االجتماعي ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة نقل ع�ضو جمل�س �إدارة منطقة امللك ح�سني التنموية ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة التعاون -ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ؤ�سـ�سة الأردنية لتطوير امل�شاريع الإقت�صادية

 .3ال�سيد امين �شفيق جميعان /نائب رئي�س جمل�س الإدارة
مواليد عام 1961
تاريخ االن�ضمام2006/4/30 :

الإجناز العلمي:

 ماج�ستري �إدارة هند�سية  /جامعة جورج وا�شنطن 1985 - -بكالوريو�س هند�سة مدنية 1983 – The Citadel /

اخلربات العملية:

 القن�صل الفخري جلمهورية ا�ستونيا رئي�س جمل�س �إدارة �شركة احللول لالت�صاالت وانظمة احلماية  2003لغاية االن نائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة ناقل  2006لغاية االن رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة العبديل لال�ستثمارات املالية  2007لغاية االنPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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 رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة اال�صول الأردنية لال�ستثمارات املالية لغاية تاريخه مدير عام �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية  2001لغاية االن مدير اقليمي ل�شركة كوكا كوال قرب�ص2001-1996 مدير جمموعة اخلالدية التجارية 1996-1994 UAE مدير ت�سويق دويل �شركة 1994-1990 USA – BMY� -ضابط يف القوات امل�سلحة الأردنية 1990-1985

 .4الدكتور �أ�سامة حممد يا�سني التلهوين /ع�ضو جمل�س الإدارة
مواليد عام 1945
تاريخ االن�ضمام1987 :

الإجناز العلمي:

 �شهادة بكالوريو�س تخ�ص�ص هند�سة مدنية من جامعة  .M.I.Tبو�سطن – الواليات املتحدة الأمريكية عام .1967 �شهادة ماج�ستري تخ�ص�ص هند�سة مدنية من جامعة كولومبيا – نيويورك  -الواليات املتحدة الأمريكية عام .1971� -شهادة دكتوراة تخ�ص�ص هند�سة مدنية من جامعة كولومبيا – نيويورك  -الواليات املتحدة الأمريكية عام .1974

اخلربات العملية:

 عمل يف وزارة الأ�شغال العامة من 1970 -1968 عمل يف جمال التعليم اجلامعي من عام 1978 – 1974 رجل �أعمال منذ عام  1978لغاية الآن. ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدة بنوك منها بنك القاهرة عمان منذ عام  1983لغاية ،1986البنك الأردين لال�ستثمار و التمويل منذ عام  1987لغاية الآن. ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدة �شركات منها �شركة ال�شرق الأو�سط للت�أمني منذ عام  1987لغاية الآن و�شركة امل�ستثمرون العرب املتحدون منذ عام  1994لغاية 2005و�شركة الثقة لال�ستثمارات الأردنية عام 2004
 رئي�س هيئة املديرين ل�شركة مطاحن الزرقاء الكربى منذ عام  1985لغاية الآن. ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة احل�سني بن طالل منذ عام  1999لغاية الآن. نائب رئي�س جلنة �إدارة �صندوق اال�ستثمار جلامعة احل�سني بن طالل منذ عام  2003لغاية الآن. رئي�س هيئة املديرين ل�شركة معان للتجارة و اال�ستثمار و الت�صدير منذ عام  1991لغاية الآن. رئي�س هيئة املديرين ل�شركة الأ�صول اال�ستثمارية و االقت�صادية منذ عام  2003لغاية الآن. -رئي�س هيئة املديرين ل�شركة امل�صانع احلديثة للأعالف منذ عام  1993لغاية الآن.

 .5الدكتور حممد خلف التل /ع�ضو جمل�س الإدارة
مواليد عام 1940
تاريخ االن�ضمام2000 :

الإجناز العلمي:

 دبلوم يف علم امليكروبولوجي /جامعة لندن – بريطانيا 1974 -1973 -بكالوريو�س طب بيطري  /جامعة انقره – تركيا 1966

اخلربات العملية:

 رئي�س ق�سم املايكروبولوجي يف معهد ال�صحة احليوانية 1975-1966 مدير عام ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�صانع الأدوية البيطرية والزراعية م.م/فابكو. رئي�س جمل�س �إدارة غرفة �صناعة الزرقاء ( -1998ولغاية الآن). ع�ضو غرفة �صناعة الأردن ( – 2005لغاية الآن). رئي�س االحتاد الريا�ضي الأردين لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ( – 2003ولغاية الآن). ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�صانع املواد الزراعية والكيماوية ( -1993لغاية الآن). ع�ضو االحتاد العربي للم�ستلزمات الطبية ( -1986لغاية الآن). اجلمعية الأردنية حلماية الطبيعة ( – 1987لغاية الآن). جمعية البيئة الأردنية ( -1989لغاية الآن). اجلامعة الها�شمية (.)2006 – 1998 ع�ضو جمل�س اجلامعة. ع�ضو جمل�س البحث العلمي.PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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 ع�ضو جمل�س كلية املوارد الطبيعية والبيئة. ع�ضو يف جمعية امل�صدرين الأردنيني ( -1989لغاية الآن). ع�ضو يف اجلمعية الأردنية الأمريكية ( – 1999لغاية الآن). جمل�س �إدارة البنك الأردين لال�ستثمار والتمويل ( -1999لغاية الآن). جمل�س �إدارة اجلمعية الأردنية للبحث العلمي ( – 2004ولغاية الآن). املجل�س اال�ست�شاري يف حمافظة الزرقاء. اجلمعية الأردنية الأوروبية (جيبا). ع�ضو جمل�س جامعة الزرقاء اخلا�صة ( – 2005لغاية الآن). ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ( -2008( )FDAولغاية االن) ع�ضو املجل�س الإ�ست�شاري االقت�صادي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني (.)2001-2000 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة االت�صاالت الأردنية (.)1999-1998 -ع�ضو جمل�س �إدارة ال�صندوق الوطني لدعم احلركة ال�شبابية والريا�ضية (.)2009/4/2

 .6ال�سيد احمد حمزه طنط�ش /ع�ضو جمل�س الإدارة
مواليد عام .1967
تاريخ االن�ضمام2000 :

الإجناز العلمي:

 ماج�ستري كمبيوتر  /جامعة جورج وا�شنطن 1992 بكالوريو�س هند�سة كهربائية  /اجلامعة الأردنية –1992� -شهادة �إدارة الأعمال من London School of Business

اخلربات العملية:

 رئي�س جمل�س الإدارة  /الرئي�س التنفيذي ل�شركة الثقة لال�ستثمارات الأردنية ( -2004لغاية الآن). عمل يف ت�أ�سي�س �شركة نقطة التحول للحلول املعلوماتية عام 1993 عمل يف ت�أ�سي�س �شركة �إمكان للخدمات املالية يف حزيران 2003 رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة طنط�ش ( – 1993لغاية الآن). ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة العرب للتامني على احلياة واحلوادث امل�ساهمة العامة. ع�ضو جمل�س �إدارة البنك الأردين لال�ستثمار والتمويل. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جوايكو لل�صناعات اخل�شبية. نائب رئي�س جمل�س �إدارة اخلطوط الوطنية البحرية. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الكابالت الأردنية (.)2001-2000 نائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة الأردن للمالحة وال�شحن ( -2000وحتى تاريخه). نائب رئي�س جمل�س الإدارة ملطاعم  Blue Figالعاملية(.)2002-1998 رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة الثقة لل�سياحة (.)2001-1996 ع�ضو جمل�س الإدارة ل�شركة الرازي لل�صناعات الدوائية (.)1999-1998 -ع�ضو جمل�س الإدارة ونائب املدير العام ل�شركة الدواجن (.)1993-1992

 .7الدكتور نبيل هاين القدومي  /ع�ضو جمل�س الإدارة
مواليد عام 1954
تاريخ االن�ضمام2000 :

الإجناز العلمي:

 معهد ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا (الواليات املتحدة)1982 : جامعة �ستانفورد (الواليات املتحدة)		1977 :		
 جامعة تك�سا�س � -أو�سنت (الواليات املتحدة)1976 : -اجلامعة الأمريكية يف بريوت		1975 – 1972 :

(دكتوراة هند�سة مدنية)
(ماج�ستري هند�سة مدنية)
(بكالوريو�س هند�سة مدنية)
(هند�سة مدنية)

اخلربات العملية:

 -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة بروجاك�س العاملية لإدارة امل�شاريع ( )www.projacs.com

 -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �صفوان للتقنيات البرتولية ()www.spetco.com
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 حما�ضر ،كلية الهند�سة /جامعة الكويت1994 – 1982 ، حما�ضر زائر ،كلية الهند�سة /جامعة �ستانفورد1991 – 1989 ، رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة التعاون2011 – 2008 ، -حمافظ فل�سطني لدى ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي2008 ،

 .8ال�سيد زياد ر�ؤوف �أبو جابر /ع�ضو جمل�س الإدارة (ممثل ال�سادة �/شركة ر�ؤوف �أبو جابر و�أوالده)
مواليد عام .1966
تاريخ االن�ضمام2003 :

الإجناز العلمي:

 -بكالوريو�س اقت�صاد /الواليـات املتحـدة الأمريــكيــة

اخلربات العملية:

 رئي�س جمل�س الإدارة ملجموعة �أبو جابر لال�ستثمار. -رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة الأردن لتطوير امل�شاريع ال�سياحية.

 .9ال�سيد وليد ادجار فينان /ع�ضو جمل�س الإدارة (ممثل ال�سادة �/شركة النه�ضة لال�ستثمارات املالية)
مواليد عام .1962
تاريخ االن�ضمام2003/7/31 :

الإجناز العلمي:

 ماج�ستري �إدارة  /جامعة غرب فرجينيا 1986 -بكالوريو�س هند�سة  /جامعة غرب فرجينيا.

اخلربات العملية:

 مدير عام �شركة دار الغذاء ( -2000وحتى تاريخه) -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة دار الغذاء ( -1994وحتى تاريخه).

 .10ال�سيد عبد الرحيم جردانه  /ع�ضو جمل�س الإدارة
مواليد1962 :
تاريخ االن�ضمام2006/4/30 :

الإجناز العلمي:

� -شهادة البكالوريو�س يف ال�صيدلة من جامعة مين�سوتا الأمريكية عام 1983

اخلربات العملية:

 رئي�س جمل�س �إدارة �شركة دار الدواء للتنمية واال�ستثمار. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة دار الغذاء م.ع.م. رئي�س هيئة مديري ال�شركة العربية اال�ست�شارية لل�صناعات الدوائية. ع�ضو هيئة مديرين يف �شركة م�ستودع الأدوية الأردين. ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة دار الدواء البيطرية. نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف بنك القد�س و ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة القد�س لال�ستثمارات العقارية ومقرهما رام اهلل. -يعمل �أي�ضا يف جمال الزراعة والت�صنيع الغذائي.

 .11ال�سيد ايهاب جميعان  /ع�ضو جمل�س الإدارة /ممثل �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية

اعتبار ًا من  2007/10/21حتى  2008/3/23و اعتبار ًا من  2008/9/1حتى 2008/10/27
مواليد1964 :
تاريخ االن�ضمام :ابتداء ًا من 2007/10/21
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الإجناز العلمي:

 -ماج�ستري يف القانون Buckingham University

اخلربات العملية:

 .)1993– 1991( Fox & Gibbons Law Firm – London م�ست�شار قانوين لل�شيخ فالح بن زايد (ابن حاكم �أبو ظبي) (.)1995 – 1993 مدير تطوير الأعمال يف مكتب �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان (.)2002-1995 -مدير عام مكتب �سمو الأمري ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان ( 2002لغاية الآن).

 .12ال�سيد � /سمري الرفاعي  /ع�ضو جمل�س الإدارة /ممثل �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية اعتباراً من  2007 /10/21حتى 2008/9/1
مواليد عام1965 :
تاريخ االن�ضمام2008/3/30 :

الإجناز العلمي:

 -بكالوريو�س  /هند�سة كمبيوتر

اخلربات العملية:

 للوقت احلايل مدير عام �شركة املحمودية لتجارة ال�سيارات ()2002 نائب مدير عام �شركة �شبكة االت�صاالت الدولية (اندك�س) ()2002-2000 نائب مدير عام �شركة ا�سماك وادي الأردن ()1999-1995 -مدير عمليات �شركة الأردنية للتنمية االقت�صادية والتجارة (كوميدات) ()1995-1989

 .13ال�سيد  /رجائي الق�سو�س  /ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية اعتباراً 2008/10/27
مواليد عام1967 :
تاريخ االن�ضمام2008/10/27 :

الإجناز العلمي:

 -املاج�ستري يف العلوم املالية  MBAعام  1990من جامعة والية اوهايو()OSU

 وماج�ستري يف االقت�صاد عام  1989من جامعة والية اوهايو ()OSU -و�شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم املالية وامل�صرفية من جامعة الريموك عام 1988

اخلربات العملية:

 رئي�س جمل�س �إدارة� /شركة جمموعة �أوفتك لال�ستثمار م.ع.م. نائب رئي�س جمل�س �إدارة� /شركة �أوتاد لال�ستثمارات املالية والعقارية م.ع.م. ع�ضو جمل�س �إدارة  /العرب للتنمية العقارية م.ع.م. ع�ضو جمل�س �إدارة  /ال�شركة الأردنية للإدارة واال�ست�شارات م.ع.م ع�ضو هيئة املديرين�/شركة بيت اال�ستثمار العاملي – الأردن 2006 - 2005 رئي�س جمل�س �إدارة � /شركة الت�سهيالت التجارية الأردنية م.ع.م. ع�ضو جمل�س �إدارة� /شركة تطوير العقارات. ع�ضو جمل�س �إدارة � /شركة مدار�س االحتاد م.ع.م. ع�ضو جمل�س �إدارة� /شركة اعمار لال�ستثمار والتطوير العقاري م.ع.م. نائب رئي�س جمل�س الإدارة � /شركة الأ�سواق احلرة الأردنية م.ع.م 2005-2000 ع�ضو جمل�س �إدارة  /ال�شركة ال�صناعية التجارية الزراعية م.ع.م”الإنتاج” 2005-2003 ع�ضو جمل�س الإدارة  /مركز �إيداع الأوراق املالية 2005-2003 رئي�س جلنة الإدارة � /شركة النقل الربي العراقية الأردنية م.ع.م2004-2003 . -ع�ضو جمل�س �إدارة  /بور�صة عمان 2004-2000
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 .14ال�سيدة زينة نزار عبد الرحيم جردانه  /ع�ضو جمل�س الإدارة
مواليد عام . 1960
تاريخ االن�ضمام2007/11/26 :

الإجناز العلمي:

 -بكالوريو�س �صيدلة 1983 /

اخلربات العملية:

 �شركة م�ستودع الأدوية الأردين .1993-1983 ع�ضو هيئة مديرين �شركة م�ستودع الأدوية الأردين. -ع�ضو هيئة مديرين �شركة عبد الرحيم جردانه و�أوالده.

�أمني �سر جمل�س الإدارة
اال�سم :ب�سام م�صطفى امني حماد
الرتبة :مدير تنفيذي
الدرجة العلمية :بكالوريو�س
�سنة التخرج1979 :
تاريخ التعيني1983/6/12 :
تاريخ امليالد1952 :
اخلربات ال�سابقة� 1983-1980 :شركة ا�سمنت اجلنوب
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اال�سم :خليل �أني�س خليل ن�صر
الرتبة :الرئي�س التنفيذي /املدير العام

الدرجة العلمية :ماج�ستري يف العلوم الإدارية و التمويل
�سنة التخرج1997 :
تاريخ التعيني2007/8/15 :
تاريخ امليالد1953/8/16 :
اخلربات ال�سابقة:
 نائب ثاين للرئي�س  /ذي ت�شي�س منهاتن بنك ن�.أ-عمان 1986-1976 مدير تنفيذي  /بنك الأردن 1993-1986 مدير �إقليمي  -البنك الأهلي الأردين  -الوحدة امل�صرفية الدولية – قرب�ص 2000-1993 رئي�س جمعية الأعمال الدولية – قرب�ص 2000 -1996 نائب الرئي�س التنفيذي  -البنك الأهلي الأردين (رئي�س جمموعة اخلدمات البنكية الدولية) 2007-2000 ع�ضو جمل�س �إدارة بديل  -البنك الأردين الدويل – لندن 2007-2000 رئي�س جمل�س �إدارة مركز الإيداع للأوراق املالية –عمان 2002-2001 ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف الأردن 2006-2003 م�ست�شار رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي الدويل �ش.م.ل-بريوت 2007-2001 -ممثل البنك الأهلي الأردين لدى احتاد امل�صارف العربية الفرن�سية (اليوباف) باري�س 2007-2002

اال�سم :جمال حممد فريز فريز
الرتبة :نائب مدير عام

الدرجة العلمية :بكالوريو�س
�سنة التخرج1980 :
تاريخ التعيني1986/4/1:
تاريخ امليالد1958/9/20 :
اخلربات ال�سابقة:
 -بنك عمان لال�ستثمار 1986-1982

اال�سم� :سهى توفيق جري�س كراد�شة
الرتبة :م�ساعد مدير عام رئي�سي  /التجارة اخلارجية
الدرجة العلمية :دبلوم
�سنة التخرج1978 :
تاريخ التعيني1983/1/1:
تاريخ امليالد1957/9/3 :
اخلربات ال�سابقة:
 بنك الإمناء ال�صناعي 1980/3-1978/10 -فندق �شرياتون عمان 1982/12-1980/8

اال�سم :هيثم م�صطفى حممد ال�سعافني
الرتبة :م�ساعد مدير عام  /التدقيق الداخلي

الدرجة العلمية :بكالوريو�س
�سنة التخرج1994 :
تاريخ التعيني2008/10/5 :
تاريخ امليالد1971/12/23 :
اخلربات ال�سابقة:
 البنك املركزي الأردين 2002/8-1994/6 هيئة الت�أمني 2004/8-2002/8 بنك الأردين الكويتي 2007/12-2004/82008/10 – 2007/2 Frankfurt school of finance and management -

اال�سم :رمزي ر�ضوان ح�سن دروي�ش
الرتبة :م�ساعد مدير عام  /الإئتمان والقطاعات
الدرجة العلمية :ماج�ستري
�سنة التخرج1995 :
تاريخ التعيني2007/5/17 :
تاريخ امليالد1971/11/4 :
اخلربات ال�سابقة:
 بنك اال�ستثمار العربي 1993 - 1993 بنك القاهرة عمان 1997-1996 بنك العربي الدويل 2001 – 1998 2004-2001 HSBC -البنك العقاري امل�صري 2007- 2005

اال�سم� :إيهاب �شاكر م�صطفى العقاد
الرتبة :م�ساعد مدير عام  /وحدة العمليات املركزية
الدرجة العلمية :ماج�ستري
�سنة التخرج2006 :
تاريخ التعيني2008/12/1:
تاريخ امليالد1965/6/7 :
اخلربات ال�سابقة:
 بنك القاهرة عمان 1991 -1988 بنك الأردن 1991 - 1990 بنك االحتاد 2002 - 1991 -كابيتال بنك 2008 – 2002

اال�سم :فيوليت فهد عي�سى وهاب
الرتبة :مدير تنفيذي  /املالية

الدرجة العلمية :بكالوريو�س
�سنة التخرج1987 :
تاريخ التعيني1988/07/01 :
تاريخ امليالد1965/06/19 :
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اال�سم :هادي يا�سر حميي الدين ابو ال�سعود
الرتبة :مدير تنفيذي  /اخلزينة والإ�ستثمار
الدرجة العلمية :بكالوريو�س
�سنة التخرج1994 :
تاريخ التعيني1995/1/21:
تاريخ امليالد1973/11/28 :

اال�سم :ن�شوه �صالح الدين عبداهلل بحريي
الرتبة :مدير تنفيذي  /البطاقات و اخلدمات الإلكرتونية
الدرجة العلمية :بكالوريو�س
�سنة التخرج1990 :
تاريخ التعيني2000/9/24 :
اخلربات ال�سابقة:
 بيت التمويل الأردين 1993-1990 -بنك فيالدلفيا لال�ستثمار 2000-1993

اال�سم :عوين حممود ذياب اعمر
الرتبة :مدير تنفيذي  /الإئتمان وقرو�ض التجزئة

الدرجة العلمية :ماج�ستري
�سنة التخرج1997 :
تاريخ التعيني1997/2/15 :
تاريخ امليالد1972/2/1 :

اال�سم� :صبحي عثمان حممود الطبيب
الرتبة :مدير تنفيذي  /فرع العقبة
الدرجة العلمية :بكالوريو�س
�سنة التخرج1983 :
تاريخ التعيني2002/10/20 :
تاريخ امليالد1957/2/15 :
اخلربات ال�سابقة:
 البنك العربي 2000/9/1-1984/7/1 -البنك االهلي 2002/10/1-2000/9/1

اال�سم :عبداحلليم م�سلم �سامل العمرو
الرتبة :مدير تنفيذي  /تكنولوجيا املعلومات

الدرجة العلمية :ماج�ستري
�سنة التخرج1996 :
تاريخ التعيني2008/11/2 :
تاريخ امليالد1956/6/10 :
اخلربات ال�سابقة:
 القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية 2004/11-1979/6 -البنك االهلي الأردين 2008/11-2005/1

اال�سم :دانا ع�صام ح�سن الرمياوي
الرتبة :مدير تنفيذي  /الت�سويق

الدرجة العلمية :بكالوريو�س
تاريخ التعيني2008/11/9 :
اخلربات ال�سابقة:
 1998-1996 State Street Bank & Trust Co )2002-1998 Oneworld Software Solutions (Estarta Solutions 2003-2002 Consulting Services2008-2003 The Holding Group -
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إقرارات عامة
 -1اليوجد تعامل مع موردين حمددين و � /أو عمالء رئي�سيني ( حملي ًا وخارجي ًا) مبا ي�شكل  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و � /أو املبيعات �أو الإيرادات.
-2ال توجد �أي حماية �أو امتيازات يتمتع بها البنك �أو �أي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها.
-3ال توجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صل عليها البنك.
-4ال توجد قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.
-5مل ترتتب خالل ال�سنة املالية � 2008أي �أثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للبنك.
-6ال توجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو �إرتباطات عقدها البنك مع ال�شركات التابعة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف البنك �أو
�أقاربهم.
-7و�صف للمخاطر التي يتعر�ض لها البنك :
يتعر�ض البنك بطبيعة عمله ملجموعة من املخاطر وهذه املخاطر مبنية يف �إي�ضاح رقم ( )83من البيانات املالية لعام .2008
 -8الإجنازات التي حققها البنك مدعمة بالأرقام وو�صف بالأحداث الهامة التي مر بها البنك خالل عام  / 2008مبينة يف ن�شاطات البنك.
 -9تطور الأرباح و�صايف حقوق امل�ساهمني و�سعر ال�سهم والأرباح املوزعة  /مبينة يف �صفحة (.)20
 -10حتليل املركز املايل للبنك لعام  / 2008مبني يف ال�صفحات من (.)10
 -11التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية للبنك  /مبينة يف برنامج عمل البنك(اخلطة اال�سرتاتيجية) يف عام .2009
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يقر جمل�س �إدارة البنك الإ�ستثماري بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل ال�سنة املالية .2009
يقر جمل�س �إدارة البنك الإ�ستثماري مب�سئوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.

ال�صفة

اال�سم
ال�سيد ب�شر حممد جردانه

رئي�س جمل�س الإدارة
ممثل �شركة عبد الرحيم جردانه و �أوالده

ال�سيد امين جميعان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور�أ�سامة التلهوين

ع�ضو جمل�س الإدارة

الدكتور حممد التل

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد احمد طنط�ش

ع�ضو جمل�س الإدارة

الدكتورنبيل القدومي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد زياد ابو جابر

ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثل �شركة ر�ؤوف �أبو جابر و�أوالده

ال�سيد وليد ادجار فينان

ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثل �شركة النه�ضة لال�ستثمارات املالية

ال�سيد عبد الرحيم جردانه

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد رجائي الق�سو�س

ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثل �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية

ال�سيدة زينة جردانه

ع�ضو جمل�س الإدارة

التوقيع

نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.
املدير املايل
ال�سيدة فيوليت وهاب

الرئي�س التنفيذي  /املدير العام
ال�سيد خليل اني�س ن�صر

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد ب�شر حممد جردانه
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�أوال :جلان احلاكمية امل�ؤ�س�سية

ان�سجاما مع متطلبات احلاكمية امل�ؤ�س�سية قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلان احلاكمية امل�ؤ�س�سية كما يلي-:

 .1جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية

تتالف جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية من ثالثة اع�ضاء من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني كما يلي-:

• ممثل �شركة عبد الرحيم جردانه و�أوالده  /ال�سيد ب�شر حممد جردانه “رئي�س ًا”.
• الدكتور� /أ�سامة التلهوين “ع�ضو ًا”
• ممثل �شركة ر�ؤوف �أبو جابر و�أوالده /ال�سيد زياد �أبو جابر “ع�ضو ًا”.
امني ال�سر /ال�سيد ب�سام حماد.
ويدعى اىل ح�ضور االجتماع الرئي�س التنفيذي/املدير العام ومدير دائرة �إدارة واملخاطر واالمتثال.
عقدت اللجنة خالل عام  7( 2008اجتماعات ).

 .2جلنة التدقيق

تتالف جلنة التدقيق من ثالثة اع�ضاء من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني كما يلي:
• الدكتور �أ�سامة التلهوين “رئي�س ًا”.
• ممثل �شركة عبد الرحيم جردانه و�أوالده  /ال�سيد ب�شر حممد جردانه “ع�ضو ًا”.
• ممثل �شركة ر�ؤوف �أبو جابر و�أوالده /ال�سيد زياد �أبو جابر“ع�ضو ًا”.
امني ال�سر /ال�سيد ب�سام حماد.
ويدعى حل�ضور االجتماع الرئي�س التنفيذي /املدير العام ورئي�س دائرة التدقيق الداخلي.
عقدت اللجنة خالل عام  9( 2008اجتماعات ).

 .3جلنة الرت�شيحات واملكافات

تتالف جلنة الرت�شيحات واملكافات من ثالثة اع�ضاء من جمل�س الإدارة غري التنفيذين وكما يلي-:
• ممثل �شركة عبد الرحيم جردانه و�أوالده  /ال�سيد ب�شر حممد جردانه “رئي�س ًا”.
• الدكتور �أ�سامة التلهوين “ع�ضو ًا”.
• ممثل �شركة ر�ؤوف �أبو جابر و�أوالده /ال�سيد زياد �أبو جابر“ع�ضو ًا”.
امني ال�سر /ال�سيد ب�سام حماد.
ويدعى حل�ضور االجتماع الرئي�س التنفيذي /املدير العام.
عقدت اللجنة خالل عام  7( 2008اجتماعات ).

 .4جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال

تتالف جلنة �إدارة املخاطر من اربعة اع�ضاء من جمل�س الإدارة وع�ضوين من الإدارة التنفيذية وكما يلي-:
• ال�سيد امين جميعان “رئي�س ًا”.
• الدكتور �أ�سامة التلهوين “ع�ضو ًا”.
• ال�سيد احمد طنط�ش “ع�ضو ًا”.
• ممثل �شركة النه�ضة لال�ستثمارات املالية /ال�سيد وليد فينان “ع�ضو ًا”.
• الرئي�س التنفيذي  /املدير العام “ع�ضو ًا”.
ً
• ال�سيد مدير دائرة املخاطر واالمتثال “ع�ضوا”.
امني ال�سر /ال�سيد ب�سام حماد.
ويدعى حل�ضور االجتماع مدير االمتثال.
عقدت اللجنة خالل عام  3( 2008اجتماعات ).
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

37

ثانيا :اللجان االخرى
 .1اللجنة التنفيذية

• الدكتور /حممد التل”رئي�س ًا”.
• ال�سيد /امين جميعان”ع�ضو ًا”.
• ال�سيد /احمد طنط�ش “ع�ضو ًا”.
• ال�سيد /عبد الرحيم جردانه “ع�ضو ًا”.
• ممثل �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية ال�سيد /رجائي الق�سو�س “ع�ضو ًا”.
• ممثل �شركة النه�ضة لال�ستثمارات املالية ال�سيد /وليد فينان “ع�ضو ًا”.
عقدت اللجنة خالل عام  35( 2008اجتماع ًا)

 .2جلنة اال�ستثمار

• ممثل �شركة النه�ضة لال�ستثمارات املالية ال�سيد /وليد فينان “رئي�س ًا”.
• ال�سيد /امين جميعان “ع�ضو ًا”.
• ال�سيد /عبد الرحيم جردانه “ع�ضو ًا”.
• الدكتور /حممد التل “ع�ضو ًا”.
ً
• ممثل �شركة م�أدبا لال�ستثمارات املالية ال�سيد /رجائي الق�سو�س “ع�ضوا”.
عقدت اللجنة خالل عام  23( 2008اجتماع ًا)
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إدارة المخاطر
يف ظل عامل �سريع التغري ف�إن جناح �أي بنك مرهون بدرجة كبرية مبقدرته على �إدارة ما يواجهه من خماطر ،وقد ا�ستطاع البنك الإ�ستثماري تطوير نظام فاعل لإدارة
املخاطر ليت�سنى له جمابهتها ،حيث يتم تقييم كافة �أنواع املخاطر بعناية لإدارتها ب�شكل فعال مع االلتزام امل�ستمر بتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك وتعظيم قيمة
حقوق م�ساهميه وذلك بال�سيطرة على املخاطر املحتملة لتظل �ضمن احلدود التي �أقرها جمل�س الإدارة ) (Risk Appetiteمن خالل جلنة �إدارة املخاطر و االمتثال،
باال�ستناد على حتقيق التوازن بني العائد وتلك املخاطر.

الإطار العام لإدارة املخاطر

يتوىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ( املجل�س ) امل�س�ؤولية العامة عن و�ضع الإطار العام لإدارة املخاطر للبنك والإ�شراف عليه ،من خالل جلنة �إدارة املخاطر و االمتثال التي
�شكلها املجل�س واملكونة من بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن الإدارة التنفيذية بهدف مراقبة و�ضبط خماطر االئتمان والت�شغيل وال�سوق و االمتثال.
�إن غر�ض البنك من �سيا�سة �إدارة املخاطر فيه هو حتديد وحتليل تلك املخاطر التي تواجهه بق�صد و�ضع �آليات �سيطرة مالئمة الجل �ضبط تلك املخاطر و�ضمان
التقيد بال�سقوف مع مراجعة تلك ال�سيا�سات دوريا ،ومبا يعك�س التغريات يف ال�سوق ويف املنتجات واخلدمات املقدمة ،ولتحقيق ذلك فقد انيطت بدائرة �إدارة املخاطر
واالمتثال مهمة « حتديد و قيا�س و مراقبة كافة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك او من املمكن ان يتعر�ض لها ،والتحوط لهذه املخاطر للتخفيف من �أثرها على �أن�شطة
البنك املختلفة والت�أكد من ح�سن �سري ادارتها وان�سجامها مع ا�سرتاتيجية البنك بهدف تعظيم حقوق امللكية ،و املحافظة على منو البنك �ضمن �إطار املخاطر املعتمد،».
وذلك من خالل اعتماد تطبيق معيار بازل  ،IIو�صوال لتحقيق الأهداف التالية:
 -1تطبيق معيار بازل  IIح�سب «خطة البنك ال�شاملة كما هو معتمد من قبل جمل�س الإدارة و جلنة �إدارة املخاطر و االمتثال.
� -2إدارة البنك ملخاطره املختلفة ب�شكل كف�ؤ بتحمله املخاطر املحتملة مقابل العائد املنا�سب.
 -3املحافظة على نوعية جيدة من الأ�صول.
 -4االلتزام بقواعد وقوانني اململكة الأردنية الها�شمية وتعليمات البنك املركزي الأردين وااللتزام ب�أية متغريات تطر�أ عليها.
 -5االلتزام باملعايري الدولية و مقررات بازل .II
� -6ضمان الرقابة على املخاطر التي يتعر�ض لها البنك يف مراحلها املختلفة واتخاذ الإجراءات ال�ضرورية يف الوقت املنا�سب للتخفيف من و ال�سيطرة على
هذه املخاطر.

جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال:

قام البنك بت�شكيل اللجنة �إدارة املخاطر واملكونة من �أع�ضاء من جمل�س الإدارة و من الإدارة التنفيذية ،تكون مهمتها:
�أ -الإ�شراف على �سيا�سة �إدارة املخاطر و الت�أكد من �أن دائرة �إدارة املخاطر و االمتثال تقوم مبهامها ح�سب ال�سيا�سات املعتمدة.
ب -الت�أكد من تقدمي الدعم الكايف و املنا�سب لدائرة �إدارة املخاطر و االمتثال لأداء مهامها ح�سب ال�سيا�سات و الإجراءات املعتمدة و تعليمات البنك املركزي الأردين.
ت -الت�أكد من وجود �إجراءات عمل لإدارة املخاطر تتنا�سب مع �سيا�سة �إدارة املخاطر املختلفة يف البنك.
ث -حتديد الأ�س�س ومبادئ �إدارة املخاطر فيما يتعلق يف قبول املخاطر� ،أو نقل املخاطر� ،أو رف�ض املخاطر� ،أو تقليل املخاطر.
ج -االطالع على التقارير الدورية لدائرة �إدارة املخاطر و االمتثال.
ح -الت�أكد من التزام البنك بتعليمات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص.

�أنواع املخاطر
 .1خماطر االئتمان :Credit Risk

�إن اخل�سائر املالية التي يتعر�ض لها البنك تعود يف جانب كبري منها اىل املخاطر االئتمانية واملتمثلة بعجز العميل �أو عدم رغبته بالوفاء بالتزاماته جتاه البنك ،ويف
هذا املجال فان البنك يحظى مبجموعة من النظم والإجراءات املنا�سبة لتقييم اجلدوى االئتمانية لكل عميل بالتحليل االئتماين الدقيق و�صوال لو�ضع ال�سقف االمتانى
املنا�سب له وفق ال�شروط املعتمدة ،اىل جانب التوثيق القانوين لالئتمان ،علما �أن �إدارة االئتمان تقوم بتطبيق جميع ال�شروط امل�صاحبة للت�سهيالت االمتانية بدقة
ادراكا من البنك ملدى اهمية �إدارة خماطر االئتمان التي يتم بناءا عليها ت�صنيف العمالء كال على حده من خالل تطبيق ) ،(Risk Ratingو�صوال لتطبيق مفهوم
ت�سعري االئتمان) (RAPبناء على املخاطر املقبولة لدى البنك.

 .2خماطر ال�سوق :Market Risk

تعرف خماطر ال�سوق ب�أنها املخاطر التي ت�ؤثر على قيمة اال�ستثمارات و الأ�صول املالية للبنك الناجتة من التغري يف عوامل ال�سوق (مثل �أ�سعار الفائدة� ،أ�سعار ال�صرف،
�أ�سعار الأ�سهم� ،أ�سعار ال�سلع.)...
و تق�سم �إدارة خماطر ال�سوق �إىل ق�سمني رئي�سيني:
 �إدارة خماطر الأ�سعار  :Price Riskو هي احتمال انخفا�ض الدخل نتيجة للتغيري يف م�ستوى �أ�سعار الفائدة و �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،و يتم �إدارة هذه املخاطر عن طريق دائرة �إدارة املخاطر و االمتثال.
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 �إدارة خماطر ال�سيولة  :Liquidity Riskو هي خماطر اخل�سارة املالية الناجمة عن عدم القدرة على متويل الزيادة يف الأ�صول و � /أو الوفاء بااللتزامات بدونحتمل تكاليف �أو خ�سائر غري مقبولة ويتم �إدارة هذه املخاطر عن طريق جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات  ALCOوذلك بالتعاون مع دائرة �إدارة املخاطر و
االمتثال – خماطر ال�سوق.
لقد �أدت الزيادة يف العوملة و التعقيد يف الأ�سواق املالية و التو�سع يف مدى ا�ستخدام الأدوات املالية ،اىل ظهور العديد من الأدوات و الأنظمة التي ت�ستخدم يف قيا�س
املخاطر ،حيث انه يوجد عدد من الطرق لقيا�س املخاطر املختلفة التي تواجهها البنوك و املتعلقة مبخاطر ال�سوق ،و بغ�ض النظر عن االداه امل�ستخدمة يف قيا�س
خماطر ال�سوق فانه يجب �أن يتنا�سب تعقيد هذه االداه امل�ستخدمة يف قيا�س املخاطر مع طبيعة االداه املالية و حجمها يف البنك ،ومن هذه الأدوات و الأنظمة التي يقوم
البنك بتطبيقها لقيا�س خماطر ال�سوق:
 القيمة عند املخاطر )VaR( Value at Risk الإيرادات اليومية عند املخاطر (DEaR) Daily Earnings at Risk -اختبار ال�ضغط Stress Testing

 .3خماطر الت�شغيل

Operational Risk

تعرف خماطر الت�شغيل بانها “ اخل�سارة الناجتة �أو التي ميكن �أن تنتج من ف�شل �أو عدم كفاية الإجراءات الداخلية �أوالعن�صر الب�شري �أوالأنظمة� ،أو عن �أحداث
خارجية ،وي�شمل هذا التعريف ملخاطر الت�شغيل املخاطر القانونية وال ي�شمل املخاطر الإ�سرتاتيجية �أو خماطر ال�سمعة”.
�إن �إدارة خماطر الت�شغيل تعتمد على �أ�سا�س معرفة وح�صر خماطر الت�شغيل التي حدثت مع البنك ( �أو مع بنوك �أخرى ) يف ال�سابق ،ومن ثم حتديد ال�سبب ورائها
ليقوم البنك بعالجها ،و اال�ستفادة من الأخطاء ال�سابقة التي �أدت �إىل حدوثها ،و ت�سببت بخ�سارة مادية للبنك �أو للبنوك الأخرى ،و معرفة �سبب هذه الأخطاء
وعالجها للحد من تكرارها م�ستقبال ،و لتحقيق ذلك فقد مت تطبيق املفاهيم التالية:
 )Control & Risk Self Assessment (CRSA )Key Risk Indicator (KRIKey Risk Driver (KRD) -

 .4خماطر االمتثال :Compliance Risk

تعرف خماطر االمتثال ب�أنها خماطر العقوبات القانونية و الرقابية �أو اخل�سارة املادية �أَو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانني و
االنظمه والتعليمات والأوامر وقواعد ال�سلوك و املعايري و املمار�سات امل�صرفية ال�سليمة».
ويعترب االمتثال للتعليمات و القوانني ال�صادرة من اجلهات الرقابية املختلفة احد �أهم املخاطر التي من املمكن �إن يتعر�ض لها اي بنك ،نظرا للخ�سائر املالية الكبرية
املرتتبة على �أية خمالفة لهذه التعليمات و القوانني و التي تنعك�س بدورها على �سمعة البنك ،و قد �شهدت ال�سنوات الأخرية زيادة كبرية يف �إ�صدار التعليمات و القوانني
املتعلقة بتنظيم عمل امل�ؤ�س�سات املختلفة و نظرا لذلك فان احلاجة �إىل �إدارة خماطر االمتثال داخل البنك �أ�صبحت �ضرورة البد منها ،حيث �أن وجود وظيفة االمتثال
ي�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة يف �إدارة املخاطر و تخفي�ض التكاليف التي ميكن �أن يتعر�ض لها البنك نتيجة لعدم امتثاله للقوانني و التعليمات.
و لإدارة هذه املخاطر ب�شكل فعال فقد قام البنك باتخاذ الإجراءات التالية:
 و�ضع �آلية منا�سبة لت�صنيف خماطر االمتثال ح�سب �أثرها على البنك و حتديد الإجراءات الواجب اتخاذها لإدارتها. و�ضع الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان التزام البنك بالتعليمات و القوانني و ال�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف البنك. و�ضع الإجراءات املنا�سبة حلماية البيانات الداخلية للبنك. و�ضع االجراءات املنا�سبة لاللتزام بتعليمات مكافحة غ�سل االموال و متويل االرهاب ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين. -اعداد وثيقة معيار ال�سلوك املهني ليتم االلتزام بها من قبل موظفي البنك.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

البنك اإلستثماري

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في

 31كانون الأول 2008
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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البنك اإلستثماري

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
 31كانون الأول 2008
جدول املحتويات
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

بي ـ ـ ـ ــان

امليزانية العامة املوحدة

�أ

بيان الدخل املوحد

ب

بيان التغيريات يف حقوق امللكية املوحد

ج

بيان التدفقات النقدية املوحد

د

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

�صفحة 55 - 1
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
ع م31664 /

�إىل ال�سادة م�ساهمي
البن ــك الإ�ستثماري املحرتمني
عم ـ ــان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة للبنك الإ�ستثماري ( �شركة م�ساهمة عامة حمدودة ) والتي تتكون من امليزانية العامة املوحدة كما يف  31كانون الأول
وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة ،واي�ضاحات
 2008وكل من بيانات الدخل والتغيريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ،
ٍ
تف�سريية �أخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن اعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .وت�شمل هذه امل�س�ؤولية الت�صميم والتطبيق
واالحتفاظ برقابة داخلية لغر�ض اعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال �أو عن خط�أ ،وت�شمل
م�س�ؤولية الإدارة اختيار واتباع �سيا�سات حما�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات

�إن م�س�ؤوليتنا هي ابداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة ا�ستناد ًا اىل تدقيقنا ،لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك املعايري ان نتقيد
مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما اذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من �أخطاء جوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�صول على ب ّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالف�صاحات يف البيانات املالية املوحدة .ت�ستند الإجراءات املختارة �إىل تقدير مدقق
احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال �أو عن خط .وعند القيام بتقييم تلك املخاطر،
ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للبنك واملتعلقة بالإعـداد والعر�ض العادل للبيانات املالية املوحدة ،وذلك لغر�ض ت�صميم اجراءات
التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض ابداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى البنك .يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض االجمايل للبيانات املالية املوحدة.
نعتقد ان ب ّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر ا�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.

الـ ـ ـ ـ ــر�أي

ف ــي ر�أينا ،ان البيانات املالية املوحدة تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهري ــة ،الو�ضع املايل املوحد للبنك الإ�ستثماري كما يف  31كانون الأول 2008
و�أداءه املايل املوحد ،وتدفقاته النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .نو�صي الهيئة العامة للم�ساهمني امل�صادقة على هذه
البيانات املالية املوحدة.

تقرير حول املتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقيود و�سجالت ح�سابية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،وهي متفقة مع البيانات املالية املوحدة املرفقة ومع البيانات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة.

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
� 11آذار 2009

ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) – الأردن
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الميزانية العامة الموحدة

املوجـ ـ ــودات:
نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية:
املطلوبات
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
م�شتقات مالية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية:
حقوق م�ساهمي البنك
ر�أ�س املال املكتتب به
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
�أرباح مدورة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

�إي�ضاح

بيـان (أ)

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2007
2008

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
94.357.848
120.793.768
2.455.034
8.541.216
303.259.965
125.908.510
16.881.279
780.181
1.560.372
8.744.090
683.282.263

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
48.219.005
180.628.298
39.361
20.164.883
287.632.475
142.590.811
8.029.729
342.606
1.056.436
10.423.270
699.126.874

13
14
15
16
36
17
18
18
19

68.813.264
447.972.925
33.741.932
31.587.210
825
2.434.336
4.038.294
1.070.074
7.870.605
597.529.465

136.596.518
411.931.021
30.105.780
24.996.326
2.438.424
1.437.475
2.850.503
9.540.883
619.896.930

20
21
21
21
22
23

61.325.000
10.621.559
3.071.182
93.756
10.641.301
85.752.798
683.282.263

55.000.000
9.429.362
300.000
2.706.701
2.445.948
9.347.933
79.229.944
699.126.874

4
5
6
7
8
9
10
11
18
12
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رئي�س جمل�س الإدارة

املديـر الع ــام
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بيان الدخل الموحد

�إي�ضاح
الفوائد الدائنة
ينزل:الفوائد املدينة
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
ارباح عمالت �أجنبية
(خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة
�أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
ايرادات اخرى
�إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
م�صاريف �أخرى
خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
خم�ص�صات متنوعة
�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح قبل ال�ضرائب
ينزل� :ضريبة الدخل
الربح لل�سنة
ح�صة ال�سهم من ربح ال�سنة (م�ساهمي البنك)
�أ�سا�سي وخمف�ض

25
26
27
28
29
30
31
32
 10و 11
33
8
17

18

34

بيـان (ب)

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2007
2008

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
40.964.276
28.087.554
12.876.722
6.928.329
19.805.051
1.552.638
()2.682.834
623.984
2.315.079
21.613.918
3.649.718
751.023
2.573.478
800.000
2.282.792
3.691
10.060.702
11.553.216
2.678.170
8.875.046

./145

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
46.300.994
34.239.656
12.061.338
6.065.214
18.126.552
1.667.089
()13.142
301.160
1.108.237
21.189.896
3.928.615
564.219
2.793.896
3.363.882
1.406.279
12.056.891
9.133.005
2.747.882
6.385.123

0/104

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )46جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة وتقر�أ معها.
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البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2008
9.429.362 55.000.000
الر�صيد يف بداية ال�سنة
التغرييف القيمة العادلة
خ�سارة تدين موجودات مالية متوفرة للبيع منقولة لبيان الدخل
جمموع االيرادات وامل�صاريف لل�سنة املثبتة مبا�شرة يف حقوق امللكية
ربح ال�سنة  -بيان (ب)
جمموع االيرادات وامل�صاريف لل�سنة
6.325.000
املحول �إىل را�س املال (اي�ضاح )24
1.192.197
املحول �إىل االحتياطيات
10.621.559 61.325.000
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
8.360.542
31.614
8.392.156
1.037.206
9.429.362

ر�أ�س امل ـ ــال
املكتتـ ــب بــه

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
300.000
()300.000
-

300.000
300.000
300.000

التغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االحتياطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املرتاك ــم فــي
خماط ـ ـ ـ ـ ـ ــر
قانونـ ـ ـ ـ ــي اختيـ ـ ـ ــاري م�صرفيــة عامــة القيمة العادلـ ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.706.701
364.481
3.071.182
2.110.242
2.110.242
596.459
2.706.701

�أربــاح
مــدورة

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
9.347.933
2.445.948
()3.152.192
800.000
()2.352.192
8.875.046
(8.875.046 )2.352.192
()6.025.000
()1.556.678
10.641.301
93.756
1.396.758
1.396.758
1.049.190
1.049.190
1.049.190
2.445.948

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
79.229.944
()3.152.192
800.000
()2.352.192
8.875.046
6.522.854
85.752.798
17.828.089
()31.614
17.796.475
6.385.123
6.385.123
() 11.000.000
()1.633.665
()2.200.000
9.347.933

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2007
44.000.000
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إحتياطي قانوين لل�شركة التابعة
44.000.000
املجموع
التغرييف القيمة العادلة
جمموع االيرادات وامل�صاريف لل�سنة املثبتة مبا�شرة يف حقوق امللكية
ربح ال�سنة  -بيان (ب)
جمموع االيرادات وامل�صاريف لل�سنة
11.000.000
املحول �إىل را�س املال (اي�ضاح )24
املحول �إىل االحتياطيات
الأرباح املوزعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
55.000.000
73.995.631
73.995.631
1.049.190
1.049.190
6.385.123
7.434.313
()2.200.000
79.229.944

 -من ا�صل ارباح ال�سنة واالرباح املدورة مبلغ  1،560،372دينار كما يف  31كانون االول 2008مقيد الت�صرف به مبوجب طلب البنك املركزي الأردين لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة مقابل  1.056.436دينار كما يف  31كانون االول .2007

 يحظر الت�صرف باحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة اال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين												 . بناء ًا على طلب هيئة الأوراق املالية مت قيد الت�صرف مببلغ  91،464دينار من الأرباح املدورة لقاء �أرباح غري متحققة ملوجودات مالية للمتاجرة للفرتة من �أول كانون الأول  2007ولغاية  31كانون الأول .2008تعترب االي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )46جزء ًا من هذه البيانات املالية املوحدة وتقر�أ معها.

						
بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد
بيـان (ج)
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PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

48

								
بيان التدفقات النقدية الموحد

بيـان (د)

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2007
2008
�إي�ضاح
التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل:
�صايف الربح قبل ال�ضرائب
تعديالت غري نقدية:
ا�ستهالكات واطفاءات
خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك
(ارباح) بيع موجودات ثابتة
ت�أثري التغري يف ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
خ�سائر تقييم موجودات مالية للمتاجرة غري متحققة
املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات:
النق�ص (الزيادة) يف الإيداعات لدى البنك املركزي (التي تزيد �إ�ستحقاقاتها عن ثالثة �أ�شهر)
(الزيادة) النق�ص يف االيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية (التي تزيد �إ�ستحقاقاتها عن ثالثة �أ�شهر)
(الزيادة) يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
النق�ص (الزيادة) يف موجودات مالية للمتاجرة
النق�ص يف املوجودات االخرى
الزيادة (النق�ص) يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية م�ستحقة خالل مدة تزيد عن ثالثة ا�شهر
الزيادة يف ودائع العمالء
الزيادة يف تامينات نقدية
الزيادة (النق�ص) يف امل�شتقات املالية
(النق�ص) يف مطلوبات �أخرى
�صايف التدفقات (الإ�ستخدامات) النقدية من عمليات الت�شغيل قبل ال�ضريبة وتعوي�ضات نهاية
اخلدمة
تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف التدفقات (الإ�ستخدامات) النقدية من عمليات الت�شغيل
التدفق النقدي من عمليات اال�ستثمار:
النق�ص يف موجودات مالية متوفرة للبيع
بيع موجودات ثابتة
(�شراء) موجودات ثابتة ودفعات على ح�ساب �شراء موجودات ثابتة
(�شراء) موجودات غري ملمو�سة
�صايف التدفقات النقدية من عمليات الإ�ستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل:
الزيادة (النق�ص ) يف مبالغ مقرت�ضة
ارباح موزعة على امل�ساهمني
�صايف التدفقات (الإ�ستخدامات) النقدية من عمليات التمويل
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

11.553.216

9.133.005

751.023
800.000
2.282.792
3.691
()8.913
()387.827
3.369.129
18.363.111

564.219
3.363.882
8.723
1.397.556
()14.500
()422.156
541.850
14.572.579

2.500.000
()2.415.673
()17.910.282
8.254.538
1.132.855
1.970.452
36.041.904
3.636.152
825
()1.670.278

()1.500.000
203.970
()69.047.510
()3.902.485
2.458.830
()3.807.403
19.339.791
1.731.531
()7.521
()55.774

49.903.604

()40.013.992

()7.779
()1.202.242
48.693.583

()103.000
()3.300.160
()43.417.152

12.916.960
9.002
()9.485.034
()555.203
2.885.725

38.050.921
14.500
()3.084.772
()242.352
34.738.297

6.590.884
6.590.884
387.827
58.558.019
95.014.349
153.572.368

()55.503.674
()2.163.042
()57.666.716
422.156
()65.923.415
160.937.764
95.014.349

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )46جز ًء من هذه البيانات املالية املوحدة وتقر�أ معها.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة

49

البنك اإلستثماري

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
 31كانون الأول 2008
 -1معلومات عامة

 ان البنك الإ�ستثماري �شركة م�ساهمة عامة �أردنية ت�أ�س�ست حتت رقم ( )182خالل العام  1982مبوجب قانون ال�شركات رقم ( )12ل�سنة  1964ومركزه الرئي�سييف مدينة عمــان يف منطقة ال�شمي�ساين� ،شارع ع�صام العجلوين هاتف � 5665145ص.ب 950601 .عمان  11195الأردن.
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها ثمانية ،كما تقوم ال�شركة التابعة �شركة املواردللو�ساطة املالية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) بتقدمي خدمات الو�ساطة املالية .كما �أ�س�س البنك �شركة تابعة �أخرى �شركة املوارد للت�أجري التمويلي (�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة) خمت�صة بالت�أجري التمويلي �إال �أنها مل متار�س ن�شاطاتها بعد كما بتاريخ البيانات املالية املوحدة.
 ان البنك الإ�ستثماري هو �شركة م�ساهمة عامة مدرجة ا�سهمه يف �سوق عمان املايل. -مت �إقرار البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته رقم ( )2املنعقدة بتاريخ � 11آذار2009وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

� -2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية:
�أ�س�س �إعداد البيانات املالية

 مت اعداد البيانات املالية املوحدة للبنك وال�شركات التابعة له وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سرياتالتقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية وفق ًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الأردين.
 مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات  /املطلوبات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع وامل�شتقات املالية التيتظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية املوحدة .كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
 ان الدينار الأردين هو عملة اظهار البيانات املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.� -إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة وبيانها كما يلي:

�أ�س�س توحيد البيانات املالية

 تت�ضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للبنك وال�شركات التابعة له و اململوكة بالكامل واخلا�ضعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرةعلى التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة وذلك للح�صول على منافع من ان�شطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة وااليرادات وامل�صروفات
فيما بني البنك وال�شركات التابعة.
ميتلك البنك كما يف  31كانون االول  2008ال�شركات التابعة التالية:

ا�سم ال�شركة

املوارد للو�ساطة املالية
املوارد للت�أجري التمويلي*

را�س املال املدفوع ن�سبة ملكية البنك طبيعة عمل ال�شركة
10.000.000
1.000.000

%100
%100

و�ساطة مالية
الت�أجري التمويلي

مكان عملها
عمان
عمان

تاريخ التملك
2006
2006

* �شركة �أ�س�ست يف ال�سابق و مل متار�س ن�شاطاتها بعد كما بتاريخ البيانات املالية املوحدة.
 يتم اعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة لنف�س ال�سنة املالية للبنك با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك ،اذا كانت ال�شركات التابعة تتبع �سيا�ساتحما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على البيانات املالية لل�شركات التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف بيان الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا انتقال �سيطرة البنك على ال�شركات التابعة،ويتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة التي يتم التخل�ص منها (�إن وجدت) يف بيان الدخل املوحد حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه
ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.

معلومات القطاعات

 قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات�أعمال �أخرى.
 -القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.

موجودات مالية للمتاجرة

متثل اال�ستثمارات املالية للمتاجرة ا�ستثمارات يف ا�سهم �شركات و�صناديق و�سندات متداولة يف ا�سواق ن�شطة ،و ان الهدف من االحتفاظ هو توليد االرباح من تقلبات
اال�سعار ال�سوقية ق�صرية االجل او هام�ش ارباح عمليات املتاجرة.
 يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء على بيان الدخل عند ال�شراء) ،ويعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املاليةاملوحدة بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة
عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية.
 -يتم ت�سجيل االرباح املوزعة �أو الفوائد املتحققة يف بيان الدخل املوحد.

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

 يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على ان حدثا ما قد�أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف بيان الدخل املوحد.

 يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين. يتم �شطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم حتويل �أي فائ�ض يفاملخ�ص�ص الإجمايل اىل بيان الدخل املوحد ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات.

موجودات مالية متوفرة للبيع

هي املوجودات املالية التي ال تتجه نية البنك بت�صنيفها كا�ستثمارات مالية للمتاجرة او االحتفاظ بها لتاريخ اال�ستحقاق.
 يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمةالعادلة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها �أو ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف
بيان الدخل املوحد مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف حقوق امللكية والتي تخ�ص هذه املوجودات .ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابقا يف بيان
الدخل املوحد اذا ما تبني مبو�ضوعية ان الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لت�سجيل خ�سائر التدين،حيث يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين الدوات الدين
من خالل بيان الدخل املوحد ،يف حني يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف �أ�سهم ال�شركات من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.
 يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات الدين (التي حتمل فوائد) �ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف بيان الدخلاملوحد .يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية.
 يتم ت�سجيل الفوائد املكت�سبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف بيان الدخل ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�سجل التدين يف قيمة هذه املوجودات يف بيانالدخل املوحد عند حدوثه.
تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل املوحد.
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موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

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

القيمة العادلة

ان �أ�سعار الإغالق ( �شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات املالية يف ا�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها ا�سعار �سوقية ،يف
حال عدم توفر �أ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أداة مالية م�شابهة لها. مناذج ت�سعري اخليارات.تهدف طرق التقييم اىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات
املالية ،ويف حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة املوجودات املالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ امليزانية العامة لتحديد فيما اذا كانت هنالك م�ؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها افرادي ًا
او على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف�أة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعرالفائدة الفعلي اال�صلي.
 تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة العادلة. تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعرال�سوقال�سائد للعائد على موجودات مالية م�شابهة.

يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف بيان الدخل املوحد كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية يف بيان الدخل با�ستثناء
التدين يف �أ�سهم ال�شركات املتوفرة للبيع حيث يتم ا�سرتجاعه من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.

املوجودات الثابتة

تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املوجودات الثابتة (با�ستثناء الأرا�ضي) عندما تكون جاهزة
للإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
مباين
معدات و�أجهزة و�أثاث
و�سائط نقل
�أجهزة احلا�سب الآيل
ديكورات

٪

2
20 – 15
15
20
25

 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املوجودات الثابتة عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمةالتدين يف بيان الدخل املوحد.
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 يتم مراجعة العمر االنتاجي للموجودات الثابتة يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابق ًا يتم ت�سجيل التغري يفالتقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 -يتم ا�ستبعاد املوجودات الثابتة عند التخل�ص منها او عندما ال يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها او من التخل�ص منها.

املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ امليزانية العامـة نا�شئة عن احداث �سابقة وان ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها
ب�شكل يعتمد عليه.

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

 يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة بواقع �شهر عن كل �سنة خدمة للموظفني بعقود للذين تزيد �أعمارهم عن  60عام ًا. يتم ت�سجيل التعوي�ضات املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها .و يتم اخذ خم�ص�ص لاللتزامات املرتتبةعلى البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف بيان الدخل املوحد.

�ضريبة الدخل

متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة.
 حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن االرباح املعلنة يف البيانات املالية الن االرباحاملعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سنوات الحقة او اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبيا �أو بنود
لي�ست خا�ضعة او مقبولة التنزيل الغرا�ض �ضريبية.
 حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات يف الأردن.	�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف البيانات املالية والقيمة التييتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على ا�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بامليزانية العامة وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب
ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي او حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
 يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبيةجزئيا او كليا.

ح�سابات مداره ل�صالح العمالء

متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعترب من موجودات البنك .يتم �إظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف بيان الدخل املوحد .هذا ويتم
�إعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ض قيمة املحافظ م�ضمونة ر�أ�س املال املدارة ل�صالح العمالء عن ر�أ�س مالها.

التقــا�ص

يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف امليزانية العامة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم
ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�صاريف

 يتم حتقق �إيرادات الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها ك�إيرادات ويتمت�سجيلها حل�ساب الفوائد والعموالت املعلقة.
 يتم الإعرتاف بامل�صاريف على �أ�سا�س الإ�ستحقاق. يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها. -يتم االعرتاف بارباح ا�سهم ال�شركات عند حتققها (اقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني).

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية

يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).
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امل�شتقات املالية وحما�سبة التحوط
م�شتقات مالية للتحوط:

الغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي:

التحوط للقيمة العادلة:

هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة
للموجودات �أو املطلوبات املتحوط لها يف بيان الدخل املوحد.
يف حال انطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة
ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف بيان الدخل املوحد يف نف�س الفرتة.

التحوط للتدفقات النقدية:

هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الداة التحوط �ضمن حقوق امللكية ويتم حتويله لبيان الدخل املوحد يف الفرتة
التي ي�ؤثر بها اجراء التحوط على بيان الدخل املوحد.

التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية:

 يف حال انطباق �شروط التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية ،يتم قيا�س القيمة العادلة الداة التحوط ل�صايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون العالقةفعالة يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �ضمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن بيان الدخل املوحد ،ويتم ت�سجيل اجلزء
الفعال يف بيان الدخل املوحد عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
 التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يف بيان الدخل املوحديف نف�س الفرتة.

م�شتقات مالية للمتاجرة

يتم �إثبات القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة (مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة ،عقود الفائدة امل�ستقبلية ،عقود املقاي�ضة ،حقوق
خيارات �أ�سعار العمالت الأجنبية) يف امليزانية العامة املوحدة ،وحتدد القيمة العادلة وفق ًا لأ�سعار ال�سوق ال�سائدة ،ويتم ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف
بيان الدخل املوحد.

عقود �إعادة ال�شراء �أو البيع

 ي�ستمر االعرتاف يف البيانات املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن ب�إعادة �شرائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك ال�ستمرار �سيطرة البنك على تلكاملوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ت�ؤول للبنك حال حدوثها ،وي�ستمر تقييمها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة .تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�ستلمة لهذه العقود
�ضمن املطلوبات يف بند الأموال املقرت�ضة ،ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر �إعادة ال�شراء كم�صروف فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.
 �أما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن ب�إعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف البيانات املالية املوحدة ،وذلك لعدم توفر ال�سيطرة علىتلك املوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ال ت�ؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �ضمن الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
الأخرى �أو �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية ح�سب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�شراء و�سعر �إعادة البيع ك�إيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد
با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة

تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف امليزانية العامة �ضمن بند “موجودات �أخرى” وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد
تقييمها يف تاريخ البيانات املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف بيان الدخل املوحد وال يتم ت�سجيل الزيادة
ك�إيراد .يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف بيان الدخل املوحد �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابق ًا.
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املوجودات غري امللمو�سة

 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صولعليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة .ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمنيحمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف بيان الدخل املوحد� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف
تاريخ البيانات املالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل املوحد.
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املوحد يف نف�س الفرتة. يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتماجراء �أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
 فيما يلي ال�سيا�سة املحا�سبية لكل بند من املوجودات غري امللمو�سة لدى البنك:يتم اطفاء االنظمة و الربامج على مدى عمرها االنتاجي املقدر و مبعدل � % 20سنويا.

العمالت االجنبية

 يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت. يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�سعار العمالت االجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ امليزانية العامة واملعلنة من البنك املركزي الأردين. يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف بيان الدخل املوحد. -يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية (مثل الأ�سهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

النقد وما يف حكمه

هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى البنك املركزي الأردين والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية،
وتنزل ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر والأر�صدة مقيدة ال�سحب.

 - 3ا�ستخدام التقديرات

تقوم الإدارة من خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية باتباع اجتهادات والفر�ضيات لها اثر جوهري يف االعرتاف بالأر�صدة امل�سجلة يف البيانات املالية املوحدة ومن
اهمها الفر�ضيات التالية:
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل م�ست�شاري البنك والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـلحدوثها يف امل�ستقبل ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكـل دوري.
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الديون العاملة وغري العاملة اعتمادا على ا�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل �إدارة البنك لتقدير املخ�ص�ص الواجب تكوينه مبوجب املعايريالدولية للتقارير املالية ويتم مقارنة نتائج هذه اال�س�س والفر�ضيات مع املخ�ص�صات الواجب تكوينها مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين ويتم اعتماد النتائج
االكثـر ت�شـددا مبـا يتوافق مع املعايري الدولية للتقارير املالية.
 يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمده من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب التدين ،ويعاد النظر يف ذلكالتدين ب�شكل دوري.
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالةالعامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم اخذ خ�سارة التدين (ان وجدت) يف بيان الدخل املوحد.
 تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهربالقيمة العادلة او بالكلفة لتقدير اية تدين يف قيمتها ويتم اخذ هذا التدين يف بيان الدخل املوحد لل�سنة. تقوم الإدارة بتقدير التدين يف القيمة العادلة عند بلوغ �أ�سعار ال�سوق حد ًا معين ًا يعترب م�ؤ�شر ًا لتحديد خ�سارة التدين.نعتقد ب�أن تقديراتنا املعتمدة يف اعداد البيانات املالية املوحدة معقولة.
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 - 4نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

نقد يف اخلزينة
�أر�صدة لدى البنك املركزي:
ح�سابات جارية وحتت الطلب
متطلبات االحتياطي النقدي
�شهادات �إيداع *
املجمــوع

2008
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
4.012.160

2007
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.427.605

45.592.021
31.753.667
13.000.000
94.357.848

7.635.232
22.656.168
11.500.000
48.219.005

 ب�إ�ستثناء االر�صدة مقيدة ال�سحب ملتطلبات االحتياطي النقدي الإلزامي ،لي�س هنالك ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2008و .2007* ي�شمل هذا البند مبلغ مليون دينار ي�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر كما يف  31كانون االول  2008مقابل  3.5مليون دينار كما يف  31كانون االول .2007

� - 5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع ت�ستحق خالل فرتة 3
�أ�شهر �أو �أقل
املجموع

بن ـ ــوك وم�ؤ�س�سـ ــات
م�صرفية حمليــة
 31كانـ ـ ــون االول

بن ـ ــوك وم�ؤ�س�سـ ــات
م�صرفية خارجية
 31كانـ ـ ــون االول

املجموع
 31كانـ ــون االول

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
49.137

2007
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
44.212

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
19.236.270

2007
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
16.193.439

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
19.285.407

2007
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
16.237.651

57.931.979

22.971.068

43.576.382

141.419.579

101.508.361

164.390.647

180.628.29 120.793.768 157.613.018 62.812.652 23.015.280 57.981.116

 بلغت االر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال تتقا�ضى فوائد  189،194دينار كما يف  31كانون االول  2008مقاب ــل  364.973دينــاركمـا ف ــي  31كانـون االول 2007
 -اليوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2008و 2007

 - 6ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ايداعات
املجموع

بن ـ ــوك وم�ؤ�س�سـ ــات
م�صرفية حمليــة
 31كانـ ـ ــون االول

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

2007
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

بن ـ ــوك وم�ؤ�س�سـ ــات
م�صرفية خارجية
 31كانـ ـ ــون االول

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.455.034
2.455.034

2007
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
39.361
39.361

املجموع
 31كانـ ــون االول

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.455.034
2.455.034

2007
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
39.361
39.361

 لي�س هنالك ايداعات مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2008و .2007PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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 -7موجودات مالية للمتاجرة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

�صناديق ا�ستثمارية مدرجة يف اال�سواق املالية
�أ�سهم �شركات مدرجة يف اال�سواق املالية
املجموع

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
192.338
8.348.878
8.541.216

2007
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
205.865
19.959.018
20.164.883

 -8ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الأفراد(التجزئة)
جاري مدين
قرو�ض وكمبياالت *
بطاقات االئتمان
القرو�ض العقارية
ال�شركات
ال�شركات الكربى
قرو�ض وكمبياالت *
جاري مدين
م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة
قرو�ض وكمبياالت*
جاري مدين
احلكومة والقطاع العام
املجموع
ينزل :خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
فوائد معلقة
�صايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

2007
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

5.666.519
21.359.492
438.840
47.458.394

45.954.876
176.960
30.036.375

131.319.821
42.757.970

164.231.161
-

52.474.504
18.084.729
4.549.464
324.109.733
18.166.433
2.683.335
303.259.965

67.743.227
5.123.085
313.265.684
19.162.078
6.471.131
287.632.475

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا البالغة  6،172،017دينار كما يف  31كانون االول  2008مقابل  7.012.566دينار كما يف  31كانون االول .2007
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة  25،620،723دينار �أي ما ن�سبته (  )٪ 7،9من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون االول  2008مقابل 34.103.757دينار �أي ما ن�سبته (  )٪ 10.9من ر�صيد الت�سهيالت الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون االول .2007
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  22،938،994دينار �أي ما ن�سبته (  ) ٪ 7،1من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف 31كانون االول  2008مقابل  27.632.626دينار �أي ما ن�سبته (  )٪ 9من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون االول .2007
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالته  4،549،464دينار �أي ما ن�سبته ( )٪ 1،4من �إجمايل الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة مقابل 5.123.085دينار �أي ما ن�سبته (  )٪ 1.6كما يف  31كانون االول .2007
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خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:

2008

االفـ ـ ـ ـ ــراد

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.617.548
الر�صيد يف بداية ال�سنة
1.934.864
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون امل�شطوبة) * 1.715.625
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
3.836.787
2007
18.140.222
الر�صيد يف بداية ال�سنة
1.032.131
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون امل�شطوبة) * 15.554.805
3.617.548
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

القرو�ض
العقارية

ال�شـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال�صغي ـ ـ ــرة
الكربى واملتو�سط ـ ـ ـ ــة االجمال ـ ـ ـ ـ ـ ــي

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
197.019
26.701
223.720

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
9.708.780
101.315
815.620
8.994.475

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
19.162.078 5.638.731
2.282.792
219.912
3.278.437
747.192
18.166.433 5.111.451

171.404
25.615
197.019

10.726.826
1.962.562
2.980.608
9.708.780

35.674.627 6.636.175
3.363.882
343.574
19.876.431 1.341.018
19.162.078 5.638.731

 بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت �إزاء ديون �أخرى مبلغ  1،130،255دينار مقابل  898،004دينار لل�سنة ال�سابقة. -يتم �إحت�ساب خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية على �أ�سا�س العميل الواحد فيما يتعلق بالت�سهيالت حتت املراقبة وغري العاملة ولي�س على �أ�سا�س املحفظة.

الفوائد املعلقة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

2008
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
2007
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

االفـ ـ ـ ـ ــراد

القرو�ض
العقارية

ال�شـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال�صغي ـ ـ ــرة
الكربى واملتو�سط ـ ـ ـ ــة االجمال ـ ـ ـ ـ ـ ــي

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.544.387
332.160
126.689
1.073.856
676.002

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.038
25.615
9.028
17.625

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.023.636
1.134.383
333.875
1.402.405
421.739

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.902.070
481.320
90.902
2.724.519
1.567.969

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.471.131
1.973.478
560.494
5.200.780
2.683.335

1.228.365
424.135
21.827
86.286
1.544.387

2.343
698
2.003
1.038

2.312.267
689.380
265.219
1.712.792
1.023.636

3.749.328
1.117.815
135.203
829.870
3.902.070

7.292.303
2.232.028
424.252
2.628.948
6.471.131

* قرر جمل�س الإدارة �شطب ديون معدومة معد مقابلها خم�ص�ص وفوائد معلقة مببلغ  8،523،780دينار (مقابل  22،505،379دينار للعام .)2007

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

58

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 - 9موجودات مالية متوفرة للبيع

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية:
�سندات مالية حكومية وبكفالتها *
�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات
�أ�سهم �شركات
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية

84.824.602
10.497.789
9.355.255
104.677.646

موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية:
اذونات خزينة حكومية *
�أ�سهم �شركات
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
جمموع املوجودات املالية املتوفرة للبيع

17.000.000
4.230.864
21.230.864
125.908.510

حتليل ال�سندات و االذونات :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع

112.322.391
112.322.391

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
92.210.733
9.804.214
8.223.891
110.238.838

28.000.000
4.351.973
32.351.973
142.590.811

130.014.947
130.014.947

 تظهر املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي ال يتوفر لها �أ�سعار �سوقية بالكلفة  /الكلفة املطف�أه حيث يتعذر عملي ًا قيا�س القيمة العادلة لها ب�شكل يعتمد عليه وتبلغقيمتها  21،230،864دينار كمــا فــي  31كانون الأول  2008مقابل  32،351،973دينار كما يف  31كانون الأول .2007
* تت�ضمن ال�سندات احلكومية �إتفاقيات اعادة �شراء مع امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي مببلغ  25،000،000دينار كما يف  31كانون الأول  2008و التي مت التعهد
غري املتزامن من قبل البنك ببيعها للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وذلك مبوجب اتفاقية بيع ( مقابل  22،000،000دينار كما يف  31كانون الأول .)2007
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 - 10موجودات ثابتة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

مع ـ ـ ـ ـ ــدات
واجه ـ ـ ـ ـ ــزة
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2008
الكلفـــة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ارا�ضـ ـ ـ ـ ــي

مبان ـ ـ ـ ـ ـ ــي

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.244.336
2.244.336

2.878.586
2.878.586

1.176.047
420.140
7.067
1.589.120

اال�ستهالك املرتاكم:
667.667
الر�صيد يف بداية ال�سنة
137.750
ا�ضافات
ا�ستبعادات
805.417
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة 2.073.169 2.244.336
11.277.000
دفعات على ح�ساب �شراء موجودات ثابتة *
�صايف املوجودات الثابتة يف نهاية
13.350.169 2.244.336
ال�سنة
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2007
الكلف ــة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

175.556
85.368
18.022
242.902

518.794
135.276
654.070

6.993.319
640.784
25.089
7.609.014

واث ـ ـ ـ ـ ـ ــاث و�سائــط نق ــل

545.976
367.429
6.980
906.425
682.695
-

41.950
37.194
18.020
61.124
181.778
-

140.747
91.022
231.769
422.301
-

1.396.340
633.395
25.000
2.004.735
5.604.279
11.277.000

682.695

181.778

422.301

16.881.279

1.008.223 2.478.586 2.244.336
247.806
400.000
79.982
1.176.047 2.878.586 2.244.336

اال�ستهالك املرتاكم:
528.149
الر�صيد يف بداية ال�سنة
139.518
ا�ضافات
ا�ستبعادات
667.667
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة 2.210.919 2.244.336
2.432.750
دفعات على ح�ساب �شراء موجودات ثابتة *
�صايف املوجودات الثابتة يف نهاية
4.643.669 2.244.336
ال�سنة

�أجهـ ــزة
احلا�سب
الآيل

53.831
127.750
6.025
175.556

228.338
314.930
24.474
518.794

6.013.314
1.090.486
110.481
6.993.319

356.927
232.892
43.843
545.976
630.071
-

30.619
17.352
6.021
41.950
133.606
-

96.852
66.047
22.152
140.747
378.047
-

1.012.547
455.809
72.016
1.396.340
5.596.979
2.432.750

630.071

133.606

378.047

8.029.729

 تت�ضمن املوجودات الثابتة مبلغ  2.482.401ديناركما يف  31كانون االول  2008وذلك قيمة موجودات م�ستهلكة بالكامل مقابل مبلغ  2.492.393دينار كما يف 31كانون الأول .2007
* ميثل هذا البند دفعات ل�شراء مباين جديدة لأغرا�ض تو�سعة البنك يف ال�شمي�ساين وفرع يف برج �إعمار والتي ال تزال قيد الإن�شاء كما يف تاريخ امليزانية العامة.
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 - 11موجودات غري ملمو�سة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ر�صيد بداية ال�سنة
ا�ضافات
ينزل :االطفاء لل�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2008
�أنظمة حا�سوب
وبرام ـ ـ ـ ـ ــج
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
342.606
555.203
117.628
780.181

2007
�أنظمة حا�سوب
وبرام ـ ـ ـ ـ ــج
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
208.664
242.352
108.410
342.606

 - 12موجودات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة *
ت�أمينات م�سرتدة
�ضريبة دخل مدفوعة مقدما
�أخرى
املجمـــــــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.480.509
422.600
5.244.212
435.318
161.451
8.744.090

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.987.554
777.888
5.619.392
433.868
546.325
58.243
10.423.270

* مبوجب قانون البنوك ،يتوجب بيع املباين والأرا�ضي التي ت�ؤول ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة على العمالء خالل �سنتني من تاريخ �إ�ستمالكها ،وللبنك املركزي
يف حاالت �إ�ستثنائية �أن ميدد هذه املدة ل�سنتني متتاليتني كحد �أق�صى.
فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات (عقارات) التي الت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة:

2008

ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
ر�صيد نهاية ال�سنة

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
5.619.392
19.577
394.757
5.244.212

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.502.284
508.180
1.391.072
5.619.392
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 -13ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2007
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2008
داخل اململك ــة خارج اململك ــة املجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع داخل اململك ــة خارج اململك ــة املجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل *
املجموع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
27.272.172 9.007.268 18.264.904 21.614.191 7.335.739 14.278.452
109.324.346 89.104.502 20.219.844 47.199.073 8.452.886 38.746.187
136.596.518 98.111.770 38.484.748 68.813.264 15.788.625 53.024.639

* ي�شمل هذا البند مبلغ  8،234،016دينار ي�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر كما يف  31كانون الأول  2008مقابل  6،263،564دينار كما يف  31كانون الأول 2007

 -14ودائع عمالء

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
املجموع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
26.052.823 54.758.101
18.273
1.591.334
94.009.902 163.947.329
2.812.943
122.893.941 220.296.764

�أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
املجموع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2008
القطاع العام
م�ؤ�س�سات �صغرية
�شركات كربى
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
13.427.230
7.831
40.289.958
1.205.547
54.930.566

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
102.493.744 8.255.590
1.617.438
339.843.253 41.596.064
4.018.490
447.972.925 49.851.654

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2007
القطاع العام
م�ؤ�س�سات �صغرية
�شركات كربى

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
24.385.679 45.738.833
12.160
1.282.107
56.237.216 169.784.227
552.281
448.035
81.187.336 217.253.202

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
16.257.119
8.106
37.491.478
368.187
54.124.890

املجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع

املجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
96.040.738 9.659.107
1.302.373
313.119.407 49.606.486
1.468.503
100.000
411.931.021 59.365.593

 بلغت ودائع القطاع العام داخل اململكة  49،851،654دينار �أي ما ن�سبته ( )٪11،1من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  2008مقابل  59.365.593دينار �أيما ن�سبته ( )٪14،4كما يف  31كانون االول .2007
 بلغــت الودائع التي ال حتمل فوائد  20،844،134دينار �أي ما ن�سبته ( )٪4.7من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  2008مقابل  26.772.223دينار �أي مان�سبته ( )٪ 6،5كما يف  31كانون االول .2007
 بلغت الودائع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)  8.872.071دينار �أي ما ن�سبته (  )٪2من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  2008مقابل  9.927.516دينار �أيما ن�سبته ( )٪2،4كما يف  31كانون االول .2007
 بلغت الودائع اجلامدة  1.776.346دينار كما يف  31كانون االول  2008مقابل  1.233.066دينار كما يف  31كانون االول 2007PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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 - 15ت�أمينــات نقدي ــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
2007
2008

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
15.238.587
17.287.261
1.216.084
33.741.932

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت مبا�شرة
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�شرة
ت�أمينات التعامل بالهام�ش
املجموع

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
12.834.794
14.357.729
2.913.257
30.105.780

� - 16أموال مقرت�ضة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ع ـ ـ ـ ـ ــدد الأق�س ـ ـ ـ ـ ــاط
دوريــة ا�ستحقـاق
االق�س ـ ـ ـ ـ ــاط
املبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ الكليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتبقي ـ ـ ـ ــة
العـ ـ ـ ـ ـ ــام 2008
�إقرتا�ض م�ؤ�س�سات حملية -
مبوجب اتفاقية اعادة �شراء
�إقرتا�ض م�ؤ�س�سات حملية -
مبوجب اتفاقية اعادة �شراء
�إقرتا�ض م�ؤ�س�سات حملية -
مبوجب اتفاقية اعادة �شراء

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
15.500.000

1

1

3.000.000

1

1

6.500.000

1

1

جاري مدين *

6.587.210

1

1

املجموع

31.587.210

العـ ـ ـ ـ ـ ــام 2007
�إقرتا�ض م�ؤ�س�سات حملية -
مبوجب اتفاقية اعادة �شراء
�إقرتا�ض م�ؤ�س�سات حملية -
مبوجب اتفاقية اعادة �شراء

15.000.000

1

1

7.000.000

1

1

جاري مدين *

2.996.326

1

1

املجموع

24.996.326

دفعة واحدة بتاريخ 29
كانون الثاين 2009
دفعة واحدة بتاريخ 29
كانون الثاين 2009
دفعة واحدة بتاريخ 29
كانون الثاين 2009
دفعة واحدة بتاريخ 20
�آب 2009

دفعة واحدة بتاريخ 15
�شباط 2008
دفعة واحدة بتاريخ 19
�آب 2008
دفعة واحدة بتاريخ 7
�آب 2008

ال�ضمانـ ـ ــات
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
�سندات و اذونات
خزينة �أردنية
�سندات و اذونات
خزينة �أردنية
�سندات و اذونات
خزينة �أردنية
-

�سندات و�أذونات
خزينة �أردنية
�سندات و�أذونات
خزينة �أردنية
-

�سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فائدة االقرتا�ض
%
6.7
6.7
6.7
8.5

6.84
6.28
7.9

* ميثل هذا البند ر�صيد ت�سهيالت �إئتمانية واملتمثل يف ح�ساب جاري مدين ممنوحة لل�شركة التابعة �شركة املوارد للو�ساطة املالية من قبل بنك املال الأردين ب�ضمانة
مالءة ال�شركة.
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 - 17خم�ص�صات متنوعة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ر�صيــد بدايــة
ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ــة

املكـ ـ ـ ـ ــون
خالل ال�سنـ ــة

امل�ستخ ـ ـ ــدم
خــالل ال�سنــة

مــا تــم رده
لالي ــرادات

ر�صيد نهاية
ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ــة

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2008
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
خم�ص�ص مطالبات حمتملة
املجمـــوع

8.075
2.019.637
410.712
2.438.424

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2007
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
خم�ص�ص مطالبات حمتملة
املجمـــوع

102.352
622.081
410.712
1.135.145

3.691
3.691

8.723
1.397.556
1.406.279

7.779
7.779

103.000
103.000

-

-

3.987
2.019.637
410.712
2.434.336

8.075
2.019.637
410.712
2.438.424

� -18ضريبة الدخل
�أ  -خم�ص�ص �ضريبة الدخل

ان احلركة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي:

2008

ر�صيد بداية ال�سنة
�إجمايل �ضريبة الدخل املدفوعة
(�إطفاء) دفعة مقدمة  /دفعة مقدمة
�ضريبة الدخل عن �سنوات �سابقة
�ضريبة الدخل لل�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.437.475
()1.202.242
()546.325
243.701
4.105.685
4.038.294

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.347.241
()3.300.160
546.325
648.652
1.195.417
1.437.475
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متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:

2008

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
4.105.685
243.701
899
()1.168.179
()673.735
169.799
2.678.170

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�ضريبة الدخل عن �سنوات �سابقة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة لل�سنة
�إطفاء مطلوبات �ضريبية
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
�إطفاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.195.417
648.652
394.852
()86.925
()492.197
1.088.083
2.747.882

 مت �إجراء خمال�صة نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات لل�سنوات املالية حتى نهاية العام  2007ب�إ�ستثناء ال�سنة املالية  2000والتي ما تزال يف املحاكم املخت�صةوحمولة �إىل اخلبري وقد قامت الدائرة بتقدير �ضريبة على البنك مببلغ  590.313دينار ودفع البنك مبلغ  415.933دينار منها  175،952دينار �أمانات لدى وزارة
املالية بواقع  %50من املبلغ املختلف عليه.
 ويف ر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي �إن الإلتزامات ال�ضريبية ال تزيد عن املخ�ص�صات امل�أخوذة كما يف نهاية العام .2008 قامت �شركة املوارد للو�ساطة املالية (�شركة تابعة) بتقدمي ك�شف التقدير الذاتي للفرتة منذ الت�أ�سي�س � 5آذار  2006ولغاية كانون االول  2006وللعام  2007يف الوقتاملحدد ومل يتم التو�صل �إىل خمال�صة نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات ويف ر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي ان االلتزامات ال�ضريبية عن تلك االعوام ال تزيد
عن املخ�ص�صات املاخوذة كما يف نهاية العام .2008
 مل تقم �شركة املوارد للت�أجري التمويلي (�شركة تابعة) بتقدمي ك�شف التقدير الذاتي للفرتة منذ الت�أ�سي�س  31ت�شرين الأول  2006ولغاية  31كانون الثاين ،2007وبر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي �أنه لن يرتتب عليها �أي التزامات �ضريبية كون �أن ال�شركة قد تكبدت خ�سائر لتلك للفرتة.

ب  -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

احل�سابات امل�شمولة
�أ  -موجودات �ضريبية م�ؤجلة
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك
ب -مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
ارباح غري متحققة موجودات مالية للمتاجرة
التغري املرتاكم املوجب يف القيمة العادلة *

ر�صيـد بدايـة
ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
990.676
8.075
2.019.637
3.018.388

2008
املبال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
املبالـغ
املح ــررة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

477.360
7.779
485.139

4.384.341 5.819.175
2.766.247 4.923.900
7.150.588 10.743.075

املبال ـ ـ ـ ـ ــغ
امل�ضــاف ـ ـ ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
2007
2008
الر�صيـد ف ــي
نهاي ــة ال�سن ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ال�ضريب ـ ـ ـ ــة
امل�ؤجل ـ ـ ـ ـ ــة *
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ال�ضريب ـ ـ ـ ــة
امل�ؤجل ـ ـ ـ ـ ــة *
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

346.737
852.103
2.434.581 1.921.265
2.826
1.396
3.987
3.691
706.873
706.873
2.019.637
1.056.436 1.560.372 4.458.205 1.924.956
3.429
392.570
395.999

1.549.246
381.966
1.438.263
1.301.257
688.108
2.550.223
2.850.503 1.070.074 3.988.486

* تت�ضمن املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة مبلغ  688.108دينار كما يف  31كانون الأول  2008مقابل  1،301،257دينار لل�سنة ال�سابقة ناجتة عن �أرباح تقييم املوجودات
املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بال�صايف �ضمن التغري املرتاكم املوجب يف القيمة العادلة يف حقوق امللكية.
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ان احلركة على ح�ساب املوجودات  /املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة كما يلي:

موج ـ ـ ـ ـ ـ ــودات
ر�صيد بداية ال�سنة
امل�ضاف
امل�ستبعد
ر�صيد نهاية ال�سنة

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.056.436
673.735
169.799
1.560.372

2008

موج ـ ـ ـ ـ ـ ــودات

مطلـ ـ ـ ـ ـ ــوبات
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.850.503
118.062
1.898.491
1.070.074

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.652.322
492.197
1.088.083
1.056.436

مطلـ ـ ـ ـ ـ ــوبات
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.129.082
839.406
117.985
2.850.503

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

2008

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
11.553.216
()5.947.611
7.034.592
12.640.197

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
9.133.005
()8.079.856
2.922.028
3.975.177

ن�سبة �ضريبة الدخل للبنك
ن�سبة ال�ضريبة امل�ؤجلة للبنك

%35
%35

%35
%35

ن�سبة �ضريبة الدخل لل�شركات التابعة
ن�سبة ال�ضريبة امل�ؤجلة لل�شركات التابعة

%25
%25

%25
%25

الربح املحا�سبي
ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
م�صروفات غري مقبولة �ضريبيا
الربح ال�ضريبي

 - 19مطلوبات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

ذمم عمالء الو�ساطة
�شيكات مقبولة وم�صدقة
فوائد بر�سم الدفع
دائنون متفرقون
تقا�ص الفروع مع املركز الرئي�سي
امانات م�ساهمني
تامينات �صناديق حديدية
ح�سابات دائنة معلقة
م�صاريف م�ستحقة
ر�سوم اجلامعات الأردنية
بحث علمي وتدريب مهني
ر�سوم بحث علمي و التدريب املهني و التقني
مكاف�آت اع�ضاء جمل�س الإدارة
مطلوبات اخرى
املجموع

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.817.240
387.763
2.889.249
380.646
450.038
284.931
24.865
122.108
559.678
110.616
431.773
134.354
55.000
222.344
7.870.605

2007

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.429.752
1.403.234
2.405.007
172.393
274.271
314.719
23.665
58.989
548.843
215.282
409.982
53.200
55.000
176.546
9.540.883
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 -20ر�أ�س املال

 يبلغ را�س املال املكتتب به � 61،325ألف دينار موزعا على � 61،325ألف �سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد وذلك يف نهاية العام ( 2008مقابل  55مليون �سهمبقيمة ا�سمية دينار لل�سهم و ذلك كما يف نهاية العام .)2007

 - 21االحتياطيات

ان تفا�صيل االحتياطيات كما يف  31كانون االول  2008هي كما يلي:

�أ  -احتياطي قانوين:

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة  ٪10لنهاية العام  2008وفق ًا لقانون البنوك وهو غري قابل للتوزيع على
						
امل�ساهمني.

ب  -احتياطي اختياري:

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة ال تزيد عن  %20لنهاية العام  2008وي�ستخدم االحتياطي االختياري
يف االغرا�ض التي يقررها جمل�س الإدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه ك�أرباح على امل�ساهمني .هذا وقد قرر جمل�س الإدارة بر�سملة الإحتياطي
الإختياري و قد متت املوافقة من قبل الهيئة العامة للبنك على الر�سملة يف  16متوز 2007

ج  -احتياطي خماطر م�صرفية عامة:

ميثل هذا البند �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين

 -ان االحتياطيات املقيد الت�صرف بها هي كما يلي:

ا�ســم االحتياطــي
احتياطي اجباري
احتياطي خماطر م�صرفية عامة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
2007
2008

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
10.621.559

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
9.429.362

3.071.182

2.706.701

طبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التقيي ـ ـ ـ ــد
مقيد الت�صرف به مبوجب قانون البنوك
مقيد الت�صرف به مبوجب تعليمات
البنك املركزي الأردين

 -22التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2008
موجودات مالية متوفرة للبيع
�سنـ ـ ـ ـ ــدات املجم ـ ـ ـ ــوع
ا�سه ـ ـ ــم

الر�صيد يف بداية ال�سنة
(خ�سائر) �أرباح غري متحققة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
خ�سائر (�أرباح) متحققة منقولة لبيان الدخل
خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2007
موجودات مالية متوفرة للبيع
�سنـ ـ ـ ـ ــدات املجم ـ ـ ـ ــوع
ا�سه ـ ـ ــم

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.062.596 2.445.948 )798.287( 3.244.235
(1.584.803 )3.862.520( 52.489 )3.915.009
()409.632
613.149
17.206
595.943
6.468
97.179
()6.317
103.496
800.000
800.000
3.244.235 93.756 )734.909( 828.665

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
(1.396.758 )665.838
(1.466.443 )118.360
()413.494
()3.862
()3.759
()10.227
(2.445.948 )798.287

* يظهر التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بال�صايف بعد تنزيل املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة مببلغ  688،108دينار مقابل  1،301،257دينار لالعوام ال�سابقة.
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 -23االرباح املدورة

 من ا�صل االرباح املدورة مبلغ  1،560،372دينار مقيد الت�صرف به مبوجب طلب البنك املركزي الأردين لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة مقابل  1،056،436ديناركما يف  31كانون االول .2007

 بناء ًا على طلب هيئة الأوراق املالية مت قيد الت�صرف مببلغ  91،464دينار من الأرباح املدورة لقاء �أرباح غري متحققة ملوجودات مالية للمتاجرة للفرتة من �أول كانونالأول  2007ولغاية  31كانون الأول .2008
										

� -24أرباح مقرتح توزيعها

 قرر جمل�س الإدارة التو�صية للهيئة العامة بتوزيع � 8.675ألف دينارك�أ�سهم منحة للعام � 2008أي ما يعادل  % 14من ر�أ�س املال علم ًا ب�أن الهيئة العامة للم�ساهمنيقدوافقت على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع � 6،325ألف دينار ك�أ�سهم منحة للعام � 2007أي ما يعادل  %11،5من ر�أ�س املال عن طريق ر�سملة جزء من الأرباح املدورة
والإحتياطي الإختياري وقد متت املوافقة على �إدراج �أ�سهم الزيادة للتداول �إعتبار ًا من  17متوز  2008بعد احل�صول على موافقة هيئة الأوراق املالية.

 -25الفوائــد الدائن ــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
للأفراد (التجزئة):
قرو�ض وكمبياالت
بطاقات االئتمان
جاري مدين
ح�سابات الهام�ش
القرو�ض العقارية
ال�شركات
ال�شركات الكربى
قرو�ض وكمبياالت
جاري مدين
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
قرو�ض وكمبياالت
جاري مدين
احلكومة والقطاع العام
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة و�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية متوفرة للبيع *
املجمـــوع

2007

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.742.129
18.465
258.324
419.481
3.273.782

5.083.770
19.705
264.336
1.365.639

11.618.690
2.461.083

15.732.589
-

4.965.304
1.086.993
391.557
958.481
4.597.554
8.172.433
40.964.276

6.488.127
419.714
908.812
6.653.481
9.364.821
46.300.994

* ي�شمل هذا البند مبلغ  821،011دينار ميثل قيمة الفوائد الناجتة عن �إتفاقية بيع �أذونات خزينة مقابل  4.663.500دينار للعام ( 2007اي�ضاح .)9
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 -26الفوائ ــد املدينـ ــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء:
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع توفري
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
�شهادات �إيداع
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة *
ر�سوم �ضمان الودائع
املجمـــوع

2007

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.863.980

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
5.330.982

3.162.631
7.484
18.907.768
104.679
157.351
1.271.836
611.825
28.087.554

7.649.615
20.759
17.378.757
122.123
379.210
2.855.262
502.948
34.239.656

* ي�شمل هذا البند مبلغ  943.012دينار ميثل قيمة الفوائد املدينة الناجتة عن �إتفاقية بيع �أذونات خزينة للعام  2008مقابل  2.855.262دينار للعام �( 2007إي�ضاح )16

� -27صايف �إيرادات العموالت

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
عموالت دائنة:
عموالت ت�سهيالت مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت غري مبا�شرة
عموالت الو�ساطة
عموالت �أُخرى
جمموع عموالت دائنة
ينزل :عموالت مدينة:
عموالت ت�سويقية
عموالت �أُخرى
�صايف ايرادات العموالت

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.674.891
3.032.475
1.187.293
524.913
7.419.572

2.428.720
2.319.384
1.464.765
401.901
6.614.770

491.243
6.928.329

67.077
482.479
6.065.214

 -28ارباح عمالت اجنبية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

ارباح ناجتة عن التداول  /التعامل
ارباح ناجتة عن التقييم
املجموع

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.164.811
387.827
1.552.638

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.244.933
422.156
1.667.089
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( -29خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

العام 2008
�أ�سهم �شركات
املجموع
العام 2007
�أ�سهم �شركات
املجموع

(خ�سائر)
متحقق ــة

(خ�سائر)
غري متحققة

عوائد توزيعات
�أ�س ـهـ ـ ـ ـ ــم

املجم ـ ـ ـ ــوع

()48.072
()48.072

()3.369.129
()3.369.129

734.367
734.367

()2.682.834
()2.682.834

()46.900
()46.900

()541.850
()541.850

575.608
575.608

()13.142
()13.142

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

� -30أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

عوائد توزيعات ا�سهم �شركات
ارباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
خ�سائر تدين موجودات مالية
املجموع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
639.503
97.376
()112.895
623.984

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
194.733
106.427
301.160

� - 31إيرادات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
10.030
9.880
ايجار ال�صناديق احلديدية
208.501
230.887
ايرادات بطاقات االئتمان
228.670
230.539
ايرادات البوندد
368.401
425.077
ايرادات ات�صاالت
178.595
201.081
�إيجارات عقارات البنك
114.040
1.217.615
اخرى *
1.108.237
2.315.079
املجمـــــوع
* يت�ضمن هذا البند على توزيع �أرباح �أ�سهم فيزا العاملية مببلغ � 615ألف دينار بالإ�ضافة �إىل �أرباح �صفقة بيع �أ�سهم املجموعة الإ�ست�شارية مببلغ � 471ألف دينار.

 - 32نفقات املوظفني

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

رواتب ومنافع ومكاف�آت وعالوات املوظفني
م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي
نفقات طبية
م�ساهمة البنك يف �صندوق االدخار
مياومات �سفر
نفقات �سفر وتنقالت
نفقات الت�أمني على حياة املوظفني
املجمـــــوع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.104.198
274.528
87.630
157.515
910
10.109
14.828
3.649.718

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.482.342
238.796
58.765
125.514
5.357
17.841
3.928.615
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 - 33م�صاريف �أخرى
2008

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ايجارات

241.186

347.875

قرطا�سية

168.808

155.159

دعاية واعالن

32.423

197.409

ا�شرتاكات

327.675

333.755

م�صاريف �إت�صاالت

283.417

287.520

�صيانة وت�صليحات

234.031

164.799

م�صاريف ت�أمني

84.184

50.215

اتعاب وم�صاريف ق�ضائية

59.540

100.186

كهرباء ومياه وتدفئة

113.712

78.726

اتعاب مهنية

165.519

111.108

م�صاريف تركزات

7.908

117.582

بدل تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

54.990

47.845

تربع ــات

90.530

47.510

ر�سوم اجلامعات الأردنية

110.616

94.254

بحث علمي وتدريب مهني

110.616

94.254

ر�سوم جمل�س التعليم و التدريب املهني و التقني

77.753

48.951

مكاف�آت اع�ضاء جمل�س الإدارة

55.000

55.000

م�صاريف اخرى

355.570

461.748

2.573.478

2.793.896

 - 34ح�صة ال�سهم من ربح ال�سنة العائد مل�ساهمي البنك
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2008

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الربح لل�سنة  -بيان (ب)

8.875.046
�سهم

6.385.123
�سهم

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم *

61.325.000
دينار� /سهم

61.325.000
دينار� /سهم

0/145

0/104

ح�صة ال�سهم من ربح ال�سنة العائد مل�ساهمي البنك

* مت تعديل املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم للعام  2007لي�صبح � 61.325ألف �سهم عو�ض ًا عن  55مليون �سهم كون ان الزيادة يف اال�سهم نتيجة عن توزيع ا�سهم منحة.
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نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

ينزل :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

 -35النقد وما يف حكمه

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
93.357.848
120.793.768
60.579.248

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2007
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
44.719.005
180.628.298
130.332.954
153.572.368

النقد وما يف حكمه

95.014.349

 - 36م�شتقات مالية

قيمـة عادلـة
�سالب ــة

قيمـة عادلـة
موجب ــة

�آجال القيمة االعتبارية (الإ�سمية) ح�سب اال�ستحقاق
من �سنة اىل
من  3اىل
جممـوع املبالـغ
� 3سنوات
 12ا�شهـ ــر
االعتبارية (الإ�سمية) خالل  3ا�شهـ ــر

�أكرث من
ثالث �سنوات

11.731

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
()1.244.312

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
()1.244.312

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

17.513

17.513

11.731
()30.069
()30.069

29.244

1.919.251
1.919.251

()30.069

()1.244.312
1.919.251
1.919.251

674.939

()1.244.312

-

674.939

-

-

-

-

-

-

-

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ان تفا�صيل امل�شتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2008

م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:

عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية

عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية

املجموع
-

تدل القيمة االعتبارية (الإ�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق او خماطر االئتمان.
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ان تفا�صيل امل�شتقات املالية القائمة يف نهاية العام  2007كما يلي:

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2007

م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:

عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية

عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية

املجموع

قيمـة عادلـة
�سالب ــة

قيمـة عادلـة
موجب ــة

�أكرث من
ثالث �سنوات

من �سنة اىل
� 3سنوات

من  3اىل
 12ا�شهـ ــر

�آجال القيمة االعتبارية (الإ�سمية) ح�سب اال�ستحقاق
خالل  3ا�شهـ ــر

جممـوع املبالـغ
االعتبارية
(الإ�سمية)

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-
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 - 37معامالت مع �أطراف ذات عالقة

ت�شمل البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للبنك وال�شركات التابعة التالية:
�إ�سـ ـ ـ ـ ــم ال�شركـ ـ ـ ـ ــة

ر�أ�سمـال ال�شركـة

ن�سبة امللكي ــة

�شركة املوارد للو�ساطة املالية
�شركة املوارد للت�أجري التمويلي

2008
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
10.000.000
1.000.000

%100
%100

2007
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
10.000.000
1.000.000

قام البنك بالدخول يف معامالت مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا وال�شركة احلليفة وكبار امل�ساهمني �ضمن الن�شاطات االعتيادية للبنك وبا�ستخدام �أ�سعار
الفوائد والعموالت التجارية� .إن جميع الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لل�شركة ذات العالقة تعتربعاملة ومل ي�ؤخذ لها �أي خم�ص�صات.
فيما يلي ملخ�ص املعامالت والأر�صدة مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:

اجله ـ ــة ذات العالقـ ـ ــة
ال�شركات
التابعـة *

�أع�ضاء جمل�س
الإدارة والإدراة
التنفيذية العليا

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

11.040
5.271.880

4.083.843
886.994

�أخرى (املوظفني
و�أقربائهم و�أقرباء
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذي ــة
العليـ ـ ــا)

بنود داخل امليزانية:
الت�سهيالت االئتمانية
خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية
الودائع وح�سابات جارية
بنود خارج امليزانية:
اعتمادات
20.050
840.000
كفاالت
عنا�صر قائمة الدخل:
367.154
359.153
فوائد وعموالت دائنة
69.808
411.885
فوائد وعموالت مدينة
(وفر)خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية
معلومات ا�ضافية
ت�سهيالت ائتمانية حتت املراقبة
خم�ص�ص ت�سهيالت ائتمانية حتت املراقبة
ت�سهيالت ائتمانية غري عاملة
خم�ص�ص ت�سهيالت ائتمانية غري عاملة
فوائد معلقة
* يتم ا�ستبعاد تلك الأر�صدة واملعامالت من هذه البيانات املالية املوحدة وتظهر للتو�ضيح فقط.
�أعلى �سعر فائدة دائنة 		٪15
�أدنى �سعر فائدة دائنة 		٪5
�أعلى �سعر فائدة مدينة 		٪6.75

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
 31كانون
الأول
2008

 31كانون
الأول
2007

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

53.753.795
1.564.639
16.968.379

57.848.678
1.564.639
23.127.253

47.810.717
1.983.949
15.736.089

991.683
12.843.444

991.683
13.703.494

19.452.740
12.693.481

3.951.603
831.369
()419.310

4.677.910
1.313.062
()419.310

3.866.091
1.179.027
771.184

417.658
6.257
1.845.631
1.558.382
-

417.658
6.257
1.845.631
1.558.382
-

15.925.567
477.767
2.037.219
1.506.182
2.130

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�أعلى عمولة دائنة 		٪1
�أدنى عمولة دائنة 		٪0،5
�أدنى �سعر فائدة مدينة ٪1

فيما يلي ملخ�ص ملنافع الإدارة التنفيذية العليا للبنك:

2008

رواتب ومكاف�آت

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
981.854

2007

دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
721.280
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 -38القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية

كما هو مبني يف اي�ضاح رقم ( ،)9ت�شمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع موجودات مالية غري مدرجة يف الأ�سواق املالية مببلغ  21،230،864دينار كما يف  31كانون
الأول  2008يظهر منها بالتكلفة مبلغ  18،129،973دينار لعدم متكن البنك من تقدير قيمتها العادلة.

� - 39إدارة املخاطر

الإطار العام لإدارة املخاطر
يتوىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية العامة عن و�ضع الإطار العام لإدارة املخاطر للبنك والإ�شراف عليه ،وقد �أ�س�س جمل�س الإدارة جلنة �إدارة املخاطر و االمتثال
مكونة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن الإدارة التنفيذية بهدف مراقبة و�ضبط خماطر االئتمان والت�شغيل وال�سوق و االمتثال.
�أن الغر�ض من �سيا�سات �إدارة املخاطر للبنك هو حتديد وحتليل املخاطر التي تواجه البنك بق�صد حتديد �سقوف وطرق �سيطرة مالئمة .لأجل �ضبط تلك املخاطر
و�ضمان التقيد بال�سقوف .ويجري مراجعة تلك ال�سيا�سات دوريا» وب�شكل م�ستمر مبا يعك�س التغريات يف ظروف ال�سوق واملنتجات واخلدمات املقدمة.
�إن مهمة دائرة �إدارة املخاطر واالمتثال تتمثل يف حتديد و قيا�س و مراقبة كافة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك او من املمكن ان يتعر�ض لها ،والتحوط لهذه املخاطر
للتخفيف من �أثرها على �أن�شطة البنك املختلفة والت�أكد من ح�سن �سري ادارتها وان�سجامها مع ا�سرتاتيجية البنك بهدف تعظيم حقوق امللكية ،واملحافظة على منو
البنك �ضمن �إطار املخاطر املعتمد.
وقد اعتمد البنك يف �إدارة هذه املخاطر على تطبيق معيار بازل  ،IIوذلك لتحقيق الأهداف التالية:
 - 1تطبيق معيار بازل  IIح�سب “خطة البنك ال�شاملة لتطبيق معيار بازل  ”IIواملعتمدة من قبل جمل�س الإدارة و جلنة �إدارة املخاطر و االمتثال.
� - 2إدارة البنك ملخاطره املختلفة ب�شكل كف�ؤ و حتمل البنك املخاطر املنا�سبة مقابل العائد املنا�سب.
 - 3املحافظة على نوعية جيدة من الأ�صول.
 - 4االلتزام بالقواعد والقوانني وتعليمات البنك املركزي الأردين والتكيف مع �أي متغريات فيها.
 - 5االلتزام باملعايري الدولية و مقررات بازل .II
� - 6ضمان الرقابة على املخاطر التي يتعر�ض لها البنك يف مراحلها املختلفة واتخاذ الإجراءات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب للتخفيف وال�سيطرة على هذه املخاطر.

جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال:

قام البنك بت�شكيل اللجنة �إدارة املخاطر واملكونة من �أع�ضاء من جمل�س الإدارة ومن الإدارة التنفيذية ،تكون مهمتها:
�أ  -الإ�شراف على �سيا�سة �إدارة خماطرتت�أكد من �أن دائرة �إدارة املخاطر واالمتثال تقوم مبهامها ح�سب ال�سيا�سات املعتمدة.
ب  -الت�أكد من تقدمي الدعم الكايف واملنا�سب لدائرة �إدارة املخاطر واالمتثال لأداء مهامها ح�سب ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة وتعليمات البنك املركزي الأردين.
ج  -الت�أكد من وجود �إجراءات عمل لإدارة املخاطر تتنا�سب مع �سيا�سة �إدارة املخاطر املختلفة يف البنك.
د  -حتديد الأ�س�س ومبادئ �إدارة املخاطر فيما يتعلق يف قبول املخاطر� ،أو نقل املخاطر� ،أو رف�ض املخاطر� ،أو تقليل املخاطر.
هـ  -االطالع على التقارير الدورية لدائرة �إدارة املخاطر واالمتثال.
و  -الت�أكد من التزام البنك بتعليمات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص.

دائرة �إدارة املخاطر واالمتثال:

تتوىل الدائرة عملية �إدارة خماطر البنك املختلفة (خماطر االئتمان و خماطر الت�شغيل وخماطر ال�سوق وخماطر االمتثال ،خماطر اخرى) وذلك �ضمن الإطار العام
ل�سيا�سة �إدارة املخاطر ،وميكن تلخي�ص دور دائرة �إدارة املخاطر فيما يلي:

 - 1حتديد املخاطر() Risk Identification

وهي تقدمي تعريف وا�ضح للمخاطر حتى يتم التمكن من قيا�س و�إدارة ومراقبة هذه املخاطر ،وحتديد املخاطر يجب �أن تكون عملية م�ستمرة ،ويجب حتدد املخاطر
على م�ستوى كل عملية وعلى م�ستوى املحفظة ككل.
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 - 2تقييم املخاطر )(Risk Assessment

بعد ان يتم حتديد املخاطر ،تكون اخلطوة الثانية وهي تقييم هذه املخاطر حيث ان كل نوع من املخاطر يجب �أن ينظر �إليه بابعادة الثالثة وهي:
حجمه
مدته
احتمالية احلدوث لهذه املخاطر
�إن التقييم ال�صحيح والذي يتم يف الوقت املنا�سب على درجة كبرية من الأهمية بالن�سبة �إىل البنك.
� - 3ضبط وتغطية املخاطر )(Risk Control/ Mitigation

بعد حتديد وتقييم املخاطر يتم حتديد طرق �ضبط و تغطية هذه املخاطر ،لتتنا�سب مع �إ�سرتاتيجية البنك يف �إدارة املخاطر واملخففات املقبولة لهذه املخاطر.
 - 4مراقبة املخاطر )(Risk Monitoring

�إن من مهام دائرة �إدارة املخاطر �أن تت�أكد من وجود نظام معلومات قادر على حتديد و تقييم املخاطر بدقة ،و بنف�س الأهمية يكون قادر على مراقبة التغريات املهمة
يف و�ضع املخاطر لدى البنك ،وب�شكل عام فان الرقابة على املخاطر تعني تطوير �أنظمة التقارير يف البنك التي تبني التغريات املعاك�سة يف و�ضع املخاطر لدى البنك
وما هي اال�ستعدادات املتوفرة لدى البنك للتعامل مع هذه املتغريات.
�/39أ -خماطر االئتمان )(Credit Risk

تعرف املخاطره االئتمانية بانها احتمال عدم ا�سرتداد ا�صل الدين او الفوائد يف الوقت املحدد وب�شكل كامل الأمر الذي ينتج عنه خ�سارة مالية للبنك .ومتثل املخاطر
االئتمانية جانبا» كبريا» من اخل�سائر املالية .وهي تعود �أما لعجز العميل �أو عدم رغبته يف الوفاء بالتزاماته .ويقوم البنك يف هذا مبجموعة من الإجراءات املنا�سبة
لتقييم اجلدوى االئتمانية لكل عميل ولو�ضع هيكل ال�سقف االئتماين املخ�ص�ص له وما يتبع ذلك من �شروط ،با�ضافة �إىل التحليل االئتماين ،و اىل التوثيق القانوين
لالئتمان حيث �أن جميع ال�شروط امل�صاحبة للت�سهيالت االئتمانية تطبق حرفيا من قبل �إدارة االئتمان ،وادراكا للبنك ملدى اهمية �إدارة خماطر االئتمان فانة �سيقوم
بتطبيق مفهوم ( )Rating Riskوذلك لت�صنيف العمالء بناء على خماطر االئتمان اخلا�صة بهم ،حيث ان ذلك �سيمكن البنك من تطبيق مفهوم ت�سعري االئتمان بناء
على املخاطر املقبولة للبنك.
�أن دور دائرة �إدارة املخاطر ال يكتمل من خالل حتديد وقيا�س خماطر االئتمان فقط ،ولكن يجب �إن يتم �إدارة هذه املخاطر االئتمانية على م�ستوى حمفظة البنك
االئتمانية وعلى م�ستوى كل عميل وب�شكل كف�ؤ مما يحقق للبنك مايلي:
او ًال :التخفيف من هذه املخاطر االئتمانية.
ثاني ًا� :إدارة الرتكزات لهذه املخاطر االئتمانية.
ثالث ًا :تخفيف اثر الأحداث اال�ستثنائية والتي تزيد من املخاطر االئتمانية.
رابع ًا :الت�سعري اجليد لهذه املخاطر االئتمانية.
خام�س ًا :مراقبة هذه املخاطر االئتمانية.
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 - 1التعر�ضات ملخاطر االئتمان ( بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر االخرى)

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
2008

2007

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�أر�صدة لدى البنك املركزي

90.345.688

41.791.400

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

120.793.768

180.628.298

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

2.455.034

39.361

بنود داخل امليزانية

الت�سهيالت االئتمانية:
للأفراد

30.799.738

40.969.901

القرو�ض العقارية

55.542.493

29.838.318

لل�شركات
ال�شركات الكربى
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
للحكومة والقطاع العام

()SMEs

151.751.015

153.498.745

60.617.255

58.202.426

4.549.464

5.123.085

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

-

113

112.322.391

130.014.947

3.338.427

4.199.310

بنود خارج امليزانية
كفاالت

98.781.660

91.546.582

اعتمادات

25.316.211

21.546.248

قبوالت و�سحوبات زمنية

12.168.763

15.866.031

�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة

21.025.804

29.248.578

789.807.711

802.513.343

االجمايل

لتغطية خماطر التعر�ضات الإئتمانية الواردة �أعاله يقوم البنك ب�إ�ستخدام املخففات التالية و�ضمن �شروط حمددة يف ال�سيا�سة الإئتمانية اخلا�صة بالبنك:
 - 1الت�أمينات النقدية
 - 2كفاالت بنكية مقبولة
 - 3ال�ضمانات العقارية
� - 4أ�سهم متداولة
� - 5سيارات و�آليات
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 - 2تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 31كانون االول 2008
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة **
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
ينزل :خم�ص�ص التدين
فوائد معلقة
ال�صايف
 31كانون االول 2007
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة **
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
ينزل :خم�ص�ص التدين
فوائد معلقة
ال�صايف

االف ـ ـ ــراد

القرو�ض
العقارية

ال�شركات
الكربى

ال�صغرية
واملتو�سطة

احلكومة
والقطاع
العام

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية
الأخرى
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املجمـ ـ ـ ـ ــوع
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.475.400
314.403.495 196.506.931 106.371.116 1.693.208 8.356.840
282.598.548 17.087.559
54.088.905 139.754.338 48.754.913 22.912.833
43.897
56.219
3.561.661

90.845
110.767
5.280.875

2.349.632
563.209
15.589.766

550.610
3.000.633
584.220
1.322.639
10.815.024
615.220
3.029.798
174.515.968 55.785.838 35.302.964
8.994.475
223.720
3.836.787
418.739
19.625
666.439
165.102.754 55.542.493 30.799.738

1.296.346
231.987
6.309.973
878.884
368.902
4.454.793
67.794.665
5.111.451
1.578.532
61.104.682

-

-

3.780.720
962.182
30.742.275

4.430.127
2.275.761
18.914.835
653.365.041 213.594.490 106.371.116
18.166.433
2.683.335
632.515.273 213.594.490 106.371.116

1.850.187
323.377.491 193.535.793 114.526.073 2.826.463 10.638.975
241.112.071 28.923.266
27.559.219 126.168.486 29.441.056 29.020.044
896.627
260.203
11.377.297

191.244
367.010

2.430.855 4.479.843
607.714
1.343.953
27.892.729 31.319.254

155.568
929.467
1.895.956
1.561.580
893.675
17.458.292
72.741
2.061.166
189.042.543 30.036.375 46.131.836
9.708.780
197.019
3.617.548
1.023.636
1.038
1.544.387
178.310.127 29.838.318 40.969.901

826.149
680.448
7.958.219
67.743.227
5.638.731
3.902.070
58.202.426

-

-

7.998.569
2.211.870
70.956.290

3.807.140
3.135.703
27.550.418
669.939.113 222.459.059 114.526.073
19.162.078
6.471.131
644.305.904 222.459.059 114.526.073

* يعترب كامل ر�صيد الدين م�ستحق يف حال �إ�ستحقاق �أحد الأق�ساط �أو الفوائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق �إذا جتاوز ال�سقف.
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القطاع العام

ال�صغرية واملتو�سطة

ال�شركات الكربى

القرو�ض العقارية

االف ـ ـ ـ ــراد

ال�شرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املجمـ ـ ــوع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

متدنية املخاطر

مقبولة املخاطر

حتت املراقبة

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.475.400

22.912.833

3.561.661

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

48.754.913
5.280.875

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

8.356.840
126.402.599
15.589.766

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.693.208
53.601.478
6.309.973

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

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

2008
4.549.464
-

ال�ضمانات مقابل:
16.074.912
251.671.823
30.742.275
4.549.464

878.884
368.902
4.454.793
67.307.238

10.815.024
161.164.229

550.610
584.220
615.220
55.785.838

3.000.633

1.322.639

3.029.798

35.302.964

دون امل�ستوى

م�شكوك فيها

هالكة

املجموع

غري عاملة:
4.430.127
2.275.761
18.914.835
324.109.733

995.003

7.515.220
2.100.000
9.826.078
98.548.312
7.982.436
125.972.046

57.216.810
57.216.810

915.225

-

224.531

6.674.354

5.872.346

13.686.456

�أ�سهم متداولة

عقارية

�سيارات واليات

املجموع

منها:
-

42.436.838
12.567.534
55.999.375

ت�أمينات نقدية

9.425.448

-

كفاالت بنكية مقبولة

2.100.000
10.050.609
204.876.314
26.422.316
252.874.687
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القطاع العام

ال�صغرية واملتو�سطة

ال�شركات الكربى

القرو�ض العقارية

االف ـ ـ ـ ــراد

ال�شرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املجمـ ـ ــوع

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

متدنية املخاطر

مقبولة املخاطر

حتت املراقبة

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.850.187

29.020.044

11.377.297

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

29.441.056
367.010

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

10.638.975
101.357.104
31.319.254

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.826.463
27.559.219
27.892.729

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

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

2007
5.123.085
-

ال�ضمانات مقابل:
20.438.710
187.377.423
70.956.290
5.123.085

826.149
680.447
7.958.219
67.743.227

1.895.956
1.561.580
17.458.292
164.231.161

155.568
72.741
30.036.375

929.467

893.675

2.061.166

46.131.836

دون امل�ستوى

م�شكوك فيها

هالكة

املجموع

غري عاملة:
3.807.140
3.135.702
27.550.418
313.265.684

7.480.359

5.709.150
2.100.000
102.846.539
22.419.711
6.360.969
139.436.369

14.255.612
14.255.612

25.116

-

22.739.532

1.384.558

16.465.755

40.614.961

عقارية

�أ�سهم متداولة

�سيارات واليات

املجموع

منها:
-

48.709.432
17.615.487
9.760.853
83.566.131

ت�أمينات نقدية

13.214.625

-

كفاالت بنكية مقبولة

2.100.000
188.551.115
41.419.756
32.587.577
277.873.073
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الديون املجدولة

هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أُخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة �أُ�صولية ومت ت�صنيفها كديون
حتت املراقبة والبالغة  10،240،238دينار كما يف  31كانون الأول ( 2008مقابل  9،246،581دينار للعام .)2007

الديون املعاد هيكلتها

يق�صد ب�أعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد فرتة
ال�سماح والبالغة  30،649،899دينار كما يف  31كانون الأول ( 2008مقابل  25،368،856دينار للعام .)2007

� - 3سندات و�أ�سناد و�أذونات

يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�سندات واال�سناد واالذونات ح�سب م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية:

�ضمن املوجودات
املالية للمتاجرة

�ضمن املوجودات
املالية املتوفرة للبيع

درجة
الت�صنيف

م�ؤ�س�سة
الت�صنيف

االجمال ـ ـ ـ ـ ـ ــي

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

879.602

879.602

AA

Moodys

-

242.832

BB

S&P

-

242.832

غري م�صنف

-

9.378.305

9.378.305

حكومي ـ ـ ـ ـ ــة

-

101.821.652

101.821.652

-

112.322.391

112.322.391
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�آ�سيـ ـ ـ ـ ــا *
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
13.239.314
-

�أوروب ـ ـ ـ ـ ــا
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
24.064.205
-

دول ال�شرق الأو�سط
الأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
9.475.981
-

داخل اململكـ ـ ــة

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

90.345.688

57.981.116

-

�أر�صدة لدى البنك املركزي

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

 - 4الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:

امريكـ ـ ـ ـ ــا
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
13.552.671
2.455.034

املنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلغرافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
دول �أخرى
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.482.481
-

البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اجمال ـ ـ ـ ــي
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
90.345.688
120.795.768
2.455.034
-

-

-

-

-

30.799.738

55.542.493

للأفراد

القرو�ض العقارية

الت�سهيالت االئتمانية:
30.799.738
55.542.493
-

-

-

-

-

151.751.015

60.617.255

4.549.464

ال�شركات الكربى

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs

لل�شركات:
151.751.015
60.617.255
-

للحكومة والقطاع العام

4.549.464
-

2.482.481
3.692.562

16.007.705
55.292.944

13.239.314
11.552.002

879.602
24.943.807
74.145.197

2.350.537
11.826.518
16.070.878

-

109.092.252

563.134.055

479.353.011

�ضمن املوجودات املالية للمتاجرة

�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع

االجمايل  /لل�سنة احلالية

االجمايل � /أرقام املقارنة

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
112.322.391
629.178.846
640.106.594

*

ب�إ�ستثناء دول ال�شرق الأو�سط.
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�أفـ ـ ـ ــراد

�أ�سهـ ـ ـ ــم

زراع ـ ــة

عق ـ ـ ــارات

جتارة و
خدمات

�صناع ـ ـ ــة

مالـ ـ ـ ـ ــي

القطـ ـ ـ ـ ــاع الإقت�صـ ـ ـ ـ ــادي
حكومة
وقطاع عام

دين ـ ـ ـ ـ ــار

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

البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اجمال ـ ـ ـ ــي

دين ـ ـ ـ ـ ــار

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

دين ـ ـ ـ ـ ــار

-

120.793.768

2.455.034

دين ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ــار

-

دين ـ ـ ـ ـ ــار
-

دين ـ ـ ـ ـ ــار
-

الت�سهيالت االئتمانية

دين ـ ـ ـ ـ ــار
-

30.359.753

دين ـ ـ ـ ـ ــار
-

28.653.358

�أر�صدة لدى البنك املركزي

-

72.454.766

90.345.688 90.345.688
120.793.768
2.455.034

56.147.060

-

5.232.082

-

22.656.958

�ضمن املوجودات املالية للمتاجرة

�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع

-

83.206.524

-

2.919.403

-

4.549.464

-

-

303.259.965

-

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
-

-

-

االجمايل  /لل�سنة احلالية

االجمايل � /أرقام املقارنة

112.322.391 109.402.988

629.176.846 204.298.140 83.206.524 22.656.958 5.232.082 56.147.060 72.454.766 28.653.358 156.527.958

640.106.594 173.828.341 74.264.324 44.273.071 5.003.701 57.838.019 53.392.982 30.313.062 201.193.094
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 /38ب :خماطر الت�شغيل Operational Risk

تعرف خماطر الت�شغيل بانها « اخل�سارة الناجتة �أو التي ممكن �أن تنتج من ف�شل �أو عدم كفاية الإجراءات الداخلية والعن�صر الب�شري والأنظمة� ،أو عن الأحداث
اخلارجية ،وي�شمل هذا التعريف ملخاطر الت�شغيل املخاطر القانونية وال ي�شمل املخاطر الإ�سرتاتيجية �أو خماطر ال�سمعة� ».أن �إدارة خماطر الت�شغيل تعتمد على �أ�سا�س
معرفة وح�صر خماطر الت�شغيل التي حدثت مع البنك ( �أو مع بنوك �أخرى ) يف ال�سابق ،ومن ثم حتديد ال�سبب يف هذه املخاطر ليقوم البنك بعالجها ،و اال�ستفادة
من الأخطاء ال�سابقة التي �أدت �إىل حدوث هذه املخاطر والتي �أدت �إىل اخل�سارة املادية للبنك �أو البنوك الأخرى ،و معرفة �سبب هذا اخلط�أ وعالجها للحد من تكرار
هذه الأخطاء م�ستقبال ،و لتحقيق ذلك فانة مت تطبيق املفاهيم التالية:
-1
-2
-3

)Control & Risk Self Assessment (CRSA
)Key Risk Indicator (KRI
)Key Risk Driver (KRD

خماطر االمتثال Compliance Risk

تعرف خماطر االمتثال ب�أنها خماطر العقوبات القانونية و الرقابية �أو اخل�سارة املادية �أَو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانني و
االنظمه والتعليمات والأوامر وقواعد ال�سلوك و املعايري و املمار�سات امل�صرفية ال�سليمة» .ويعترب االمتثال للتعليمات و القوانني ال�صادرة من اجلهات الرقابية املختلفة
احد �أهم املخاطر التي من املمكن �إن يتعر�ض لها اي بنك ،نظرا للخ�سائر املالية الكبرية املرتتبة على �أية خمالفة لهذه التعليمات و القوانني و التي تنعك�س بدورها على
�سمعة البنك ،و قد �شهدت ال�سنوات الأخرية زيادة كبرية يف �إ�صدار التعليمات و القوانني املتعلقة بتنظيم عمل امل�ؤ�س�سات املختلفة و نظرا لذلك فان احلاجة �إىل �إدارة
خماطر االمتثال داخل البنك �أ�صبح �ضرورة البد منها ،حيث �أن وجود وظيفة االمتثال ي�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة يف �إدارة املخاطر وتخفي�ض التكاليف التي ممكن �أن
يتعر�ض لها البنك نتيجة لعدم امتثاله للقوانني و التعليمات ولإدارة هذه املخاطر ب�شكل فعال فقد قام البنك باتخاذ الإجراءات التالية:
 - 1و�ضع �آلية منا�سبة لت�صنيف خماطر االمتثال ح�سب �أثرها على البنك و حتديد الإجراءات الواجب اتخاذها للإدارة هذه املخاطر.
 - 2و�ضع الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان التزام البنك بالتعليمات و القوانني و ال�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف البنك.
 - 3و�ضع الإجراءات املنا�سبة حلماية البيانات الداخلية للبنك.
 - 4و�ضع االجراءات املنا�سبة لاللتزام بتعليمات مكافحة غ�سل االموال و متويل االرهاب ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين.
 - 5اعداد وثيقة معيار ال�سلوك املهني ليتم االلتزام بها من قبل موظفني البنك.
/38ج -خماطر ال�سوق Market Risk

تعرف خماطر ال�سوق ب�أنها املخاطر التي ت�ؤثر على قيمة اال�ستثمارات و الأ�صول املالية للبنك الناجتة من التغري يف عوامل ال�سوق (مثل �أ�سعار الفائدة� ،أ�سعار ال�صرف،
�أ�سعار الأ�سهم� ،أ�سعار ال�سلع .)...وتق�سم �إدارة خماطر ال�سوق �إىل ق�سمني رئي�سيني:
� - 1إدارة خماطر الأ�سعار  :Price Riskو هي احتمال انخفا�ض الدخل نتيجة للتغيري يف م�ستوى �أ�سعار الفائدة و �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم
و�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،ويتم �إدارة هذه املخاطر عن طريق دائرة �إدارة املخاطر واالمتثال.
� - 2إدارة خماطر ال�سيولة :Liquidity Riskو هي خماطر اخل�سارة املالية الناجمة عن عدم القدرة على متويل الزيادة يف الأ�صول و � /أو الوفاء بااللتزامات
بدون حتمل تكاليف �أو خ�سائر غري مقبولة ويتم �إدارة هذه املخاطر عن طريق جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات  ALCOوذلك بالتعاون مع دائرة �إدارة املخاطر
واالمتثال  -خماطر ال�سوق.

لقد �أدت الزيادة يف العوملة والتعقيد يف الأ�سواق املالية والتو�سع يف مدى ا�ستخدام الأدوات املالية ،اىل ظهور العديد من الأدوات والأنظمة التي ت�ستخدم يف قيا�س
املخاطر ،حيث انه يوجد عدد من الطرق لقيا�س املخاطر املختلفة التي تواجهها البنوك واملتعلقة مبخاطر ال�سوق ،و بغ�ض النظر عن االداه امل�ستخدمة يف قيا�س خماطر
ال�سوق فانه يجب �أن يتنا�سب تعقيد هذه االداه امل�ستخدمة يف قيا�س املخاطر مع طبيعة االداه املالية وحجمها يف البنك.

ج -1 /خماطر �أ�سعار الفائدة

تنتج خماطر �أ�سعار الفائدة من �إحتمالية التغري يف �أ�سعار الفائدة وبالتايل الت�أثري على التدفقات النقدية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية .يتعر�ض البنك ملخاطر
�أ�سعار الفائدة وذلك لوجود فجوة زمنية لإعادة الت�سعري بني املوجودات وبني املطلوبات هذا ويتم مراقبة هذه الفجوات ب�شكل دوري من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات
) ،(ALCOوت�ستخدم �إذا لزم الأمر عدة �أ�ساليب لتحوط بعدم جتاوز احلدود املقبولة ملخاطر �أ�سعار الفائدة.
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حتليل احل�سا�سية

 31كانون االول :2008
العمل ـ ـ ـ ــة

التغري زيادة ب�سعر
الفائدة (نقطة مئوية)

الأثر على
االرباح و(اخل�سائر)

ح�سا�سية حقوق امللكية

دوالر امريكي
يورو
جينة �إ�سرتليني
ين ياباين
عمالت �أخرى

%2
%2
%2
%2
%2

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
()126.507
()12.735
5.574
()34
3.001

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
()23.982
()14.772
-

العمل ـ ـ ـ ــة

التغري (نق�ص) ب�سعر
الفائدة (نقطة مئوية)

دوالر امريكي
يورو
جينة �إ�سرتليني
ين ياباين
عمالت �أخرى

%2
%2
%2
%2
%2

الأثر على
االرباح و(اخل�سائر)
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
108.796
10.952
()4.794
29
()2.581

ح�سا�سية حقوق امللكية
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.649
1.298
-

 31كانون االول :2007
العمل ـ ـ ـ ــة

التغري زيادة ب�سعر
الفائدة (نقطة مئوية)

الأثر على
االرباح و(اخل�سائر)

ح�سا�سية حقوق امللكية

دوالر امريكي
يورو
جينة �إ�سرتليني
ين ياباين
عمالت �أخرى

%2
%2
%2
%2
%2

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
()160.325
()35.797
12.644
()8
5.243

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
()26.950
()33.320
-

العمل ـ ـ ـ ــة

التغري (نق�ص) ب�سعر
الفائدة (نقطة مئوية)

دوالر امريكي
يورو
جينة �إ�سرتليني
ين ياباين
عمالت �أخرى

%2
%2
%2
%2
%2

الأثر على
االرباح و(اخل�سائر)
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
149.390
43.328
()12.327
2
()5.264

ح�سا�سية حقوق امللكية
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
31.549
13.983
-
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ج - 2 /خمـ ـ ــاط ـ ــر العـمالت:

يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعرض البنك لها واثر تغير محتمل ومعقول على اسعارها مقابل الدينار على قائمة االرباح واخلسائر
ويتم مراقبة مراكز العمالت بشكل يومي والتاكد من بقائها ضمن السقوف احملددة وترفع التقارير بذلك الى جلنة االصول واخلصوم وكذلك
مجلس اإلدارة.

 31كانون االول 2008
العمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التغري يف �سعر �صرف العملة ( )%الأثر على االرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

يورو

%5

287.345

89.657

جنيه ا�سرتليني

%5

53.298

132.876

ين ياباين

%5

324

-

عمالت اخرى

%5

98.346

-

 31كانون االول 2007
العمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التغري يف �سعر �صرف العملة ( )%الأثر على االرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

يورو

%5

241.116

102.019

جنيه ا�سرتليني

%5

58.055

144.128

ين ياباين

%5

149

-

عمالت اخرى

%5

85.362

-

ج - 3/خماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم:

وهو خطر انخفا�ض القيمة العادلة للمحفظة اال�ستثمارية لال�سهم ب�سبب التغري يف قيمة م�ؤ�شرات اال�سهم وتغري قيمة اال�سهم منفردة.

 31كانون االول 2008
امل�ؤ�شر

الأثر على االرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

م�ؤ�شر �سوق عمان

%5

377.578

451.379

م�ؤ�شر �سوق فل�سطني

%5

32.254

26.211

 31كانون االول 2007
امل�ؤ�شر

التغري يف امل�ؤ�شر %

الأثر على االرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

التغري يف امل�ؤ�شر %

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

م�ؤ�شر �سوق عمان

%5

977.755

554.510

م�ؤ�شر �سوق فل�سطني

%5

49.483

73.086
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فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

10.000.000
35.832.787
5.000.000
50.832.787

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.000.000
120.604.574
20.697.124
6.500.000
149.801.698

اقل من �شهر
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.000.000
48.233.130
21.596.210
70.829.340

2.000.000
38.965.059
16.570.306 136.433.169 259.421.561
1.332.202
1.925.280
3.471.041
31.587.210
825
19.902.508 208.910.718 262.892.602
(50.926.832 )158.077.931( )113.090.904

فجوة اعادة ت�سعري الفائ ـ ــدة
من �شهر اىل من � 3أ�شهر اىل مـن � 6أ�شهر من �سنـة الـى
� 3سن ــوات
الـى �سن ــة
 6ا�شه ـ ــر
� 3أ�شه ــر
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.455.034
74.441.577
14.282.292
91.178.903
6.234.016
14.653.510
2.954.344
23.841.870
67.337.033

� 3سنـوات
او اكرث
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

31.665.986
59.354.243
91.020.229
50.245
6.781.068
6.831.313
84.188.916

69.299.900
20.567.720
48.732.180

عنا�ص ـ ــر
بدون فائـ ــدة
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

87.027.654
5.589.646
92.617.300
92.617.300

79.841.719
24.508.953
55.332.766

املجمـ ـ ـ ــوع

21.614.189
20.844.134
17.277.997
2.434.336
4.038.294
1.070.074
7.870.605
75.149.629
61.852.377

75.598.510
5.474.136
70.124.374

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

94.357.848
81.357.848
120.793.768
189.194
2.455.034
8.541.216
8.541.216
303.259.965
5.361.707
125.908.510 13.586.119
16.881.279
16.881.279
780.181
780.181
1.560.372
1.560.372
8.744.090
8.744.090
683.282.263 137.002.006
68.813.264
447.972.925
33.741.932
31.587.210
2.434.336
825
4.038.294
1.070.074
7.870.605
597.529.465
85.752.798

110.390.011
110.390.011

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها وللوقاية من هذه املخاطر يقوم البنك باتباع �سيا�سة متحفظة يف �إدارة خماطر ال�سيولة وت�شمل �إدارة املوجودات
واملطلوبات ومواءمة وحتليل �آجالها ومقابلة اال�ستحقاقات ق�صرية الأجل �أو طويلة الأجل يف املوجودات واملطلوبات وتنويع م�صادر التمويل واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه و الأوراق املالية القابلة للتداول .وتتم
مراجعة ال�سيولة النقدية و �إدارتها ب�شكل دوري وعلى عدة م�ستويات .وطبقا للتعليماتً ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يحتفظ البنك لدى البنك املركزي الأردين باحتياطات نقدية للحد من خماطر ال�سيولة.

ان ح�سا�سية �أ�سعار الفوائد هي كما يلي:

2008
املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
املوجودات االخرى
اجمايل املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
م�شتقات مالية
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
2007
اجمايل املوجودات
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
94.324.724
84.669.293
9.655.431

59.517.187 210.154.823
188.356.717 296.320.111
()128.839.530( )86.165.288

699.126.874
619.896.930
79.229.944

86

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية

البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2008

دوالر �أمريكي

العملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (ما يعادله بالدينار الأردين)

نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

موجودات مالية للمتاجرة

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

موجودات مالية متوفرة للبيع

ي ـ ـ ـ ـ ــورو

15.154.694

77.840.005

2.455.034

192.338

18.474.926

2.075.829

جنيه ا�سرتليني

599.405
12.881.360
972.023
1.847.197

-

116.192.826

ين ياباين

2.872
8.281.111
906.724

16.299.985

�أخ ـ ـ ـ ـ ــرى

154.183
-

9.190.707

اجمال ـ ـ ـ ـ ـ ــي

54.026
1.587.972
503.340

154.183

املوجودات:
15.810.997
100.744.631
2.455.034
192.338
19.446.949
5.333.090
134.588
2.279.926

اجمايل املوجودات

موجودات اخرى

134.588
144.117.627
82.948
2.363.191
17
157.715
2.603.871
()323.945
2.586.064

1.013
30.212
29.834
61.059
93.124
6.620

681.777
7.874.259
167.471
8.723.507
467.200
1.339.298

3.425.618
13.468.924
2.035.627
18.930.169
()2.630.184
4.726.945

36.804.062

73.567.718

8.815.616
-

119.187.396

()2.994.570

38.311.859

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ودائع عمالء

ت�أمينات نقدية

مطلوبات �أخرى

اجمايل املطلوبات

�صايف الرتكز داخل امليزانية لل�سنة احلالية

التزامات حمتملة خارج امليزانية لل�سنة احلالية

املطلوبات:
40.995.418
97.304.304
11.048.565
157.715
149.506.002
()5.388.375
46.970.786
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الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية

البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2007

دوالر �أمريكي

العملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (ما يعادله بالدينار الأردين)

نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

موجودات مالية للمتاجرة

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة

موجودات اخرى

ي ـ ـ ـ ـ ــورو

14.624.822

127.507.829
39.361

1.195.528

6.729.785
-

جنيه ا�سرتليني

1.147.516
39.215.801
2.232.140
2.040.381
-

150.097.325

ين ياباين

5.778
718.041
2.882.568
-

44.635.838

�أخ ـ ـ ـ ـ ــرى

33.607
-

3.606.387

اجمال ـ ـ ـ ـ ـ ــي

17.797
108.808
710.622

33.607

املوجودات:
15.795.913
167.584.086
39.361
1.195.528
8.961.925
4.922.949
710.622
837.227

اجمايل املوجودات

199.210.384

91
1.882.725
22.806
638.864
2.544.486
()1.707.259
2.717.103

36.592
36.592
()2.985
-

874.451
4.395.209
58.195
5.327.855
()1.721.468
2.155.956

36.516.182
11.960.268
981.723
49.458.173
()4.822.335
39.177.016

25.521.544

99.821.102

12.091.076
-

137.433.722

12.663.603

69.388.327

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ودائع عمالء

ت�أمينات نقدية

مطلوبات �أخرى

اجمايل املطلوبات

�صايف الرتكز داخل امليزانية لل�سنة احلالية

التزامات حمتملة خارج امليزانية لل�سنة احلالية

املطلوبات:
62.912.268
118.095.896
13.153.800
638.864
194.800.828
4.409.556
113.438.402
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 /37د  -خماطر ال�سيولة

اقل من �شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

38.965.059
21.614.189
136.433.169 280.265.695
1.925.280
3.471.041
31.587.210
825
4.038.294
1.349.360
4.769.622
210.260.903 314.158.841
50.885.655 233.017.009

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.000.000
16.570.306
1.332.202
590.528
20.493.036
72.457.170

مـن � 6أ�شهر
الـى �سن ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

6.234.016
14.653.510
2.954.344
960.497
24.802.367
91.178.903

من �سنـة الـى
� 3سنوات
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

50.245
24.059.065
1.070.074
200.598
25.379.982
92.580.601

� 3سنوات او اكرث بــدون ا�ستحقـاق
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

101.984.785

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.434.336
2.434.336
41.178.140

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

68.813.264
447.972.925
33.741.932
31.587.210
2.434.336
825
4.038.294
1.070.074
7.870.605
597.529.465
683.282.263

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

اقل من �شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

مـن � 6أ�شهر
الـى �سن ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

من �سنـة الـى
� 3سنوات
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

عنا�ص ـ ــر
املجمـ ـ ـ ــوع
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

115.960.957

� 3سنوات او اكرث بــدون ا�ستحقـاق

عنا�ص ـ ــر
املجمـ ـ ـ ــوع

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها وللوقاية من هذه املخاطر يقوم البنك باتباع �سيا�سة متحفظة يف �إدارة خماطر ال�سيولة وت�شمل �إدارة املوجودات
واملطلوبات ومواءمة وحتليل �آجالها ومقابلة اال�ستحقاقات ق�صرية الأجل �أو طويلة الأجل يف املوجودات واملطلوبات وتنويع م�صادر التمويل واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه و الأوراق املالية القابلة للتداول .وتتم
مراجعة ال�سيولة النقدية و �إدارتها ب�شكل دوري وعلى عدة م�ستويات .وطبقا للتعليماتً ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين يحتفظ البنك لدى البنك املركزي الأردين باحتياطات نقدية للحد من خماطر ال�سيولة.

2008
املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
مشتقات مالية
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
املجموع
جمموع املوجودات

2007
املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
املجموع
جمموع املوجودات

103.060.898 27.272.056
68.317.875 318.225.315
1.977.944
4.867.019
15.000.000
1.437.475
1.862.959
5.882.812
190.219.676 357.684.677
61.053.697 249.451.055

3.522.000
14.308.884
2.736.836
542.303
21.110.023
68.509.034

2.741.564
11.078.947
3.688.442
7.000.000
750.592
25.259.545
79.841.719

16.835.539
2.996.326
2.850.503
502.217
23.184.585
77.577.935

2.438.424
2.438.424
46.732.477

136.596.518
411.931.021
30.105.780
24.996.326
2.438.424
1.437.475
2.850.503
9.540.883
619.896.930
699.126.874
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ثانياً :امل�شتقات املالية

يلخ�ص اجلدول �أدناه ا�ستحقاقات امل�شتقات املالية على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ البيانات املالية:

لغاية �شهر
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2008
امل�شتقات للمتاجرة:
 م�شتقات العمالت2007
امل�شتقات للمتاجرة:
 -م�شتقات العمالت

من �شهر اىل � 3أ�شهر من  3ا�شهر اىل � 6أ�شهر
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

االجمال ـ ـ ـ ــي
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-

825

-

-

-

-

-

-

ثالثاً :بنود خارج امليزانية

لغاية �سنة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2008
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات
الت�شغيلية
التزامات ر�أ�سمالية
املجموع
2007
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات
الت�شغيلية
التزامات ر�أ�سمالية
املجموع

من �سنة لغاية 5
�سنوات
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�أكرث من (� )5سنوات

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

37.484.974
21.025.804
98.781.660

-

-

37.484.974
21.025.804
98.781.660

231.186

-

-

231.186

12.472.987
169.996.611

-

-

12.472.987
169.996.611

37.412.279
29.248.578
91.546.582

-

-

37.412.279
29.248.578
91.546.582

337.875

-

-

337.875

3.365.588
161.910.902

-

-

3.365.588
161.910.902

 - 39التحليل القطاعي

�أ  -معلومات عن قطاعات اعمال البنك
يتم تنظيم البنك لأغرا�ض �إدارية من خالل �أربعة قطاعات �أعمال رئي�سية كما ميتلك البنك �شركة تابعة تخت�ص بخدمات الو�ساطة املالية:
 ح�سابات الأفراد :ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم الت�سهيالت الإئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات �أخرى. ح�سابات امل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للعمالء واخلدمات امل�صرفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات. اخلزينة :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و�إدارة �أموال البنك. خدمات الو�ساطة املالية :ممار�سة معظم خدمات الو�ساطة واال�ست�شارات املالية.PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة ح�سب الأن�شطة:

اجمايل الدخل
خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء
نتائج �أعمال القطاع
ينزل :م�صاريف غري موزعة على القطاعات
الربح قبل ال�ضرائب
ينزل :ضريبة الدخل
ربح ال�سنة

موجودات القطاع
موجودات غري موزعة على القطاعات
جمموع املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة على القطاعات
جمموع املطلوبات
م�صاريف ر�أ�سمالية
اال�ستهالكات و االطفاءات

ب  -معلومات التوزيع اجلغرايف

االف ـ ـ ـ ـ ــراد
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.546.687
()1.967.938
578.749
578.749

103.498.956
103.498.956
337.200.400
337.200.400

داخل اململكـ ـ ــة
2008

امل�ؤ�س�سـ ـ ـ ــات
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
7.373.628
()314.854
7.058.774
7.058.774

199.761.009
199.761.009
144.514.457
144.514.457

2007

اخلزينـ ـ ـ ـ ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
7.825.886
()800.000
7.025.886
7.025.886

353.616.749
353.616.749
101.471.373
101.471.373

خارج اململك ـ ـ ــة
2008

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

�إجمايل الإيرادات
جمموع املوجودات
امل�صروفات الر�أ�سمالية

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
50.192.715
683.282.263
12.472.987

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
55.979.108
699.126.874
3.365.588

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

اخ ـ ـ ـ ـ ــرى
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.867.717
3.867.717
6.977.910
()3.110.193

26.405.549
26.405.549
14.343.235
14.343.235

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

2008
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
21.613.918
()800.000
()2.282.792
18.531.126
6.977.910
11.553.216
2.678.170
8.875.046

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول

2007
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
21.189.896
()3.363.882
17.826.014
8.693.009
9.133.005
2.747.882
6.385.123
2008
656.876.714
26.405.549
683.282.263
583.186.230
14.343.235
597.529.465
12.472.987
751.023

2007

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول

2007
680.331.269
18.795.605
699.126.874
606.501.384
13.395.546
619.896.930
3.365.588
564.219

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
2008

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
50.192.715
683.282.263
12.472.987

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
55.979.108
699.126.874
3.365.588
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� - 40إدارة ر�أ�س املال

�أ  -و�صف ملا يتم �إعتباره كر�أ�س مال:
يتكون ر�أ�س املال التنظيمي ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين واخلا�صة بن�سبة كفاية ر�أ�س املال من عدة �أجزاء:
 اجلزء الأول ر�أ�س املايل الأ�سا�سي  Primary Capitalوي�شمل ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع  Paid-up Capitalواالحتياطات املعلنة ( االحتياطي القانوين.االحتياطي االختياري .عالوة ( خ�صم ) الإ�صدار .عالوة �إ�صدار �أ�سهم اخلزينة .و�أي احتياطات �أخرى ) والأرباح ( اخل�سائر ) املدورة وحقوق الأقلية �إن وجدت،
ويطرح منها املوجودات الغري ملمو�سة و خ�سائر الفرتة وتكلفة �شراء ا�سهم اخلزينة واملخ�ص�صات امل�ؤجلة مبوافقة البنك املركزي الأردين وكامل قيمة ال�شهرة واية
مبالغ تخ�ضع الي قيود ،وعلى �أن ال يقل �إجمايل هذه اجلزء عن  %50من ر�أ�س املال التنظيمي.
 �أما بالن�سبة للجزء الثاين فيتمثل بر�أ�س املال اال�ضايف  ( Supplementary Capitalاالحتياطات غري املعلنة .واحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة .الديونامل�ساندة .التغري املرتاكم يف القيمة العادية املوجب بن�سبة  %45ويطرح ر�صيد التغري ال�سالب ) ،وعلى �أن ال يزيد �إجمايل هذا اجلزء عن  %100من ر�أ�س املال
الأ�سا�سي.
 �أما بالن�سبة للجزء الثالث في�شمل على القرو�ض امل�سانده ق�صري االجل  Shot Term Subordinated Debitوي�ستخدم هذا اجلزء ملواجهة اخل�سائر املحتملة منخماطر ال�سوق فقط.
ويلتزم البنك ح�سب املادة (  ) 62من قانون البنوك ب�أن يقتطع �سنوي ًا حل�ساب االحتياطي القانوين ما ن�سبته  %10من �أرباحه ال�صافية وي�ستمر يف االقتطاع حتى يبلغ
االحتياطي ما يعادل ر�أ�سمال البنك املكتتب به.

ب  -متطلبات اجلهات الرقابية بخ�صو�ص ر�أ�س املال ،وكيفية االيفاء بهذه املتطلبات:
ي�أخذ البنك بعني االعتبار تال�ؤم حجم ر�أ�س املال مع حجم طبيعة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك وعلى ان ال يقل ر�أ�س املال املدفوع عن  40مليون دينار مع مراعاة
ان اليقل ر�أ�س املال التنظيمي عن  %12من القيمة الأ�صول مرجحة مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل ،وعلى �أن تقل حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل
املوجودات  Leverage Ratioعن  .%6و تغطية  %28.5على الأقل من الأ�صول مرجحة مبخاطر ال�سوق من ر�أ�س املال الأ�سا�سي.

ج  -كيفية حتقيق �أهداف �إدارة ر�أ�س املال:
تهدف �إدارة البنك �إىل حتقيق �أهداف �إدارة ر�أ�س البنك وحتقيق فائ�ض يف الأرباح الت�شغيلية والإيرادات والت�شغيل الأمثل مل�صادر الأموال املتاحة مبا يحقق النمو
امل�ستهدف يف حقوق امل�ساهمني من خالل النمو يف االحتياطي الإجباري ومن الأرباح املتحققة واالحتياطي االختياري والأرباح املدورة.
ويتم اخذ الت�أثريات لدى الدخول يف اال�ستثمارات على ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ويراقب ر�أ�س املال وكفايته ب�شكل دوري حيث يتم احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال من قبل
دائرة �إدارة املخاطر واالمتثال ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي.
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مت احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال خالل عام  2007ح�سب معيار بازل  ،Iو خالل عام 2008
مت احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ح�سب معيار بازل  IIوتعليمات البنك املركزي الأردين.
			

د -م�سببات وم�صادر التغريات يف ر�أ�س املال التنظيمي للبنك خالل العام.

بلغت الزيادة يف را�س املال التنظيمي  5،542،452مليون دينار من امل�صادر التالية				:
زيادة االحتياطي القانوين مببلغ  1.192.197دينار
ارتفاع االرباح املدورة مببلغ  1.293.368دينار.
زيادة احتياطي خماطر م�صرفية عامة مببلغ  364.481دينار.
				
املبلغ الذي يعتربه البنك كر�أ�س املال ون�سبة كفاية ر�أ�س املال وفق اجلدول التايل:

2008

بنود ر�أ�س املال اال�سا�سي
بنود ر�أ�س املال اال�ضايف
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ()%
ن�سبة ر�أ�س املال اال�سا�سي ()%

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
78.598.548
1.556.077
80.154.625
471.131.878
%17،01
%16.68

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
70.804.796
3.807.377
74.612.173
430.994.455
%17.31
%16.43

 - 41ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء

اليوجد حمافظ ا�ستثمارية م�ضمونة را�س املال يديرها البنك ل�صالح العمالء.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

94

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 - 42حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها او ت�سويتها:

2008

لغايـ ــة �سن ـ ــة

اكث ــر من �سن ـ ــة

املجم ـ ـ ـ ــوع

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي

94.357.848

-

94.357.848

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

120.793.768

-

120.793.768

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

2.455.034

-

2.455.034

موجودات مالية للمتاجرة

-

8.541.216

8.541.216

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

179.204.618

124.055.347

303.259.965

موجودات مالية متوفرة للبيع

47.378.502

78.530.008

125.908.510

موجودات ثابتة

-

16.881.279

16.881.279

موجودات غري ملمو�سة

-

780.181

780.181

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

1.560.372

1.560.372

3.348.967

5.395.123

8.744.090

447.538.737

235.743.526

683.282.263

موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

68.813.264

-

68.813.264

ودائع عمالء

447.922.680

50.245

447.972.925

ت�أمينات نقدية

9.682.868

24.059.065

33.741.933

�أموال مقرت�ضة

31.587.210

-

31.587.210

م�شتقات مالية

825

-

825

-

2.434.336

2.434.336

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

4.038.294

-

4.038.294

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

-

1.070.074

1.070.074

7.670.006

200.598

7.870.604

569.715.147

27.814.318

597.529.465

()122.176.410

207.929.208

85.752.798

خم�ص�صات متنوعة

مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف
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2007

لغايـ ــة �سن ـ ــة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

95

اكث ــر من �سن ـ ــة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املجم ـ ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي

48.219.005

-

48.219.005

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

180.628.298

-

180.628.298

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

39.361

-

39.361

موجودات مالية للمتاجرة

-

20.164.883

20.164.883

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

173.704.731

113.927.744

287.632.475

موجودات مالية متوفرة للبيع

51.460.232

91.130.579

142.590.811

موجودات ثابتة

-

8.029.729

8.029.729

موجودات غري ملمو�سة

-

342.606

342.606

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

1.056.436

1.056.436

4.803.878

5.619.392

10.423.270

458.855.505

240.271.369

699.126.874

موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

136.596.518

-

136.596.518

ودائع عمالء

411.931.021

-

411.931.021

ت�أمينات نقدية

13.270.241

16.835.539

30.105.780

�أموال مقرت�ضة

22.000.000

2.996.326

24.996.326

-

2.438.424

2.438.424

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

1.437.475

-

1.437.475

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

-

2.850.503

2.850.503

9.038.666

502.217

9.540.883

594.273.921

25.623.009

619.896.930

()135.418.416

214.648.360

79.229.944

خم�ص�صات متنوعة

مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف
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 - 42ارتباطات والتزامات حمتملة ( خارج امليزانية )				

�أ  -ارتباطات والتزامات ائتمانية

2008

اعتمادات
قبوالت و�سحوبات زمنية
كفاالت:
دفع
ح�سن تنفيذ
�أخرى
�سقوف ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
املجمــــــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
25.316.211
12.168.763

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
21.546.248
15.866.031

15.765.957
40.617.956
42.397.747
21.025.804
157.292.438

17.179.266
34.911.895
39.455.421
29.248.578
158.207.439

ب  -التزامات تعاقدية:

2008

عقود �شراء موجودات ثابتة
عقود م�شاريع ان�شائية
املجمــــــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.500.000
4.750.000
8.250.000

2007

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
690.486
2.750.000
3.440.486

ج  -بلغت قيمة عقود االيجار الت�شغيلية مبلغ  231،186دينار و ترتاوح فرتتها من �شهر اىل اثنى ع�شر �شهر.

 - 44الق�ضايا املقامة على البنك
�أ  -هناك ق�ضايا مقامة �ضد البنك مببلغ  11.232.277دينار بتاريخ البيانات املالية مقابل  4،257،641دينار لل�سنة ال�سابقة منها ق�ضية واحدة مببلغ 3،833،521
دينار مقامة �ضد البنك من قبل �أحد البنوك الأردنية حتت الت�صفية وال تزال قيد النظر لدى حمكمة بداية حقوق عمان ويف مرحلة التدقيق يف تقرير اخلربة وقد
بلغ ر�صيد املخ�ص�صات ملواجهة هذه الق�ضايا  2،019،637دينار يف ذلك التاريخ ولل�سنة ال�سابقة ،ويف تقدير الإدارة واملحامي �أنه لن يرتتب على البنك �أي التزامات
�إ�ضافية لقاء هذه الق�ضايا.
ب  -ال يوجد ق�ضايا مقامة على ال�شركات التابعة �شركة املوارد للو�ساطة املالية و�شركة املوارد للت�أجري التمويلي كما يف  31كانون الأول  2008و2007
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 - 45معايري جديدة ومعدلة

�أ – معايري وتف�سريات �سارية بالفرتة احلالية قام البنك بتطبيق املعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات املحا�سبية
				
ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية والتي �أ�صبحت �سارية املفعول لل�سنة احلالية وهي:

• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية – الإعرتاف والقيا�س (تعديالت) ومعيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)7الأدوات املالية – الإف�صاح؛
�إعادة ت�صنيف املوجودات املالية.
						
• التف�سري رقم ( :)11معيار التقارير املالية الدويل رقم ( ،)2معامالت �أ�سهم اخلزينة للمجموعة.
• التف�سري رقم ( :)12ترتيبات �إمتياز اخلدمات.
• التف�سري رقم ( :)14معيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)19حد املوجودات ذات املنفعة املعرفة واحلد الأدنى من متطلبات التمويل وتفاعالتها			 .
مل ي�ؤد تطبيق �أية من هذه املعايري �أو التف�سريات �إىل �أية تغيريات على ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك.

ب – املعايري والتف�سريات ال�صادرة غري ال�سارية بعد كانت املعايري والتف�سريات التالية �صادرة بتاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية:

• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية (تعديالت)*
• ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)32الأدوات املالية – العر�ض (تعديالت) املتعلق بالأدوات املالية القابلة للإ�سرتداد واملطلوبات الناجتة عن الت�صفية * 		
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)23تكاليف الإقرتا�ض (تعديالت)*
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية – الإعرتاف والقيا�س (تعديالت) ؛ البنود امل�ؤهلة للتحوط**
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)1تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة*.
• ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة (تعديالت) واملتعلق بكلفة الإ�ستثمار لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة*.
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)1تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة – ن�سخة منقحة**
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)2الدفعات القائمة على الأ�سهم (تعديالت) املتعلق ب�شروط املنح و�إلغا�ؤها*
• معيار التقارير املالية الدويل رقم (� :)3إندماج الأعمال (تعديالت) – ن�سخة �شاملة حول تطبيق �أ�سلوب ال�شراء والتعديالت الناجتة لكل من معيار املحا�سبة
الدويل رقم ( :)27البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28الإ�ستثمار يف ال�شركات احلليفة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (:)31
							
احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة**
							
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)8القطاعات الت�شغيلية*
							
• التف�سري رقم ( :)13برامج والء العمالء**
							
• التف�سري رقم (� :)15إتفاقيات �إن�شاء العقارات*
• التف�سري رقم ( :)16التحوط ل�صايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية***
									
• التف�سري رقم ( :)17توزيع املوجودات غري النقدية للمالكني**
• التعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )5وكل من معايري املحا�سبة الدولية رقم ( )1و( )16و( )19و( )20و( )23و( )27و( )28و()29
و( )31و( )36و( )38و( )39و( )40و( )41الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة يف �أيار 				 *2008
									
* تطبق لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أول كانون الثاين 2009
									
** تطبق لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف متوز 2009
									
*** تطبق لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أول ت�شرين الأول 2009
تتوقع �إدارة البنك �أن يتم تطبيق كل من املعايري والتف�سريات املبينة �أعاله يف البيانات املالية عند تاريخ �سريان كل منها دون �أن حتدث هذه املعايري والتف�سريات �أية
								
�أثر مادي على البيانات املالية للبنك.

� - 46أرقام املقارنة

تـم �إعــادة ت�صنيــف بع�ض �أرقام املقارنة للعام  2007لتتنا�سب مع ت�صنيف �أرقام العام 								 2008
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الف�صل الأول :تعاريف عامة ومقدمة
�أوال :تعاريف عامة:

تكون للكلمات و العبارات التالية �أينما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه:
 -1البنك :اال�ستثماري.
 -2املجل�س :جمل�س �إدارة البنك اال�ستثماري.
� -3أع�ضاء املجل�س� :أع�ضاء جمل�س �إدارة اال�ستثماري.
 -4اجلهاز التنفيذي :اجلهاز التنفيذي يف البنك اال�ستثماري.
 -5البنك املركزي :البنك املركزي الأردين
 -6اللجنة :جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك اال�ستثماري.
 -7دائرة التدقيق :دائرة التدقيق الداخلي يف البنك اال�ستثماري.
 -8دائرة املخاطر :دائرة �إدارة املخاطر واالمتثال يف البنك اال�ستثماري.
 -9الإداري :ع�ضو جمل�س الإدارة �سواء ب�صفته ال�شخ�صية �أو ب�صفته ممثال ل�شخ�ص اعتباري �أو مدير عام البنك �أو �أي موظف فيه
 -10املوظف :موظف البنك اال�ستثماري.
 -11الدليل :دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادر عن البنك املركزي لعام .2007
 -12دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سة لل�شركات امل�ساهمة العامة :دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لل�شركات امل�ساهمة العامة ال�صادر عن هيئة الأوراق املالية.
 -13املدقق الداخلي :املدقق الداخلي يف البنك اال�ستثماري.
 -14املدقق اخلارجي :املدقق اخلارجي املعتمد لتدقيق عمليات و ح�سابات البنك اال�ستثماري.
 -15الع�ضو امل�ستقل :ع�ضو جمل�س الإدارة الذي ال تربطه بالبنك �أو ب�أي من موظفي الإدارة التنفيذية العليا فيها �أو ب�أي �شركة حليفة �أو مبدقق البنك �أي م�صلحة
مادية �أو �أي عالقة غري تلك املتعلقة مب�ساهمته يف البنك ،قد يتكون يف ظلها �شبهة بجلب �أي منفعة �سواء مادية �أو معنوية لذلك الع�ضو قد ت�ؤدي �إىل الت�أثري
على قراراته �أو ا�ستغالله ملن�صبه يف البنك ،من احد �أع�ضاء جمل�س الإدارة يتوفر فيه ال�شروط التالية:
 �أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س. �أن ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية. �أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته يف املجل�س. �أن ال يكون ع�ضو جمل�س الإدارة �أو مالك ًا ل�شركة يتعامل معها البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و � /أو الأعمال املعتادة التي يقدمها البنكلعمالئه وعلى �أن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي �شروط تف�صيلية.
 �أن ال يكون �شريك ًا للمدقق اخلارجي �أو موظف ًا لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شيحه لع�ضوية املجل�س.� -أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال البنك �أو يكون حليف ًا مل�ساهم �أخر.

ثانيا :مقدمة:

مت تعريف احلاكمية امل�ؤ�س�سية من خالل منظمة التعاون و التنمية االقت�صادية:

“على �أنها جمموعة العالقات ما بني �إدارة امل�ؤ�س�سة ،جمل�س �إدارتها ،م�ساهميها ،و اجلهات الأخرى التي لها اهتمام بامل�ؤ�س�سة ،كما �أنها تبني الآلية
التي تو�ضح من خاللها �أهداف امل�ؤ�س�سة و الو�سائل لتحقيق تلك الأهداف و مراقبة حتقيقها ،بالتايل ف�أن احلاكمية امل�ؤ�س�سية اجليدة هي التي
توفر لكل من املجل�س و الإدارة التنفيذية احلوافز املنا�سبة للو�صول �إىل الأهداف التي ت�صب يف م�صلحة البنك ،و ت�سهل �إيجاد عملية مراقبة فاعلة،
وبالتايل ت�ساعد املنظمة على ا�ستغالل مواردها بكفاءة”.
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و قد اعتمد البنك الأردين لال�ستثمار والتمويل هذا التعريف لتحديد �سيا�سته يف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،حيث �أن الهدف الرئي�سي ملفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية هي:

“�إ�شراف ومتابعة جمل�س �إدارة البنك لأداء الإدارة التنفيذية يف مهامها و تنفيذها للعمليات املختلفة يف البنك ،و م�ساندتها للإدارة التنفيذية و
التوجيه املنا�سب لها ،لتحقيق غايات و �أهداف البنك املتمثلة يف تعظيم حقوق م�ساهمني البنك ،و ذلك عن طريق حتديد العالقة بني جمل�س الإدارة
و الإدارة التنفيذية و امل�ساهمني و املوظفني و اجلهات الأخرى التي لها اهتمام بالبنك”.

وقد ا�ستند البنك اال�ستثماري �إىل املبادئ التالية عند �إعداده هذه ال�سيا�سة:
 -1العدالة :يف معاملة كافة اجلهات ذات العالقة ( Stakeholdersمثل :امل�ساهمني ،املودعني ،الدائنني ،موظفي البنك ،ال�سلطات الرقابية ).
 -2ال�شفافية :ال�شفافية يف الإف�صاح عن و�ضع البنك و �أدائه املايل.
 -3امل�ساءلة :امل�ساءلة يف العالقات بني جمل�س الإدارة و كل من الإدارة التنفيذية ،و امل�ساهمني و اجلهات الأخرى ذات العالقة بالبنك.
 -4امل�س�ؤولية� :أي حتديد امل�س�ؤوليات و الف�صل الوا�ضح يف امل�س�ؤوليات و تفوي�ض ال�صالحيات.

الف�صل الثاين :املرتكزات الأ�سا�سية ل�سيا�سة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
�أوال :االلتزام باحلاكمية امل�ؤ�س�سية:

� -1إدراكا من البنك لأهمية مفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،فقد قام جمل�س �إدارة البنك بت�شكيل جلنة منبثقة عنه وت�سمى “جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية” مكونة من
رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضويني من الأع�ضاء غري التنفيذيني.
وذلك للقيام مبهمة التوجيه يف �إعداد �سيا�سة احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك و حتديثها ب�شكل �سنوي ،و �ضمان تطبيقها بالبنك ب�شكل كامل.
والتزاما من البنك مببد�أ ال�شفافية و مبجرد اعتماد �سيا�سة احلاكمية امل�ؤ�س�سية ف�سيتم ن�شرها اعتبار ًا من عام  2007على املوقع الإلكرتوين للبنك و ت�ضمينها بعد ذلك
يف التقرير ال�سنوي للبنك ،مع بيان عن البنود التي مل يتمكن البنك من االلتزام بها و �أ�سباب ذلك.

ثانيا :وظائف جمل�س الإدارة:
 :1املبادئ العامة

تعترب احلاكمية امل�ؤ�س�سية و�سيلة �أو �أداة متكن البنك من القيام بالأهداف التي ي�سعى �إىل حتقيقها ،و حيث �أن جمل�س الإدارة يعترب احد الأطراف الرئي�سني يف تطبيق
مفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية فانه تقع عليه و ب�شكل عام امل�س�ؤوليات التالية:
�أ -يتحمل املجل�س كافة امل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات البنك و �سالمته املالية ,والت�أكد من تلبية متطلبات البنك املركزي وم�صالح امل�ساهمني ,واملودعني ,والدائنني,
واملوظفني ,واجلهات الأخرى ذات العالقة ,والت�أكد من �أن �إدارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن �إطار القوانني والتعليمات النافذة وال�سيا�سات الداخلية
للبنك ،ميثل جمل�س الإدارة كافة امل�ساهمني وعليه بذل العناية املهنية الالزمة يف �إدارة البنك وتخ�صي�ص الوقت الالزم للقيام بعمله بكل نزاهة و�شفافية مبا
يحقق م�صلحة البنك و�أهدافه وغاياته.
ب -يقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه ولي�س جتاه م�ساهم معني.
ج -يقوم املجل�س بر�سم الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك بالإ�ضافة �إىل الرقابة على �إدارته التنفيذية التي تقع عليها م�س�ؤولية العمليات اليومية .كما يقوم املجل�س
بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ويت�أكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد البنك باخلطة الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة �أو
املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاها .بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من �أن جميع خماطر البنك قد مت �إدارتها ب�شكل �سليم.

 :2رئي�س املجل�س و الرئي�س التنفيذي  /املدير العام

حر�صا» من البنك على الو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات فقد قام البنك بالف�صل بني من�صبي رئي�س املجل�س الإدارة و املدير العام للبنك ,ومت حتديد امل�س�ؤوليات
والواجبات اخلا�صة بكل منهما وذلك لتحقيق:
 -1م�ستوى مراجعة وم�سائلة عالية.
 -2التقليل من اخلطورة النا�شئة من احتماالت تركز ال�سلطة.
 -3بالإ�ضافة �إىل التخفيف من عبء القيام مبهام املوظفني.
بالإ�ضافة اىل ما جاء �سابقا يتم مراعاة االمور التالية:
�أ -ان ال تربط بني رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي /املدير العام للبنك �أية قرابة دون الدرجة الثالثة.
ب -اذا كان الرئي�س تنفيذيا فيقوم البنك بتعيني ع�ضو م�ستقل كنائب لرئي�س املجل�س.

 :3دور رئي�س املجل�س

�إن رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي وي�ضطلع مبا يلي:
� -1إقامة عالقة بناءه بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني.
 -2خلق ثقافة – خالل اجتماعات املجل�س – ت�شجع على النقد البناء حول الق�ضايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء كما ت�شجع على النقا�شات
والت�صويت على تلك الق�ضايا.
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 -3الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.
 -4الت�أكد من توفر معايري عالية من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.

 :4ت�شكيلة املجل�س

حر�صا من البنك على االلتزام مبعايري املمار�سات الواجبة اخلا�صة باحلاكمية امل�ؤ�س�سية فيما يتعلق بت�شكيلة املجل�س ،فقد اهتم البنك ب�ضرورة التنوع يف اخلربة
العملية و املهنية و املهارات املتخ�ص�صة لأع�ضاء جمل�س �إدارة البنك ،واجته البنك �إىل بناء مفهوم الع�ضو امل�ستقل لدى جمل�س الإدارة.

� :5أعمال املجل�س

يتم حالي ًا تزويد �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبو�ضوعات االجتماعات و قبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل تدوين كافة املناق�شات و االقرتاحات وت�صويت
الأع�ضاء ،علما ب�أنه يتم حاليا» تزويد الأع�ضاء مبلخ�ص منا�سب عن �أعمال البنك عند التعيني و خالل فرتة الع�ضوية �أو عند الطلب.
ويتم حاليا» تنظيم اجتماعات جمل�س الإدارة �ضمن الأ�س�س املبادئ التالية:
 -1بهدف �ضمان �شمولية املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س والتي ال تقل عن ( )6اجتماعات يف ال�سنة ,تبادر الإدارة التنفيذية �إىل اقرتاح املوا�ضيع التي
تراها مهمة على جدول �أعمال كل اجتماع.
 -2يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة البنك وجود �أع�ضاء يف املجل�س م�ستقلني بهدف �ضمان توفر قرارات مو�ضوعية ,وذلك ل�ضمان احتفاظ املجل�س مب�ستوى من الرقابة
مبا ي�ضمن توازن ت�أثريات جميع الأطراف مبا فيهم الإدارة التنفيذية وامل�ساهمني الرئي�سيني والت�أكد من �أن القرارات املتخذة تقع يف م�صلحة البنك.
 -3يقوم البنك بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�سبة.
 -4يجب �إن يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�شات املجل�س واقرتاحاتهم وت�صويت الأع�ضاء الذي يتم خالل اجتماعات املجل�س.
 -5يجب �أن يتم التو�ضيح وب�شكل كتابي عن جميع العمليات امل�صرفية التي تتطلب موافقة املجل�س (مبا يف ذلك على �سبيل املثال �صالحية املجل�س بخ�صو�ص
منح القرو�ض التي تزيد عن مبلغ معني �أو �صالحيتهم بخ�صو�ص التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة �أو �أي عمليات م�صرفية �أخرى تكون �ضمن اخت�صا�صات
املجل�س).
 -6على �أع�ضاء املجل�س �أن يكونوا على اطالع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات امل�صرفية املحلية والدولية .وعلى البنك تزويد الأع�ضاء مبلخ�ص
منا�سب عن �أعمال البنك عند التعيني وخالل فرتة الع�ضوية �أو عند الطلب.
 -7يجب �أن يتاح لأع�ضاء املجل�س وجلانه االت�صال املبا�شر مع الإدارة التنفيذية.
 -8يكون لأع�ضاء املجل�س وجلانه ,و�إذا ما اقت�ضت احلاجة� ,صالحية اال�ستعانة مب�صادر خارجية مل�ساعدتهم يف القيام باملهام املوكلة �إليهم على �أكمل وجه.
 -9على البنك و�ضع هيكل تنظيمي يبني الت�سل�سل الإداري ( مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية ) ,ويتم الإف�صاح للجمهور عن اجلزء من الهيكل
التنظيمي الذي يبني امل�ستويات الإدارية العليا يف البنك.
 -10على �أمني �سر املجل�س الت�أكد من �إتباع �أع�ضاء املجل�س للإجراءات املقرة من املجل�س ,ومن نقل املعلومات بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه والإدارة التنفيذية,
بالإ�ضافة �إىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وكتابة حما�ضر االجتماع وعلى املجل�س �أن يحدد وظيفة ومهام �أمني �سر املجل�س ب�شكل ر�سمي وكتابي ومبا
يتما�شى وم�ستوى امل�س�ؤوليات امل�شار �أليها �أعاله ,كما يتم اتخاذ �أي قرار يتعلق بتعيينه �أو تنحيته من قبل املجل�س بالإجماع.
 -11يجب �أن تكون م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة حمددة ووا�ضحة ومبا يتما�شى والت�شريعات ذات العالقة ,وعلى البنك تزويد كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س
عند انتخابه بكتاب يو�ضح حقوق الع�ضو ,وم�س�ؤولياته ,وواجباته كما يلي:
 يقع على كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س التزام جتاه البنك و جميع امل�ساهمني و لي�س جتاه م�ساهم معني. مينع جتاوز �أية ت�سهيالت متنح لأي ع� ٍضو من �أع�ضاء املجل�س �أو �أي جمموعة من املقرت�ضني مرتبطني ب�أحد �أع�ضاء املجل�س و على �إدارة البنك و الع�ضواملعني التقيد بذلك.
 يف حالة منح �أحد الأع�ضاء �أية ت�سهيالت له �أو لأحد من ذوي ال�صلة فيجب �أن يعمل على �أال ت�صنف هذه الت�سهيالت كديون غري عاملة مما ي�ؤدي �إىل �إيجاداملخ�ص�صات الالزمة ملقابلة هذه الديون.
 عند مناق�شة �أية ت�سهيالت �أو مو�ضوعات تخ�ص �أحد �أع�ضاء املجل�س فال يجوز ح�ضوره االجتماع اخلا�ص بذلك النقا�ش. ال يجوز �أن يكون ع�ضو املجل�س ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالك ًا ل�شركة يتعامل معها البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو الأعمال املعتادةالتي يقدمها البنك لعمالئه و على �أن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر و دون �أي �شروط تف�ضيلية.
 على �أع�ضاء املجل�س �أن يكونوا على اطالع دائم بالتطورات داخل كل من البنك و القطاعات امل�صرفية املحلية و الدولية. ميكن للمجل�س اال�ستعانة عند احلاجة مب�صادر خارجية مل�ساعدة الأع�ضاء �أو جلان املجل�س باملهام املوكلة �إليهم. يقوم �أمني �سر املجل�س بالت�أكد من �إتباع �أع�ضاء املجل�س و جلانه لهذه الأ�س�س و املبادئ. -علما ب�أنة مت �إعداد هيكل تنظيمي لتحديد عالقة جلان املجل�س املختلفة مع جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية.

� :6أن�شطة املجل�س( :التقييم الذاتي وتقييم �أداء املدير العام):

 -1يجب على املجل�س – من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت – تقييم �أداء املجل�س ككل مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
 -2يتم تقييم املدير العام من قبل املجل�س �سنوي ًا.
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�:7أن�شطة املجل�س ( :التخطيط� ,أنظمة ال�ضبط والرقابة ,ميثاق �أخالقيات العمل ,تعار�ض امل�صالح):

 -1يقوم املجل�س بتحديد �أهداف البنك ,كما هو يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لر�سم �إ�سرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف ،وتقوم الإدارة التنفيذية بو�ضع خطط
عمل تتما�شى مع تلك اال�سرتاتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط ت�شمل م�ساهمة جميع دوائر البنك ،ويقوم املجل�س باعتماد اال�سرتاتيجية وخطط
العمل والت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية مبراجعة �إجنازات الأداء وفقا» خلطط العمل ومن اتخاذ الإجراءات الت�صويبية حيثما لزم ،وتعترب عملية املوازنات
التقديرية جزء من عملية التخطيط ق�صري الأجل وقيا�س الأداء.

 -2على املجل�س �أن يت�أكد من �أن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعماله ،ويتم ذلك من خالل توفر �سيا�سات وميثاق �أخالقيات العمل تت�ضمن تعريف
لتعار�ض امل�صالح وال�صفقات التي يقوم بها موظفو البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية بناء” على معلومات داخلية عن البنك مت احل�صول  /االطالع عليها نتيجة
ال�صالحيات املعطاة لهم ،ويتم تعميم هذه ال�سيا�سات وميثاق �أخالقيات العمل على كافة موظفي البنك و�أع�ضاء املجل�س واحل�صول على موافقتهم عليها
ون�شرها للجمهور ،وعلى �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�سات ما يلي:
�أ -قواعد و�إجراءات تنظيم العمليات مع الإطراف ذوي العالقة �سواء بني البنك وموظفيه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �شركاتهم� ,أو الأطراف ذوي ال�صلة بهم,
مبا يف ذلك عمليات الإقرا�ض و املتاجرة امل�شرتكة مع البنك ,كما يجب �أن تت�ضمن تلك القواعد ما ي�ؤكد ب�أن يتم منح االئتمان لأع�ضاء املجل�س و�شركاتهم
وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق ولي�س وفق ًا ل�شروط تف�صيلية ،وان ال ي�شارك الع�ضو يف �أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل �أو التعاقد �أو الت�صويت عليه.
كما يتم الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي للبنك .و على دوائر البنك املعنية ب�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية الت�أكد من �أن عمليات الأطراف ذوي العالقة
قد متت وفقا” لهذه ال�سيا�سة.
ب� -أنظمة �ضبط وا�ضحة متنع �أع�ضاء املجل�س واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات الداخلية يف البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
 -3يجب �أن تتوفر لدى البنك �سيا�سات مكتوبة تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لديه ,ويتم تعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية ,ومراجعتها بانتظام للت�أكد من
�شمولها لأي تعديالت �أو تغيريات طر�أت على القوانني والتعليمات والظروف االقت�صادية و�أي �أمور �أخرى تتعلق بالبنك.
 -4يقوم البنك كجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�شركات وخا�صة ال�شركات امل�ساهمة العامة ,بحيث يتم
ت�ضمن تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية ,وقد يرى البنك مكاف�أة عمالئه الذين تتوفر يف م�ؤ�س�ساتهم حاكميه جيدة.

 :8م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

قام جمل�س الإدارة بتحديد م�س�ؤولياته جتاه البنك و امل�ساهمني وكما يلي:
 -1حتديد �أهداف البنك و توجيه الإدارة التنفيذية لر�سم �إ�سرتاتيجية لتحقيق الأهداف.
 -2الت�أكد من �أن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعماله من خالل توفري �سيا�سات و ميثاق �أخالقيات عمل يت�ضمن تعريف لتعار�ض امل�صالح و ال�صفقات
التي يقوم بها موظفو البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
 -3توفر �سيا�سات مكتوبة لدى البنك تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لديه.
 -4فهم املخاطر الرئي�سية التي تواجه البنك واعتماد حدود مقبولة لهذه املخاطر و الإ�شراف على الإدارة التنفيذية يف البنك ل�ضمان اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتحديد و قيا�س و �ضبط و مراقبة هذه املخاطر.
 -5ت�شجيع مفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى عمالء البنك و ذلك من خالل التوجه �إىل تقيم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالء البنك كجزء من عملية التقييم
االئتماين ال�سنوي لعمالئه.
 -6اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك و ت�شكيل اللجان و تفوي�ض ال�سلطات و ال�صالحيات.
 -7اعتماد ا�سرتاتيجيات البنك و�سيا�ساته و موازنته ال�سنوية و ميثاق �أخالقيات العمل ) (Code of Conductو مراجعتها ب�شكل دوري.
 -8الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بتحقيق فعالية �أنظمة ال�ضبط و الرقابة الداخلية.
 -9اطالع املجل�س �أو اللجان املنبثقة عنه على تقارير ال�سلطات الرقابية و التدقيق اخلارجي و الداخلي و متابعة املخالفات و املالحظات الواردة فيها و الت�أكد من
قيام الإدارة التنفيذية بت�صويبها و اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان عدم تكرارها �إ�ضافة �إىل �أي تقارير �أخرى تتعلق باالمتثال و �إدارة املخاطر و �أية �أمور
�أخرى ذات عالقة.
 -10ممار�سة ال�صالحيات التي تخرج عن �صالحيات الإدارة التنفيذية.
 -11تقييم �أداء الإدارة التنفيذية و مدى التزامها ب�سيا�سات املجل�س و جناحها يف حتقيق النتائج و الأهداف املخطط لها و معاجلة االنحرافات.
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الف�صل الثالث :جلان جمل�س الإدارة
تتطلب �إدارة �أي نوع من امل�ؤ�س�سات املالية عناية يف التخطيط و التنفيذ كما تتطلب نظما �إ�شرافية ،و هذه �أمور �أ�سا�سية للت�أكد من �إنفاق �أموال امل�ؤ�س�سة املالية ب�شكل
�سليم ،و مع الت�سليم بعدم �أمكانية جتنب جميع املخاطر طوال الوقت� ،إال �أنه يجب حتديد و �إدارة هذه املخاطر بطريقة عملية و فعاله ،من خالل �ضمان وجود �سيا�سات
و �إجراءات و �أنظمة ت�ساعد على �إدارة هذه املخاطر ،و يجب على كافة موظفي البنك االلتزام بها ،حيث ي�ؤدي عدم التزام املوظفني بهذه ال�سيا�سات و الإجراءات و
الأنظمة �إىل عدم حتقيق الفائدة املرجوه منها ،لذلك يجب �أن تكون ال�سيا�سات و الإجراءات و الأنظمة م�صممة ب�شكل جيد و ب�سيط و فعال و �أن تكون مفهومة ب�صورة
وا�ضحة لكافة املوظفني القائمني على تنفيذها.
وحتى يتمكن جمل�س الإدارة من تغطية كافة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك بطريقة عملية ،فقد قام املجل�س ب�إن�شاء جلان و تق�سيم املهام فيما بينها بحيث تتوىل كل
جلنة مهام و م�س�ؤوليات حمدده ت�شرف عليها ،و ذلك مل�ساعدة جمل�س الإدارة يف تغطية كافة الأن�شطة ب�صورة �سليمة ،و مت الت�أكد من �أن اللجان ال تعوق العمل بدون مربر
عن طريق ازدواجية املهام �أو تقاطع خطوط االت�صاالت ،حيث �أن �سرعة الإخطار و �إعداد التقارير و اتخاذ القرارات �أمور لها �أهميتها احلا�سمة يف البنك .و ت�ستمد
جميع اللجان قوتها و �سلطاتها من جمل�س الإدارة ،و ن�ؤكد هنا على �أن جمل�س الإدارة قد يفو�ض بع�ض ال�صالحيات �إىل هذه اللجان� ،إال انه يبقى دائما م�سئوال.
وقد مت حتديد �آلية تعيني ر�ؤ�ساء هذه اللجان و �أع�ضائها ،و حتديد كيفية رفع التقارير من قبل اللجان �إىل جمل�س الإدارة ،مع التوجه �إىل تعيني �أع�ضاء م�ستقلني يف
املجل�س و جلانه ،علما بان �صعوبة هذا الإجراء يف الوقت احلايل ت�أتي من �أن جمل�س الإدارة ينتخب كل �أربع �سنوات.
وعليه فقد قام جمل�س الإدارة بت�شكيل اللجان الواردة �أدناه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني و كما يلي:

�أوال :جلنة التدقيق:

مت ت�شكيل جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني ذوي م�ؤهالت علمية و خربات عملية يف جمال الإدارة املالية وان ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف جلنة
التدقيق عن ع�ضوين اثنني ،و �سيتم الإف�صاح عنهم ب�شكل �سنوي �ضمن التقرير ال�سنوي للبنك.
تقوم جلنة التدقيق داخل البنك باملهام التالية:
 -1متثل اللجنة املجل�س يف الت�أكد من �صحة و�سالمة �أ�صول البنك وممتلكاته والوفاء بالتزاماته واملحافظة على كفاية ر�أ�س املال مبا يتوافق مع تعليمات البنك
املركزي واملعايري الدولية.
� -2إن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤولية املجل�س �أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لدية.
 -3مراجعة الإجراءات وال�سيا�سات املحا�سبية والرقابية وما يطر�أ عليها من تعديالت ومدى ت�أثريها و�سالمتها ومدى التقيد بها وان�سجامها مع املبادئ املحا�سبية
الدولية.
 -4الت�أكد من التقيد التام بالقوانني والأنظمة وال�سيا�سات والأوامر التي تخ�ضع لها �أعمال البنك ومن وجود �إطار عام لل�سلوك املهني ال�صحيح ،و متابعة مدى
تقيد البنك والتزامها بتطبيق �أحكام الت�شريعات النافذة ومتطلبات اجلهات الرقابية.
 -5رقابة مدى �شمولية التدقيق اخلارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التن�سيق بني �أعمال مدققي احل�سابات اخلارجيني يف حال وجود �أكرث من مدقق
والتو�صية برت�شيح املدقق اخلارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العامة والت�أكد من �أن مهام املدقق اخلارجي قد نفذت با�ستقاللية تامة وان �إجراءات التدقيق
ال�سنوية قد متت ب�شكل فعال ،و درا�سة خطة عمل مدقق احل�سابات اخلارجي والت�أكد من �أن البنك يوفر للمدقق كافة الت�سهيالت ال�ضرورية للقيام بعمله ،و
االطالع على تقييم املدقق اخلارجي لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي ،و التو�صية ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بالأمور املرتبطة ب�إجراءات الرقابة و التدقيق
الداخلي وعمل املدقق الداخلي ،مناق�شة الأمور املتعلقة برت�شيح مدقق احل�سابات اخلارجي والت�أكد من ا�ستيفائه لل�شروط الواردة يف الت�شريعات النافذة ،وعدم
وجود ما ي�ؤثر على ا�ستقالليته.
 -6مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
 -7درا�سة خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية ومراجعة املالحظات الواردة يف تقارير التفتي�ش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
 -8الت�أكد من وجود �إطار عام متكامل للرقابة الداخلية والعمل على حت�سينه عند اللزوم.
 -9مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عر�ضها على املجل�س وب�صفة خا�صة التحقق من �أوامر البنك املركزي وب�شان كفاية املخ�ص�صات امل�أخوذة ملقابلة الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها وخم�ص�صات حمافظ الأوراق املالية و�إبداء الر�أي يف ديون البنك غري العاملة �أو املقرتح باعتبارها ديونا هالكة.
 -10النظر يف �أي مو�ضوع يحول �إليها من املجل�س.
 -11النظر يف �أي مو�ضوع يتفق مع �أهداف �سيا�سة و منهجية التدقيق.
 -12مراجعة تعامالت الأطراف ذوي العالقة مع البنك والتو�صية ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة قبل �إبرامها.
 -13درا�سة التقارير املالية الدورية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها مع الرتكيز على ما يلي:
 �أي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة �أي تغيري يطر�أ على ح�سابات البنك جراء عمليات التدقيق �أو نتيجة ملقرتحات مدقق احل�سابات اخلارجيPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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 -14الت�أكد من عدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح قد ينجم عن قيام البنك بعقد ال�صفقات �أو �إبرام العقود �أو الدخول يف امل�شروعات مع الأطراف ذوي العالقة
تن�سق اللجنة مع املدقق اخلارجي لتحديد �أهداف التدقيق اخلارجي وفق ًا لكتاب التكليف الذي يبني �أعمال املدقق اخلارجي و التقارير الدورية اخلا�صة
بالبيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية والتقارير الإدارية املوجهة �إىل الإدارة و مقدار الأتعاب املطلوبة ،و مناق�شة الأمور املتعلقة برت�شيح مدقق احل�سابات
اخلارجي والت�أكد من ا�ستيفائه لل�شروط الواردة يف الت�شريعات النافذة ،وعدم وجود ما ي�ؤثر على ا�ستقالليته.
 -15تقوم اللجنة مبتابعة وحتقيق الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق .ويف حال �صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية يطلب البنك الدوران
املنتظم لل�شريك الرئي�سي امل�س�ؤول عن التدقيق اخلارجي للبنك
 -16يقوم املدقق اخلارجي بتزويد اللجنة بن�سخة من تقريره ويجتمع املدقق اخلارجي مع اللجنة بدون ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �سنويا.
 -17يقوم �ضابط االت�صال يف دائرة التدقيق الداخلي بتوفري طلبات املدقق اخلارجي والتوا�صل مع املدقق اخلارجي لت�سهيل مهامه وب�شكل خا�ص الدائرة املالية/
املحا�سبة املركزية.
 -18جتتمع اللجنة مع املدقق اخلارجي ملناق�شة التقارير املالية ربع ال�سنوية ون�صف ال�سنوية وال�سنوية كما يلي:
 مراجعة النتائج و مالحظات املدقق اخلارجي و مدى كفاءة �أنظمة الرقابة املالية و الإ�شراف على تنفيذ التو�صيات املقرتحة. -مراجعة م�سودة البيانات املالية و تقرير مدقق احل�سابات لإعداد التو�صيات الالزمة و تقدميها للمجل�س من اجل املوافقة عليها.

وتتمتع جلنة التدقيق بال�صالحيات التالية:

�أ -طلب �أي بيانات �أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفري هذه املعلومات ب�شكل كامل ودقيق
ب -طلب امل�شورة القانونية �أو املالية �أو الإدارية �أو الفنية من �أي م�ست�شار خارجي
ت -طلب ح�ضور �أي موظف يف البنك للح�صول على �أي �إي�ضاحات �ضرورية
وتقع على عاتقها الرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط و الرقابة الداخلية للبنك ،و نظرا لطبيعة املهام و امل�س�ؤوليات التي تقوم بها جلنة التدقيق و للو�صول �إىل �أف�ضل التو�صيات
فانه يتوجب عليها االجتماع مع املدقق اخلارجي و املدقق الداخلي و م�سئويل االمتثال مرة واحدة على الأقل �سنويا و دون احلاجة �إىل ح�ضور الإدارة التنفيذية.

ثانيا :جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت:

ت�شكل جلنة للرت�شيحات واملكاف�آت من �أع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل من ثالث �أع�ضاء غري تنفيذيني ويكون اغلبهم من الأع�ضاء امل�ستقلني وت�أخذ قراراتها
وتو�صياتها بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء ،وتكون مهامها كما يلي-:

 :1جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

 -1تقوم اللجنة بت�سمية �أع�ضاء املجل�س مع الآخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت الأ�شخا�ص املر�شحني ويف حاالت �إعادة الرت�شيح ي�ؤخذ بعني االعتبار عدد مرات
ح�ضورهم ونوعية وفاعلية م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�س علما بان قانون ال�شركات ين�ص على �أن مدة �صالحية املجل�س تنتهي بعد �أربع �سنوات من تاريخ
انتخابه ويتطلب جتديد ع�ضوية �أي ع�ضو جمل�س تر�شيح نف�سه لالنتخاب خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي للبنك.
 -2تتوىل اللجنة حتديد فيما �إذا كان للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل �آخذه بعني االعتبار احلد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها والواردة يف دليل احلاكمية.
 -3تقوم اللجنة باتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�س وبحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن مقارنة بالبنوك الأخرى وامل�ؤ�س�سات
املالية امل�شابهة بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى االلتزام باملتطلبات الرقابية.
 -4تتوىل م�س�ؤولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب والت�أكد من اطالعهم امل�ستمر حول احدث
املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف وحتقيقا لذلك يقوم البنك بت�شجيع �أع�ضاء جمل�س �إدارته على ح�ضور الندوات واملنا�سبات التي تتيح لهم فر�صة اللقاء
مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات املحلية والعاملية.

 :2مكاف�آت اجلهاز التنفيذي

 -1تو�صي اللجنة باملكاف�آت (مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملنافع الأخرى) للمدير العام .كما تقوم اللجنة مبراجعة املكاف�آت (مبا يف ذلك الرواتب ) املمنوحة
لباقي الإدارة التنفيذية.
 -2حتديد احتياجات البنك من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا واملوظفني و�أ�س�س اختيارهم ،و �أعداد خطة الإحالل Succession Plan
للإدارة التنفيذية العليا بالبنك.
� -3إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة باملوارد الب�شرية والتدريب يف البنك ومراقبة تطبيقها ،ومراجعتها ب�شكل �سنوي.
� -4إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة مبنح املكاف�آت واملزايا واحلوافز والرواتب يف البنك ومراجعتها ب�شكل �سنوي
 -5الت�أكد �أن ال�سيا�سة –�سيا�سة املكاف�آت -تت�ضمن �أن تكون املكاف�آت /الرواتب كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�شكل
يتما�شى مع املكاف�آت/الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق.
 -6الإف�صاح عن ملخ�ص �سيا�سة املكاف�آت يف التقرير ال�سنوي.
 -7تقدم قراراتها وتو�صياتها �إىل جمل�س الإدارة وتقريرا حول �أعمالها �إىل اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سنوي للبنك.
 -8ت�ضع مبوافقة جمل�س الإدارة �إجراءات عمل خطية تنظم عملها وحتدد التزاماتها.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

104

سياسةالحاكمية المؤسسية للبنك االستثماري
تتمتع جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت بال�صالحيات التالية:
 طلب �أي بيانات �أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفري هذه املعلومات ب�شكل كامل ودقيق طلب امل�شورة القانونية �أو املالية �أو الإدارية �أو الفنية من �أي م�ست�شار خارجي -طلب ح�ضور �أي موظف يف البنك للح�صول على �أي �إي�ضاحات �ضرورية

ثالثا :جلنة �إدارة املخاطر

ترتبط �أية عمليات للبنوك �أو امل�ؤ�س�سات املالية بحتمية مواجهة خماطر متعددة الأنواع ،و يعلم جمل�س الإدارة �أن تناول و عالج �أي نوع من املخاطر ينبغي �أن يبد�أ بتحليل
منتظم لعن�صرين هامني هما عن�صري احتمال حدوث اخلطر و اثر اخلطر على البنك.
وعليه فقد قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر مكونة من �أع�ضاء من جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية للقيام باملهام و امل�س�ؤوليات التالية:
 -1الت�أكد من وجود هيكل �إداري منا�سب لدائرة �إدارة املخاطر و من وجود �سيا�سات و ا�سرتاتيجيات لإدارة املخاطر معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،بهدف
حتقيق املمار�سات الواجبة و الو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات املتعلقة ب�إدارة املخاطر.
 -2الت�أكد من �أن دائرة �إدارة املخاطر تغطي كافة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ب�شكل كف�ؤ و فعال.
 -3ترفع �إىل جمل�س الإدارة تقارير دورية حول املخاطر التي يتعر�ض لها البنك و طرق �إدارتها.

رابعا:

بالإ�ضافة �إىل هذه اجلان فقد قام البنك بت�شكيل اللجان التالية:
 -1اللجنة التنفيذية :ومهمتها منح الت�سهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة وفقا» لل�صالحيات املمنوحة.
 -2جلنة اال�ستثمار :ومهمتها الإ�شراف على كامل حمفظة البنك اال�ستثمارية املحلية واخلارجية.

هذا وميكن للمجل�س ت�شكيل �أية جلان �إ�ضافية بهدف زيادة فعالية املجل�س.

الف�صل الرابع :ال�ضبط و الرقابة الداخلية
�أوال� :أنظمة ال�ضبط و الرقابة الداخلية:

 -1تتم مراجعة هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ,مرة واحدة على الأقل �سنويا».
 -2يقوم املجل�س بت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك تقريرا” حول مدى كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية على الإبالغ املايل ,Financial Reporting
وبحيث يت�ضمن التقرير ما يلي:
 فقرة تو�ضح م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية على الإبالغ املايل يف البنك واملحافظة على تلك الأنظمة. فقرة حول �إطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية با�ستخدامه لتقييم فعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية. تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات املالية التي يت�ضمنها التقرير ال�سنوي للبنك. الإف�صاح عن �أي مواطن �ضعف يف �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية ( �أي موطن �ضعف جوهري هو نقطة �أو جمموعة نقاط �ضعف وا�ضحةينتج عنها احتمال عدم �إمكانية منع �أو الك�شف عن بيان غري �صحيح وذا اثر جوهري ).
 تقرير من املدقق اخلارجي بني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية. يقوم البنك بو�ضع �إجراءات متكن املوظفني من الإبالغ وب�شكل �سري يف حينه عن وجود خماوف بخ�صو�ص احتمالية حدوث خمالفات ,وب�شكل ي�سمح ب�أنيتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها ,ويتم مراقبة هذه الإجراءات من قبل جلنة التدقيق.

ثانيا :التدقيق الداخلي:

تتمتع دائرة التدقيق الداخلي با�ستقاللية حيث �أنها تتبع ب�شكل مبا�شر �إىل جلنة التدقيق ويراعى التن�سيق مع الإدارة التنفيذية يف تنفيذ �أعمالها ،بالإ�ضافة �إىل
�صالحيات و �إمكانات وا�سعة ت�ؤهلها القيام باملهام املوكلة �إليها بطريقة مالئمة من خالل توفر كوادر م�ؤهلة ،و مكاف�أة هذه الكوادر ب�شكل منا�سب ،و حق الدائرة يف
احل�صول على املعلومات من �أي موظف داخل البنك و بحيث يتم توثيق ذلك يف ميثاق التدقيق املعتمد من جمل�س الإدارة.
وقد مت مراعاة الأمور التالية اخلا�صة بدائرة التدقيق الداخلي ليتمكن البنك من االلتزام باملمار�سات الواجبة يف احلاكمية امل�ؤ�س�سية و كما يلي:
 -1رفع التقارير �إىل رئي�س جلنة التدقيق يف جمل�س الإدارة.
 -2عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي ب�أية م�س�ؤوليات تنفيذية.
� -3إعداد التقارير دون تدخالت خارجية ،بحيث يحق لها مناق�شة هذه التقارير مع الدوائر املعنية.
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ومن �أهم م�س�ؤوليات دائرة التدقيق الداخلي:
� -1إعالم جلنة التدقيق عن احتمالية وجود ت�ضارب يف امل�صالح.
 -2الت�أكد من دقة و اعتمادية املعلومات الرئي�سية حول الأمور املالية والإدارية والعمليات واالمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية و املعايري و الإجراءات الدولية.

ثالثا� :إدارة املخاطر:

بهدف الو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات فيما يتعلق ب�إدارة املخاطر فقد �أوكلت �إليها مهمة رفع تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر و ب�صورة منتظمة �أما فيما يتعلق
بالأعمال اليومية فتقوم �إدارة املخاطر برفع تقاريرها �إىل املدير العام مت�ضمنا م�س�ؤولياتها التالية:
 -1حتليل جلميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة ،خماطر العمليات.
 -2تطوير منهجيات لقيا�س و �ضبط املخاطر.
 -3التو�صية للجنة �إدارة املخاطر ب�سقوف للمخاطر واملوافقات ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة املخاطر.
 -4تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر يف البنك.
 -5توفري املعلومات حول املخاطر لدى البنك لأغرا�ض الإف�صاح.
و�سيت�ضمن التقرير ال�سنوي معلومات عن دائرة �إدارة املخاطر كهيكلها و طبيعة عملياتها و التطورات التي طر�أت عليها بهدف الإف�صاح عنها للجمهور و اجلهات
الرقابية .و ي�سعى البنك بهدف الو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات �إىل حماولة توعية جلان البنك مب�ساعدة دائرة �إدارة املخاطر مبهامها وفق ال�صالحيات املحددة لها.

رابعا :خماطر االمتثال:

 -1على البنك ت�شكيل �إدارة لالمتثال م�ستقلة يتم رفدها بكوادر مدربة وتكاف�أ ب�شكل كاف ,ومبا يتما�شى وتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.
 -2تقوم �إدارة االمتثال ب�إعداد منهجية فعالة ل�ضمان امتثال البنك بجميع القوانني والت�شريعات النافذة و�أي �إر�شادات و�أدلة ذات عالقة .وعلى البنك توثيق
مهام� ,صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة االمتثال ويتم تعميمها داخل البنك.
 -3يعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة االمتثال ويكون �أعدادها وتطويرها والت�أكد من تطبيقها يف البنك من �صالحيات �إدارة االمتثال.
 -4ترفع �إدارة االمتثال تقاريرها حول نتائج �أعمالها ومراقبتها لالمتثال �إىل املجل�س �أو اللجنة املنبثقة عنه مع �إر�سال ن�سخة �إىل الإدارة التنفيذية ,ومبا يتما�شى
وتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.

الف�صل اخلام�س :العالقة مع امل�ساهمني
يهدف البنك �إىل �إقامة عالقات جيدة و روابط وثيقة مع امل�ساهمني من اجل الو�صول �إىل املمار�سات الواجبة و ذلك من خالل ما يلي:
 -1اتخاذ خطوات جدية و فعالة لت�شجيع امل�ساهمني و خا�صة �صغارهم على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 -2دعوة امل�ساهمني حل�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة لر�ؤ�ساء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
 -3دعوة املدققني اخلارجيني حل�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة للإجابة عن الأ�سئلة التي قد تطرح حول التدقيق و تقرير املدقق.
 -4الت�صويت على الق�ضايا ب�شكل منف�صل خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 -5انتخاب �أو �إعادة انتخاب �أع�ضاء املجل�س خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بالإ�ضافة �إىل انتخاب املدقق اخلارجي.
� -6إعداد تقرير الطالع امل�ساهمني على املالحظات التي متت خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة و نتائجه.
 -7ح�ضور ر�ؤ�ساء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي.

الف�صل ال�ساد�س :ال�شفافية و الإف�صاح
حر�صا من البنك على تطبيق مبد�أ ال�شفافية و الإف�صاح ب�صورة كاملة و رغبة منه يف توفري معلومات ذات داللة و معنى حول ن�شاطات البنك للم�ساهمني و اجلمهور
والهيئات الرقابية املختلفة الداخلية و اخلارجية فقد قام البنك باعتماد ما يلي:
 -1الإف�صاح وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ) (IFRSو تعليمات البنك املركزي الأردين و مواكبة التغريات التي تطر�أ على املمار�سات الدولية للإبالغ املايل
ونطاق ال�شفافية املطلوب من امل�ؤ�س�سات املالية و التقيد الكامل بكافة التعديالت التي تطر�أ على املعايري الدولية للتقارير املالية )(IFRS
 -2قيام الإدارة التنفيذية برفع التقارير حول التطورات و التعديالت التي تطر�أ على و�ضع البنك املايل �إىل جمل�س الإدارة.
 -3تو�ضيح م�س�ؤوليات البنك جتاه دقة و كفاية البيانات املالية للبنك و املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي �ضمن التقرير ال�سنوي للبنك.
 -4يلتزم البنك باملحافظة على خطوط االت�صال مع ال�سلطات الرقابية و امل�ساهمني و املودعني و البنوك الأخرى و اجلمهور من خالل (وظيفة عالقة امل�ستثمرين،
التقرير ال�سنوي ،التقارير الربعية ،تقرير املجل�س حول تداول �أ�سهم االجتماعات الدورية ،امللخ�ص الدوري للم�ساهمني و املحللني و ال�صحفيني ،توفري املعلومات
على املوقع االلكرتوين للبنك باللغة العربية و االجنليزية).
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 -5ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك و التقارير الربعية �إف�صاح من الإدارة التنفيذية للبنك ي�سمى ”Management Discussion and Analysis”.

 -6قام البنك بن�شر �سيا�سة احلاكمية امل�ؤ�س�سية حمدثة على املوقع االلكرتوين اخلا�ص بالبنك ) ،(www.investbank.joمع بيان البنود التي االلتزام بها البنك،
والبنود التي مل يلتزم بها و الأ�سباب التي مل متكن البنك من االلتزام بهذه البنود.
 -7ويف �إطار �سعي البنك �إىل االلتزام مببد�أ ال�شفافية و الإف�صاح فقد قام بت�ضمني التقرير ال�سنوي ما يلي:
 -1كافة املعلومات عن كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 -2امل�ساهمني الرئي�سني يف البنك مثل امل�ساهمني �أو اجلهات ذات العالقة التي لها �سيطرة على �أكرث من  %10من ر�أ�س مال البنك.
 -3ملخ�ص للهيكل التنظيمي للبنك.
-4ملخ�ص ملهام و م�س�ؤوليات جلان املجل�س و ال�صالحيات املفو�ضة لتلك اللجان و عدد مرات اجتماع املجل�س و جلانه.
 -5ملخ�ص عن �سيا�سات املكاف�آت و �أعلى راتب مت دفعه للإدارة التنفيذية.
� -6شهادة جمل�س الإدارة بكفاية �أنظمة ال�ضبط و الرقابة الداخلية.
 -7و�صف كامل لهيكل دائرة �إدارة املخاطر و �أن�شطة الدائرة املختلفة.
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الإدارة العامة واملركز الرئي�سي

عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ع�صام العجلوين  /مقابل غرفة جتارة عمان
ه ـ ــاتف5665101/4 - 5665145 :
ف ـ ــاك�س5681410:
�ص.ب 950601:عمان  11195الأردن
تلك ـ ــ�س 23181:جفبانك جو
برقي ـ ــا:الأردين للتمويل
 JIFBرويت ـ ــر:
SWIFT: JIFBJOAM

 www.investbank.joاملوقع االلكرتوين:

فرع املدينة

عمان � -شارع امللك ح�سني
ه ـ ــاتف4618462/1 :
ف ـ ــاك�س4618459:
�ص.ب 20844:عمان  11118الأردن

فرع ال�صويفية

عمان – ال�صويفية � -شارع عبدالرحيم احلاج حممد – عمارة 67
ه ـ ــاتف5852390 - 5852635:
ف ـ ــاك�س5851908:
�ص.ب 851925:عمان  11185الأردن

فرع املدينة ال�صناعية � -سحاب
مدينة �سحاب ال�صناعية
ه ـ ــاتف4023842 - 4023841 :
ف ـ ــاك�س4023618:
�ص.ب 201:عمان  11512الأردن

فرع الوحدات

دوار ال�شرق الأو�سط
ه ـ ــاتف4777460 - 4777461 :
ف ـ ــاك�س4777462:
�ص.ب 620830:عمان  11162الأردن

فرع الزرقاء

�شارع امللك ح�سني
ه ـ ــاتف05/3935190 - 05/3935180:
ف ـ ــاك�س05/3935179:
�ص.ب 3273:الزرقاء  13111الأردن

فرع �أربد

�شارع و�صفي التل
ه ـ ــاتف02/7256242 - 02/7256241:
ف ـ ــاك�س02/7256244:
�ص.ب 3345:اربد  21110الأردن
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فرع العقبة

�شارع النه�ضة – مقابل فندق �أكوامارينا 2
ه ـ ــاتف03/2034103 - 03/2034242:
ف ـ ــاك�س03/2034107:
�ص.ب 151:العقبة  -الأردن

مركز البوندد � -سحاب

مدينة �سحاب ال�صناعية – �شارع رقم 1
ه ـ ــاتف4029596 - 4029558 :
ف ـ ــاك�س4029258:
�ص.ب 201:عمان  11512الأردن

قريبا �سيتم افتتاح

 فرع �شارع مكه -فرع ابراج اعمار /الدوار ال�ساد�س

ال�شركات التابعة
�شركة املوارد للو�ساطة املالية

عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ع�صام العجلوين  /مقابل غرفة جتارة عمان
ه ـ ــاتف5688085 – 5673763:
ف ـ ــاك�س5622405:
�ص.ب 950601:عمان  11195الأردن

�شركة املوارد للت�أجري التمويلي

عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ع�صام العجلوين  /مقابل غرفة جتارة عمان
ه ـ ــاتف5665101/4 - 5665145 :
ف ـ ــاك�س5681410:
�ص.ب 950601:عمان  11195الأردن
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