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لكمة رئيس جملس اإلدارة
حضرات السيدات والسادة مساهمي بنك االستثمار العربي األردني الكرام:
يسرني وأعضاء مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني أن نضع بني أيديكم تقريرنا السنوي احلادي واألربعني عن نتائج
أعمالنا واجنازاتنا والقوائم املالية املوحدة للعام  2019وخطة البنك املستقبلية للعام .2020
لقد أنهى بنك االستثمار العربي األردني خالل عام  2019أولى سنواته في عشريته الرابعة ،مستكم ًال مسيرة من العمل
املصرفي اجلاد والنجاحات املتواصلة ،ويفتح آفاق ًا واسعة نحو التطور والتوسع وحتقيق أفضل النتائج للسادة املساهمني،
وأفضل اخلدمات البنكية للعمالء الكرام.
وإننا إذ نواصل مسيرة عملنا ،لنستذكر بكل فخر واعتزاز فقيد الوطن مؤسس البنك واالقتصادي األردني الكبير املغفور له
عبدالقادر القاضي ،صاحب األيادي البيضاء الذي بدأ مسيرة البنك الناجحة منذ تأسيسه في العام  1978ليرسم نهج البنك
الذي واصل التقدم حتى يومنا هذا ،حيث أرسى رحمه اهلل ،قواعد البنك وعزز مسيرته ،وكان لرؤيته الثاقبة وجهوده اجلبارة
على مدار سنوات طويلة أكبر األثر فيما وصلنا إليه ،مع حرصه الدائم على كل ما فيه خير للمجتمع واالقتصاد.
خالل عام  2019تباطأ النمو االقتصادي العاملي إلى  %2.9مقارنة مع  %3.6للعام  2018وفق ًا لتقديرات املؤسسات املالية
العاملية -التي اعتبرته أبطأ وتيرة للنمو منذ األزمة املالية العاملية -حيث بقي النشاط االقتصادي العاملي وخاصة قطاعي
الصناعة التحويلية والتجارة حتت تأثير حالة من عدم اليقني بشأن احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني ،من جانب،
ومن جانب آخر التوترات السياسية واألمنية ،إضافة إلى عوامل الضغط في األسواق الصاعدة .حيث أدى ارتفاع التعريفات
اجلمركية وطول أمد فترات عدم اليقني احمليط بالسياسة التجارية نتيجة النزاع التجاري ،إلى اإلضرار باإلستثمار والطلب على
السلع الرأسمالية.
واستمرت عدة بلدان في سياسة التيسير النقدي والذي يتوقع أن تظهر آثاره في  2020والذي لواله لتراجعت تقديرات النمو
بواقع  %0.5حيث يتوقع صندوق النقد الدولي منو اإلقتصاد العاملي  .%3.3وأدت بوادر االستقرار املبكرة إلى تعزيز األسواق املالية
بدعم من تخفيض البنوك املركزية ألسعار الفائدة بعد إقدام اجمللس االحتياطي الفيدرالي األمريكي على ثالثة تخفيضات
في أسعار الفائدة خالل النصف الثاني من عام .2019
وفي الواليات املتحدة يتوقع أن ينخفض النمو من  %2.3في عام  2019إلى  %2في  2020وهذا االنخفاض يأتي لتالشي أثر الدعم
من قبل سياسة التيسير املالي ،أما في منطقة اليورو فقد بلغ معدل النمو املسجل في عام  2019ما نسبته  ،%1.2حيث
عانى قطاع الصناعات التحويلية في املانيا من االنكماش ،وتباطؤ الطلب والصادرات في فرنسا وإيطاليا.
وسجلت مجموعة االقتصاديات النامية والقوى االقتصادية الصاعدة منو ًا قدره  %3.7في عام  2019مقارنة مع  %4.5في ،2018
لتعكس تأثرها باحلرب التجارية بني بكني وواشنطن ،ورغم إبرام اتفاق املرحلة األولى في كانون ثاني  2020إال أن هناك نقاط
عالقة يبقى على الطرفني حلها في مرحلة ثانية من االتفاقية ،وهبط منو االقتصاد الصيني من  %6.6سجلت في  2018إلى
 %6.1في  2019ويرجح له أن يواصل االنخفاض الى  %6في عام .2020
وعلى املستوى اإلقليمي فقد انخفضت تقديرات النمو ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى من قبل صندوق النقد الدولي
إلى  %0.8عام  2019مقارنة مع  %1.9في  2018نظر ًا النخفاض إنتاج النفط في الدول املصدرة مدفوع ًا بقرار “أوبك” بخفض
اإلنتاج مبعدل  1.2مليون برميل يومياً ،بالتوازي مع تصاعد التوترات اإلقليمية وحالة عدم االستقرار والصراعات التي تشهدها
عدة دول في املنطقة.
ومحلياً ،فقد أظهرت معظم املؤشرات االقتصادية الوطنية تراجع ًا في أدائها خالل عام  ،2019حيث أطلقت احلكومة عدة
حزم اقتصادية في نهاية العام تستهدف تنشيط األسواق التي أبدت حتسن ًا في الشهور األخيرة.
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وبشكل عام ،فقد بلغ النمو االقتصادي في الثالثة أرباع األولى من عام  2019مستوى  %1.9وذلك مقابل منو بلغت نسبته %2
في  ،2018أما بأسعار السوق اجلارية فقد منا الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة  %3.6مقابل منو بلغت نسبته  %3.8خالل ذات الفترة
من .2018
وفي املقابل ،فقد بلغ االرتفاع في معدل التضخم لعام  2019مستوى  %0.3مقارنة مع  %4.5في عام  ،2018وجاء انحسار
التضخم نظر ًا لتالشي أثر اإلجراءات احلكومية املتخذة في الشهور األولى من  2018وكان من أبرزها الضريبة املفروضة على
التبغ وحترير أسعار اخلبز ،باإلضافة إلى انخفاض أسعار النفط العاملية خالل عام .2019
وفي سوق العمل ،فقد بلغ معدل البطالة في نهاية الربع الرابع من عام  2019مستوى  %19بارتفاع مقداره  0.3نقطة مئوية
عن ذات الفترة من  2018وأظهرت البيانات أن معدل البطالة بني حملة الشهادات اجلامعية كان مرتفعا حيث بلغ .%22.4
وواصل القطاع العقاري تراجعه حيث انخفض حجم التداول في السوق العقاري بنسبة  %12ليسجل خالل عام 2019
مستوى  4.632مليار دينار مقارنة مع  5.25مليار في  .2018كما انخفضت القيمة التقديرية ملبيعات العقار لغير األردنيني
بنسبة  %17لتبلغ  236.2مليون دينار.
وفي بورصة عمان سجل حجم التداول اإلجمالي  1.6مليار دينار مقارنة مع  2.3مليار دينار لسنة  2018وبنسبة تراجع ،%31.6
وبلغ عدد األسهم املتداولة  1.2مليار سهم مستقرة عند ذات املستوى لعام  .2018أما بالنسبة للرقم القياسي املرجح فقد
انخفض  %4.9ليسجل  1815نقطة بنهاية كانون أول  2019مقارنة مع  1908.8نقطة بنهاية كانون أول  2018وانخفضت
القيمة السوقية لألسهم املدرجة خالل عام  2019بنسبة  %7.5لتسجل  14.9مليار دينار.
وحقق امليزان التجاري األردني أداء إيجابي ًا حيث ارتفعت كل من الصادرات الوطنية  %6.8لعام  2019لتسجل  4.992مليار دينار
وقيمة املواد املعاد تصديرها  %9.9لتسجل  910ماليني دينار في املقابل انخفضت املستوردات  %4.8لتسجل  13.729مليار دينار
متأثرة بانخفاض أسعار النفط العاملية .وبذلك فإن العجز في امليزان التجاري انخفض بنسبة  %12.2ليبلغ  7.827مليار دينار.
وارتفع الدخل السياحي في عام  2019بنسبة  %10.2ليبلغ  4.11مليار دينار ،مع ارتفاع عدد سياح املبيت  %8.9ليسجل 5.36
مليون سائح .كما وارتفعت حواالت العاملني في اخلارج في عام  2019بنسبة  %0.9لتبلغ  3.7مليار دوالر مقارنة مع انخفاض
نسبته  %1.1في العام الذي سبقه.
وعلى صعيد املالية العامة ،سجلت اإليرادات العامة خالل العام  2019ما قيمته  7.754مليار دينار ،منها منح خارجية بواقع
 788.4مليون دينار وإيرادات محلية  6.966مليار دينار.
وشهدت اإليرادات الضريبية ارتفاع ًا بلغ  145.2مليون دينار لتسجل  4.681مليار دينار للسنة املالية  2019مقارنة مع 4.535
مليار دينار خالل  2018وهو أقل مما كان متوقعاً.
وعليه ،فقد ارتفع العجز املالي إلى  1.058مليار خالل عام  2019مقارنة مع عجز قدره  728مليون دينار في  .2018وحسب
البيانات األولية فقد بلغ إجمالي الدين العام  30.076مليار دينار في نهاية  2019أو ما نسبته  %96.6من الناجت احمللي االجمالي
مقارنة مع ما نسبته  %94.4من الناجت احمللي االجمالي لعام .2018
وفي ظل هذه األوضاع واصل البنك املركزي األردني سياسته الرامية لتحقيق االستقرار املالي والنقدي حيث عمد خالل
النصف الثاني من عام  2019إلى تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ثالث مرات وبواقع  25نقطة أساس
في كل منها ،ومبجموع  75نقطة أساس لينخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك املركزي األردني من  %4.75إلى .%4
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وقد جاءت قرارات البنك املركزي األردني ملواكبة التطورات في أسعار الفائدة في األسواق العاملية واإلقليمية وبهدف تعزيز
منو االئتمان املمنوح خملتلف القطاعات االقتصادية وحتفيز الطلب مبا ينعكس على النمو االقتصادي .كما جاءت هذه القرارات
مدعومة بتحسن احلساب اجلاري مليزان املدفوعات وانخفاض معدل التضخم وتوفر مستويات مريحة من اإلحتياطيات
األجنبية حيث سجل رصيد اإلحتياطيات األجنبية مبا فيها الذهب في نهاية  2019مستوى  14.3مليار دوالر وتكفي لتغطية
مستوردات اململكة من السلع واخلدمات لنحو  7.7شهر ًا.
وفيما يتعلق مبؤشرات أداء بنك االستثمار العربي األردني ،فبالرغم من الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة في مناطق
تواجد البنك ،حافظ البنك على نفس مستوى األداء خالل العام املاضي مقارنة بعام  2018حيث بلغت األرباح بعد الضريبة
 16.2مليون دينار مقارنة مع  16.8مليون دينار في  ،2018أما بالنسبة إلجمالي األرباح قبل الضريبة فقد بلغت  23.7مليون
دينار مقارنة مع  24.4مليون دينار لعام .2018
وارتفع مجموع ودائع العمالء والتأمينات النقدية في عام  2019إلى  1.133مليار دينار ،مقارنة مع  1.070مليار دينار في عام
 2018وبنسبة منو بلغت نحو  %5.9مقابل  %4.3للجهاز املصرفي ،أما التسهيالت اإلئتمانية املباشرة بالصافي فقد بلغت
مستوى  815.5مليون دينار مقارنة مع  752.7مليون دينار في عام  2018وبنسبة منو بلغت نحو  %8.3مقابل  %3.7للجهاز
املصرفي.
وحافظ البنك على سالمة محفظته اإلئتمانية وجودة أصوله ،لتنخفض نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت
في عام  2019إلى  %1.49مقارنة مع ما نسبته  %2.2في  ،2018حيث تعد هذه النسبة من أقل النسب بني البنوك األردنية،
أما نسبة كفاية رأس املال فقد بلغت في عام  2019مستوى  %15.38وفقا لتعليمات بازل  IIIوهي بذلك تفوق بكثير النسب
العاملية واحمللية املطلوبة والبالغة  %8و %12على التوالي ،مما يؤكد على متانة الوضع املالي للبنك.
واستناد ًا إلى النتائج املتحققة ،فقد أوصى مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية
بقيمة  13.5مليون دينار متثل ما نسبته  %9من رأسمال البنك وهي نسبة توزيع مماثلة لعام .2018
وفي اخلتام ،إسمحوا لي أن أتقدم بالشكر اجلزيل إلى أعضاء مجلس اإلدارة على دورهم الفاعل في استراتيجية البنك
وتنفيذها ،ولإلدارة التنفيذية واملوظفني في مختلف مواقعهم لتفانيهم وإخالصهم واجلهود التي بذلوها لتحقيق أهداف
البنك وتطلعاته.
كما أعبر عن امتناني وتقديري لكافة مساهمي البنك وإلى العمالء الكرام لثقتهم الدائمة ،مجدد ًا التأكيد على التزامنا
التام مبواصلة اجلهود لتوفير أفضل اخلدمات املصرفية وباإلرتقاء مبؤسستنا إلى أعلى درجات التميز.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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هاني عبدالقادر القاضي
رئيـس مجلس اإلدارة

الراحل مؤســـــس البنك
عبدالقادر القايض
٢٠٢٠ - ١٩٣٤
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اجنازاتنا خالل العام
٢٠١٩
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 -1اخلدمات املصرفية للشركات

حرص بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBعلى مواصلة القيام بدوره الريادي في االقتصاد الوطني ،وتعزيز منو القطاعات
االقتصادية اخملتلفة وتلبية احتياجاتها من اخلدمات واملنتجات املصرفية ،واتبع في سبيل ذلك سياسة حصيفة مبا يتناسب
والظروف االقتصادية الكلية ،حيث استطاع حتقيق التوازن بني متطلبات النمو في مؤشرات األداء اخملتلفة ،لتسجيل أعلى
املرجوة ،وبني احملافظة على مستوى مخاطر متدني ،وذلك بالعمل املستمر في استراتيجيته الهادفة إلى
مستوى من العوائد
ّ
توفير منتجات مصرفية ذات قيمة مضافة تناسب احتياجات العمالء.
متميزة للشركات مبختلف قطاعات
أداء إيجابي ًا في تقدمي خدمات
وسجلت دائرة اخلدمات املصرفية للشركات خالل عام ً 2019
ّ
عملها ومساعدتها على حتقيق أهدافها بكفاءة ومرونة ،ما يعود بالنفع على مستوى االقتصاد الوطني وأبناء اجملتمع ،وهو
األمر الذي ع ّزز دور البنك الريادي في احملافظة على وتيرة العجلة االقتصادية وتلبية احتياجات القطاع اخلاص بهدف حتقيق
النمو االقتصادي الشامل على مستوى اململكة.
وأسهمت اخلطط التي تبناها البنك ،في تعزيز مؤشرات األداء بالرغم من استمرار التحديات االقتصادية والتباطؤ الذي
شهدته بعض القطاعات التي تركت أثرها على متويل الشركات مثل ضعف حركة الصادرات لألسواق اجملاورة في ظل الظروف
اإلقليمية ،حيث حافظ البنك على تواصله الدائم مع عمالئه ،وتقدمي أفضل البدائل واحللول املالية املمكنة التي تناسب
احتياجاتهم.
ورغم الصعوبات التي عصفت في املنطقة خالل عام  2019ر ّكز البنك جهوده على التخفيف من حدة اآلثار السلبية للتباطؤ
االقتصادي احمللي املستمر منذ عدة سنوات ،باتباع سياسات متوازنة تتناسب والتطورات االقتصادية ،عبر خطة عمل تقوم
على إدارة محفظة البنك اإلئتمانية وتوسيع قاعدة العمالء اجلدد ومواصلة تعزيز العالقات اإلئتمانية مع العمالء القائمني،
وتلبية متطلباتهم ومواكبة النمو في أعمالهم وتقدمي الدعم لهم بدراسة أوضاعهم املالية واإلئتمانية وتوفير التمويالت
الالزمة.
وبالنسبة ملؤشرات جودة احملفظة اإلئتمانية ،فقد عمل البنك على تعزيزها عبر االلتزام مبعايير منح اإلئتمان وفق نسب
مخاطر مدروسة ومقبولة ،بالتوازي مع تنويع القطاعات االقتصادية التي يتم منحها اإلئتمان .واستمر البنك في استقطاب
عمالء جدد ،وفق ًا ملؤشرات إئتمانية توائم ما بني منو إيجابي في احملفظة اإلئتمانية ،وتدني نسب اخملاطر مع احملافظة على اجلودة.
وخالل العام  2019استمر البنك في متويل العديد من الشركات التي تعمل في مجال الطاقة املتجددة من خالل برامج البنك
املركزي األردني ،حيث استفادت الشركات من منتجات البنك التمويلية املبتكرة ،نظر ًا للنمو املميز لهذا القطاع واسهامه
في تقليل فاتورة استيراد الطاقة وإنتاجها ما يعود بالنفع على مختلف القطاعات االقتصادية .وواصل البنك لعب دور رئيسي
في تقدمي التمويل للشركات في قطاعات اقتصادية رئيسية كالطاقة والصناعة والتجارة والنقل واخلدمات ،باإلضافة إلى
القطاع احلكومي مما يساهم في تعزيز أداء هذه القطاعات ويعود بالنفع على عجلة النمو.
طورها بنك االستثمار العربي األردني ،دور ًا رئيسي ًا في التسهيل على
كما لعبت ّ
منصة األعمال اإللكترونية للشركات التي ّ
الشركات ومتكينها من تأدية األعمال املصرفية إلكترونياً ،ما ترك أثر ًا إيجابي ًا على مستوى رضى العمالء.
واستمر البنك في توفير خدمات رائدة للشركات للتسهيل عليها من خالل تخصيص الطابق األول في برج اإلدارة العامة
املصدقة.
لتقدمي اخلدمات لعمالء الشركات مبا فيها خدمة إيداع الشــيكات وإصدار الشــيكات
ّ
وإميان ًا من البنك بدور الشركات الصغيرة واملتوسطة في تنمية االقتصاد الوطني ،فقد مت استحداث دائرة متخصصة تعنى
بأعمال هذه الشركات ،ومت استقطاب فريق متخصص للمساعدة في تعزيز أعمالهم وتزويدهم مبجموعة شاملة ومتكاملة
من احللول املصرفية لتلبية احتياجاتهم مبا يتناسب مع نشاطاتهم التجارية.
هذا وقد مت أيض ًا استحداث دائرة جديدة تابعة لدائرة الشركات حتت مسمى «دائرة اخلدمات التجارية» ،تعنى بتعريف عمالء
البنك على مجموعة من املنتجات التجارية اخملتلفة التابعة لدائرة التمويل التجاري من خالل الزيارات املنتظمة واملتكررة،
حيث تتم دراسة احتياجات العمالء في مجال االستيراد والتصدير واختيار احللول التي تتناسب مع طبيعة كل شركة وتسهم
في تطوير وتسهيل أعمالهم.
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 -2اخلدمات املصرفية لألفراد

واصلت دائرة اخلدمات املصرفية لألفراد خالل عام  2019مساعيها بتوفير منتجات وخدمات تلبي متطلبات العمالء واملتعاملني
مع البنك .وواصل البنك تبني أفضل املمارسات املصرفية احلديثة ،وتعزيز موقعه الريادي في األسواق التي يعمل فيها ،فضمن
مساعيه الهادفة لتقدمي أفضل احللول لقطاع األفراد ،استمر البنك في طرح برامجه التي تواكب تطلعات ورغبات العمالء
حيث يقدم البنك بشكل مستمر مجموعة من اخلدمات واملنتجات املصرفية واالستثمارية املبتكرة ،ومبستوى عالي اجلودة.
لقد استمر البنك في تطوير نوافذ التوزيع واخلدمات اإللكترونية استناد ًا ألفضل املمارسات املصرفية ،لتمكني العمالء من
احلصول على اخلدمات وإجراء املعامالت املصرفية ،ومواكبة آخر املستجدات احلديثة في مجال تكنولوجيا األعمال املصرفية،
حيث مت تركيب أجهزة ترتيب الدور ( )Queuing Systemفي مختلف فروع البنك ،ومبا يكفل سرعة تنفيذ العمليات بطريقة
فعالة وحتقيق أعلى مستويات رضى لدى العمالء.
ّ
ونفذ البنك خدمة كشف احلساب اإللكتروني ( )e-Statementالتي متكّن كافة العمالء من استالم كشوفات حساباتهم
يسهل اإلجراءات على العمالء ،من جانب ،وتقليل استخدام الورق متاشي ًا مع
البنكية بشكل دوري عبر بريدهم اإللكتروني ،ما
ّ
بيئة خضراء ،من جانب آخر.
مبادئ االستدامة وحتقيق أهداف احلفاظ على ٍ
وخالل عام  2019سعى البنك إلى تعزيز املزايا التنافسية من خالل برنامج تقسيط املشتريات على البطاقات االئتمانية،
وملدة تصل إلى  12شهر ًا وذلك إما عن طريق االتصال مبركز اخلدمة
ليشمل جميع عمالء البنك من حملة البطاقات اإلئتمانية ٍ
الهاتفية أو مباشرة عن طريق جهاز نقاط البيع ( .)POSوتسهم هذه اخلدمة في التسهيل على العمالء خالل عمليات الشراء،
وذلك عن طريق اختيار وسيلة سداد ذات مرونة عالية تالئم أوضاع العميل حامل البطاقة واحتياجاته.
وبهدف االرتقاء مبنظومة الدفع واخلدمات املصرفية في البنك ،والتسهيل ما أمكن على العمالء بتوفير حلول مصرفية
املوردة للصرافات اآللية لتزويده مبجموعة من األجهزة املتطورة التي تتيح احلصول
متقدمة لهم ،تعاقد البنك مع الشركات ّ
على أحدث اخلدمات اإللكترونية املقدمة عبر الصرافات اآللية لعمالء البنك وغيرهم من حملة البطاقات البنكية خالل عام
 ،2019وخاصة في مطار امللكة علياء الدولي  -إذ يتواجد البنك بشكل حصري داخل مبنى املطار  -وجرى تركيب مجموعة من
هذه الصرافات اآللية في املطار للعمل على توفير خدمات متطورة من خالل هذه الصرافات اآللية احلديثة.
وفي إطار سعي بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBلتسهيل املعامالت البنكية في ظل الظروف االقتصادية الراهنة ،فقد
عمل على طرح القروض السكنية بشروط تتواءم واحتياجات العمالء ،ولتحقيق هذه الغاية فقد أطلق البنك حملة القروض
املرجوة منها.
السكنية والشخصية بأسعار فائدة منافسة واستمرت هذه احلملة على مدار عام  2019وحققت األهداف
ّ
كما واصل البنك االرتقاء باألنظمة التكنولوجية ومنصات االتصاالت ،حيث قام بتطوير النظام اخلاص مبركز اخلدمة الهاتفية،
وتطويره باعتماد أحدث أنظمة ( )Ciscoبهدف خدمة العمالء بسرعة وكفاءة مبا يسهم في انسيابية وتسهيل األعمال.
أما على صعيد التواصل مع كافة شرائح اجملتمع في مختلف القطاعات ،وعلى اختالف مواقعهم ،فقد مت إضافة أجهزة
حيوية في اململكة ،وهو ما يجسد هوية البنك املؤسسية التي تركز على تقدمي خدمات
الصراف اآللي في عدة مناطق
ّ
للعمالء واملتعاملني ضمن بيئة متطورة ومريحة.

 -3خدمات التمويل التجارية

لقد حرص بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBعلى التطوير والتحسني الدائم جملموعة احللول املصرفية املقدمة للعمالء
في القطاع التجاري من خالل فريق على درجة عالية من الكفاءة واملهنية املصرفية.
ويولي البنك إهتماما كبير ًا في قطاع التجارة لدوره احليوي في االقتصاد الوطني .واستجابة ملتطلبات السوق احمللي واخلارجي،
يقدم البنك خدمات متويل التجارة ،خاصة تلك املتعلقة بعمليات االستيراد والتصدير من خالل منتجات مصرفية مكرسة
خلدمة القطاع مثل :االعتمادات املستندية ،متويل الصادر منها والوارد ،خطابات الضمان والبوالص برسم التحصيل ،خصم
الكمبياالت ،والقروض التجارية بأنواعها بهدف تلبية اإلحتياجات التجارية املتنوعة لعمالء البنك.
وفي ظل البيئة املعقدة للغاية للتجارة الدولية التي تتضمن شبكة من اخملاطر والتحديات اخملتلفة ،لم يعد دور دائرة التمويل
التجاري مقتصر ًا على تقدمي اخلدمات التجارية التقليدية فحسب ،بل بات من الواجب اتخاذ كافة التدابير الالزمة حلماية
حقوق العمالء وتقليل اخملاطر التي قد حتيط بالعملية التجارية في إطار املنتج أو اخلدمة املقدمة لهم .هذا األمر لم يكن
ليتحقق إال ملا يتميز به بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBمن كوادر وظيفية مؤهلة ومتخصصة وعلى درجة رفيعة
من املهنية واملعرفة الوظيفية تدعمها أفضل البرامج والتطبيقات اإللكترونية املتقدمة التي يحرص البنك على تطويرها
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بشكل مستمر ،ومتكّنه من توفير أعلى درجات احلماية لعمليات العمالء التجارية خدمة لهذا الغرض ،باإلضافة إلى تلبية
املتنوعة وتقدمي احللول املصرفية املناسبة لعمالئه بشفافية مطلقة وإشراف محكم.
االحتياجات التجارية
ّ
إن التناغم بني كفاءة العنصر البشري واألنظمة املتطورة ،ع ّزز املكانة التنافسية امللحوظة التي يتمتع بها بنك االستثمار
العربي األردني –  AJIBفي السوق احمللي واألسواق اخلارجية.

 -4اخلدمات املصرفية اخلاصة VIP -

واصل بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBعمله الدؤوب لتقدمي خدماته للعمالء واملتعاملني ،وفق ًا ألرقى املمارسات املصرفية
املعتمدة ،وبهذا اإلطار استمرت دائرة اخلدمات املصرفية اخلاصة في بناء عالقات متينة مع كبار عمالء البنك من الشركات
واألفراد لتسهيل أعمالهم ،وتوفير أفضل مستوى من اخلدمات واملنتجات املبتكرة لتتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
التميز ،واحلصول على
ويوفر البنك حساب  VIPالذي جرى تطويره ليكون حساب ًا مثالي ًا لكافة عمالء البنك الذين يبحثون عن
ّ
جتربة خدمات بنكية ال تضاهى وتكفل احملافظة على ثقتهم.

 -5خدمات احلواالت

حرص ًا من بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBعلى ريادته في مجال التحويالت وتوفير أفضل املزايا للعمالء واملتعاملني،
فعالة لضمان وصول احلواالت للمستفيدين في غضون زمن قياسي
فقد استمر في تقدمي باقة خدمات متميزة وأنظمة عمل ّ
فعالة سهلة االستخدام والوصول إليها من قبل العمالء ،منها احلصول على خدمات احلواالت عبر اإلنترنت
من خالل قنوات ّ
وتطبيق  AJIB Mobileباإلضافة إلمكانية متريرها من خالل شبكة الفروع املنتشرة في اململكة ،عبر فريق مؤهل لتقدمي أفضل
اخلدمات وفي وقت قياسي.
كما ويوفر البنك خدمة استقبال احلواالت احمللية والدولية التي يقوم موظفو البنك باستقبالها واملوافقة عليها بأسرع وقت
وفي ذات يوم العمل ،للتسهيل على املتعاملني.
وفي ظل العمل الدؤوب ملواكبة أحدث التطورات في اخلدمات املصرفية عمل البنك خالل عام  2019على تنفيذ نظام التحويل
عن طريق تقنية البلوك تشني ( )Blockchainالتي تعتبر أحدث خدمات التحويل بني البنوك وأسرعها حيث يستطيع العميل
التأكد من إيداع احلوالة في حساب املستفيد فور تنفيذ احلوالة .وتتوفر هذه اخلدمة حالي ًا بني فروع البنك في األردن وقبرص
فقط.

 -6خدمات االستثمارات اخلارجية

متيزه على صعيد خدمات االستثمارات اخلارجية ،نظر ًا للكفاءات التي يتمتع بها في هذا اجملال .وانطالق ًا من
واصل البنك ّ
أهمية هذا القطاع احليوي ،يتبع البنك سياسات واضحة عالية الدقة في مجال خدمات االستثمارات اخلارجية ،تقدمها كوادر
بشرية مؤهلة مدعومة بأنظمة تكنولوجية قادرة على تلبية طموحات العمالء ومبستوى جودة يرقى إلى تطلعاتهم.
لقد حافظ البنك على موقعه الريادي في توفير خدمات االستثمارات اخلارجية ،باالستناد إلى اإلجنازات اإلستثنائية واخلبرات
الطويلة التي يتمتع بها موظفو البنك مع معرفة واسعة في اخلدمات املالية على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي ،ولذا
فإن بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBيعد الشريك األمثل ملساعدة عمالئه على إدارة محافظهم االستثمارية بشكل
حصيف.
وفي ظل مساعيه لتوفير أفضل الفرص الواعدة ،شارك بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBخالل عام  2019في أهم
اإلكتتابات على املستوى اإلقليمي والعاملي ،ليكون االختيار األول واألفضل لعمالء البنك والشركات التي ترغب في املشاركة
في أي اكتتاب عام حول العالم.
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قدم البنك خالل عام  ،2019مجموعة من املنتجات واخلدمات املبتكرة ،بدء ًا من اخلدمات
وفي ظل مواكبته آلخر التطوراتّ ،
االستثمارية الهادفة إلى توفير احللول إلمناء الثروات الشخصية وإدارتها بالطريقة األمثل ،وساعد البنك العمالء على تعزيز
استثماراتهم ،كما أتاح البنك لعمالئه فرصة اإلستفادة من منو رأس املال على املدى القصير واملتوسط والبعيد .ووسط
عملية التطوير املستمرة واكبت خبرات كوادر البنك التطورات التي شهدتها األسواق احمللية والدولية ،حيث قامت هذه
الكوادر برصد ومتابعة الفرص االستثمارية الواعدة اجلديدة.
إن اخلبرات رفيعة املستوى التي يتمتع بها فريق بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBوترفدها احللول التقنية واملصرفية
املبتكرة ساعدت العمالء على اتخاذ قرارات االستثمار كما وأنهم يبقون على اطالع دائم حول أحدث التطورات اجلارية في
األسواق احمللية واخلارجية ،كما وتكفل هذه القدرات بقاء احملافظ املالية اخلاصة بهم على اتساق مع األهداف بعيدة األجل،
وذلك باالعتماد على مزيج من االستثمار باألسهم الدولية ،الدخل الثابت ،صناديق االستثمار املشترك ،املعادن النفيسة
والسلع.
ويأخذ قطاع خدمات االستثمارات اخلارجية على عاتقه مهام التحليل واملراقبة الدائمة للتطورات االقتصادية اخملتلفة وعلى
كافة املستويات بهدف تالفي أية مخاطر جديدة في األسواق.
وخالل عام  2019عمل البنك على توفير حلول حصرية إلدارة الثروات ،صممت ملواكبة أحدث التطورات ولتلبية احتياجات
العمالء ،وقد أظهرت هذه احللول كفاءة وجناح رغم الظروف الصعبة التي شهدتها معظم األسواق املالية العاملية .وفي ذات
السياق استمر فريق عمل متخصص في حتليل توجهات األسواق ،ومتابعة التطورات االقتصادية في كافة أنحاء العالم ،األمر
الذي يتيح حتقيق أداء أفضل وزيادة معدالت الربحية ،والتعامل مع التحديات ،والتركيز على توزيع األصول باعتباره عامل مهم
في التأثير على عوائد احملافظ املالية للعمالء وحتقيق أهدافهم االستراتيجية وزيادة هذه العوائد بشكل مستمر.

 -7خدمة الـ  Prestigeوإدارة الثروات

استمر بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBخالل عام  2019في توفير خدمة  AJIB Prestigeاملصرفية الشخصية ،التي
التميز ،مخصصة ملواكبة طموحات عمالء الـ  ،Prestigeيوفرها فريق
تقدم منتجات وخدمات حصرية على درجة عالية من
ّ
ّ
يتمتع مبهارات عالية ومتخصصة من مديري العالقات من ذوي اخلبرة واملهنية املصرفية العالية.
وتظهر خدمة  AJIB Prestigeحرص البنك على دميومة تطوير احللول املصرفية املقدمة للعمالء حيث يعمل فريق عمل مؤهل
على تقدمي أفضل البدائل واحللول التي تتناسب واحتياجات العمالء ،وإطالعهم على مجموعة خدمات ومنتجات مميزة يوفرها
البنك.
منوعة تقدم عبر شبكة من سبعة مراكز لهذه اخلدمة ،منتشرة
يستفيد عمالء خدمة  AJIB Prestigeمن مزايا حصرية ّ
في :مبنى املركز الرئيسي ،وفروع دوار الداخلية وعبدون وبيادر وادي السير وتالع العلي ووادي صقرة ودابوق كما ويستفيد عمالء
 AJIB Prestigeمن مزايا أسعار الفائدة التفضيلية واملنافسة.
تضم خدمات  AJIB Prestigeإدارة الثروات التي تشمل باقة من املنتجات واخلدمات االستثمارية املتقدمة في األسواق احمللية،
اإلقليمية ،والعاملية يقدمها فريق متخصص في إدارة الثروات في عروض صممت لتلبية االحتياجات الفردية وحتقيق أعلى
العوائد مع احملافظة على مالءة العمالء املالية.
وتوفر  AJIB Prestigeخدمات التأمني املصرفي للعمالء ضمن برنامج »حياتي« Prestigeالذي يعتبر منتج ًا للتأمني املصرفي
املتخصص يقدمه بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBبالتعاون مع الشركة األمريكية للتأمني على احلياة ( )MetLifeاألردن.
ويتضمن هذا البرنامج مجموعة برامج فرعية متخصصة للتأمني مثل التأمني على احلياة أو تأمني التقاعد واالستثمار
والتعليم في سلسلة شاملة تغطي احتياجات العمالء وعائالتهم ،ويشرف عليها فريق عمل مرخص ذو كفاءة عالية.
وفي عام  2019واصل البنك العمل في برامجه اخلاصة بتدريب وتأهيل كافة مدراء العالقات ،ضمن عملية تطوير مستمرة،
تضمن لعمالء البنك جتربة مصرفية متميزة ،والعمل الدؤوب الستقطاب عمالء ذوي مالءة مالية عالية وذلك نظر ًا للدور
الكبير الذي تقوم به الكفاءات البشرية لتقدمي أفضل اخلدمات املصرفية للعمالء.
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 -8خدمات اخلزينة

في عام  2019وخاصة في الربع األخير منه ،كان ألسعار الفوائد وقرارات البنوك املركزية العاملية الدور االقتصادي األكبر في
التأثير على أسعار العمالت األجنبية والقرارات االستثمارية في األسواق املالية ،حيث استطاعت دائرة اخلزينة والعمالت
األجنبية استثمار تلك القرارات وتبعاتها ملصلحة كل من عمالء البنك واحملفظة االستثمارية اخلاصة بالبنك .كما ولعبت
دور ًا متميز ًا في خدمة عمالء البنك من حيث اتخاذ القرارات املناسبة وتوفير األدوات االستثمارية ووضع جميع أنواع العقود
واخليارات كحلول ناجحة متاحة أمامهم ملواجهة أية تقلبات ومخاطر ناشئة في السوق.
احلد من التأثير السلبي الرتفاع أسعار الفوائد على ميزانيات البنك الفعلية والتقديرية،
جنح البنك مطلع عام  2019في ّ
خصوص ًا مع دراسة املؤشرات االقتصادية والتوقعات بتوقيت قرارات البنوك املركزية خالل  ،2019األمر الذي ساعد في خلق
فرص للبنك وذلك بعكس التأثيرات السابقة إلى آثار إيجابية على نشاطات البنك سواء املصرفية أو االستثمارية حيث قام
فعال ورئيسي في سوق رأس املال األردني والسوق النقدية بني البنوك األردنية ،وكانت للبنك احلصة األكبر من تلك
بدور ّ
البنك ٍ
التعامالت مما ساهم في تنشيط تلك األسواق وزيادة عوائد الربحية منه لصالح البنك واستثماراته ،خصوص ًا في مجاالت
االقتراض واالستثمار في السندات احلكومية وأذونات اخلزينة األردنية.
استطاعت دائرة اخلزينة أن حتقق منو ًا كبير ًا في حجم التعامالت خالل عام  2019مقارنة مع األعوام السابقة ،مما كان له
األثر الكبير في زيادة إيرادات البنك ،كما حافظت دائرة اخلزينة على مستويات عالية من السيولة ومتكّنت من توفير جميع
متطلبات البنك الالزمة لتحقيق النمو املطلوب حملافظ البنك االئتمانية واالستثمارية على حد سواء ،ومبا يتماشى مع
السياسات املتبعة في البنك وتعليمات البنك املركزي األردني.

 -9خدمات البطاقات والصراف اآللي

يعمل بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBبشكل مستمر على تقدمي خدماته لعمالئه واملتعاملني معه في بيئة مميزة
ومريحة تواكب التطورات العاملية ،وتسهل عليهم احلصول على اخلدمة بكفاءة بحيث تعكس هوية البنك املؤسسية.
لقد حرص البنك على االستمرار في تقدمي حزمة متنوعة وشاملة من البطاقات االئتمانية بخيارات تتناسب مع حاجات
العمالء اخملتلفة ،باإلضافة إلى تزويدهم بأفضل املزايا التي ترتقي ملستوى طموحاتهم ،وبناء على ذلك فقد قام البنك بتحديث
التكنولوجيا املستخدمة في الدفع من خالل بطاقات ماستركارد بتقنية الدفع عن بعد ( ،)Contactlessحيث سبق وأن وفر
هذه اخلدمة للعمالء حاملي بطاقات فيزا والقت جناح ًا كبير ًا.
وخالل عام  2019واصل البنك تبني سياسة استقطاب العمالء اجلدد من ذوي سجل ائتماني متدني اخملاطر من حملة البطاقات
االئتمانية ،وذلك بتوفير ميزة تنافسية عالية لهم ،ومواصلة العمل على تعزيز حجم االستخدام للبطاقات بأنواعها عن
طريق إطالق حملة شراء بطاقات العمالء االئتمانية من بنوك أخرى وسداد أرصدة هذه البطاقات من خالل منحهم بطاقات
ائتمانية جديدة من بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBوإعفائهم من فائدة الرصيد املنقول.
وقام البنك بتطوير «برنامج مكافآت  »AJIBالذي يهدف ملكافأة عمالئه من حملة بطاقات وورلد إيليت ماستركارد ،وفيزا
أي من نقاط البيع على
إنفينيت و  Prestigeورلد ماستركارد االئتمانية ،وذلك بجمع النقاط عند كل حركة شراء وعبر ّ
هذه الفئات من البطاقات االئتمانية ،مع إمكانية استبدال النقاط اجملمعة بقسائم شرائية من كوزمو ،وشركة املناصير
للمحروقات ،وليدرز سنتر ،باإلضافة الى حجوزات الفنادق وتذاكر السفر والعديد من اجلوائز القيمة.
وتسهي ًال على العمالء ،قام البنك بإضافة خدمات جديدة على أجهزة الصراف اآللي التابعة له وفقا للتعليمات اخلاصة
بشركة فيزا التي متكّن حملة بطاقات فيزا من كافة البنوك بتغيير الرقم السري للبطاقة وفك احلجز عنها في حال وجوده.
هذا وقد مت العمل على تطوير نظام  ATM Switchلتوفير خدمة جديدة على صرافات البنك اآللية تسمح حلملة البطاقات
بأنواعها من عمالء البنك وغيرهم من املتعاملني ،بسحب عمالت أجنبية  -الدوالر األمريكي واليورو  -باإلضافة للدينار األردني.
وحرص ًا من البنك على حماية عمالئه من حملة البطاقات الدائنة واملدينة وتوفير أفضل سبل الراحة في عملياتهم املصرفية
وذلك عبر احلد من أية عمليات احتيال ،فقد قام بتشغيل أحدث األنظمة املتخصصة مبراقبة احلركات املشبوهة على تلك
البطاقات عن طريق مركز اخلدمة الهاتفية املتاح على مدار الساعة وكافة أيام األسبوع ،حيث تقوم هذه األنظمة وفي حال
االشتباه بأي حركة باالتصال بالعميل مباشرة ،والتأكد من صحة هذه احلركة للقيام باالجراءات الالزمة.
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 -10شبكة الفروع واملكاتب

حتقيق ًا ألهدافه املؤسسية واستراتيجيته اخلاصة مبواصلة التوسع اجلغرافي والوصول إلى فئات جديدة من العمالء يحرص
بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBعلى التواجد في مختلف املواقع االستراتيجية واحليوية في اململكة ،لضمان خدمة
والتميز.
العمالء وتوسيع قاعدتهم ،وتعزيز التواصل معهم ،وتقدمي اخلدمة وفق ًا ألعلى مستويات اجلودة
ّ
وقام البنك بتوسيع شبكته من أجهزة الصراف اآللي ،حيث مت تركيب أجهزة صراف آلي جديدة في كل من محكمة بداية
الزرقاء ،وصراف آلي في مبنى املغادرين في مطار امللك حسني الدولي  -العقبة ،ليصبح بذلك مجموع أجهزة شبكة الصراف
اآللي ( )66جهاز ًا ،وذلك في خطوة ضمن خطة البنك لرفع مستوى الكفاءة في أداء الفروع واملساهمة في توفير أفضل
اخلدمات املصرفية وتعزيز انتشارها.
وخالل عام  ،2019قام البنك بافتتاح فرعي؛ دابوق ومأدبا ،حيث مت جتهيزهم بأحدث خدمات التكنولوجيا املصرفية من أجل
توفير خدمة مصرفية متطورة ،وبذلك يكون عدد فروع البنك ومكاتبه العاملة في األردن قد بلغ في نهاية عام )35( 2019
فرع ًا ومكتباً.
وحافظ بنك االستثمار العربي االردني –  AJIBعلى دوره الريادي في مطار امللكة علياء الدولي ،وواصل تقدمي خدمات الصرافة
من خالل مكاتبه املنتشرة في مختلف مرافق املطار التي تقدم اخلدمة للقادمني وللمغادرين وملسافري الترانزيت ،باإلضافة
إلى اخلدمات املصرفية على مدار الساعة ،من خالل فرع املطار مثل عمليات السحب واإليداع وبيع وشراء العمالت األجنبية
الرئيسية ،وفتح احلسابات ومنح التسهيالت التي تشمل القروض الشخصية والسكنية ،وإصدار البطاقات االئتمانية
مبختلف أنواعها جلميع املوظفني العاملني في املطار.
ومتاشي ًا مع التزام بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBبتعليمات البنك املركزي األردني ،وحرص ًا منه على إتاحة امكانية
وصول كافة فئات اجملتمع املستبعدة مالي ًا إلى خدمات البنك املصرفية وتعزيز االشتمال املالي ،مت اطالق خدمة احلساب البنكي
االساسي «أهالً» الذي يهدف إلى متكني كافة األشخاص املؤهلني قانوني ًا من امتالك حساب بنكي منخفض التكاليف.
وعمل البنك على تطوير النظام اخلاص مبركز اخلدمة الهاتفية ،وذلك عبر استخدام أحدث أنظمة ( )Ciscoالعاملية خلدمة
العمالء على مدار الساعة بكفاءة وسرعة عالية.

 -11خدمات أنظمة وأمن املعلومات

واصل بنك االستثمار العربي األردني –  AJIBخالل عام  2019العمل على االرتقاء مبستوى اخلدمات املصرفية املقدمة للعمالء
وتلبية متطلباتهم وتسهيل وصولهم إلى اخلدمة بكفاءة .حيث قام بتطبيق نظام جديد في مركز اخلدمة الهاتفية ،حيث
يعتبر من أفضل األنظمة املعتمدة عاملي ًا في هذا اجملال ،وبتصميم بنية حتتية تضمن عدم انقطاع اخلدمة عن العمالء (High
 .)Availabilityويتيح النظام اجلديد القدرة على مواكبة التغيرات املتسارعة في عالم التكنولوجيا والتأقلم معها ،حيث
ميكن ربطه مع األنظمة األخرى في البنك ووسائل التواصل االجتماعي في املستقبل ،لتقدمي خدمة متكاملة مبنية على
موحدة.
بيانات ّ
ولتعزيز متانة البنية التكنولوجية التحتية ،واصل البنك تطوير وحتديث بنيته التحتية وأنظمة االتصاالت اخلاصة فيه
واتباع أفضل املعايير لضمان جودة واستمرارية اخلدمة املقدمة لعمالئه وانسيابية العمل ،باإلضافة لتبني أفضل املمارسات
املصرفية بهدف االرتقاء في العمل وتقييم اخملاطر.
وفيما يتعلق بحاكمية تكنولوجيا املعلومات ،قام البنك بتطبيق إطار حاكمية املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها COBIT
 2019الذي يسعى لتحقيق أعلى فائدة من تكنولوجيا املعلومات بأقل درجة من اخملاطر وأقل املوارد ،حيث يشمل هذا اإلطار
مجموعة من العمليات واملمارسات التي تغطي مختلف دوائر البنك بتسليط الضوء على مواضيع األمن السيبراني وإدارة
اخملاطر وخصوصية وحماية البيانات واالمتثال واملراقبة والتدقيق والتوافق االستراتيجي.
ويأتي ذلك في ظل مساعي البنك الرامية إلى الوصول ملستوى النضوج الثالث في عمليات حاكمية املعلومات والتكنولوجيا
املصاحبة لها  2019 COBITمبشاركة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الدوائر ،بحيث مت اتباع منهجية قائمة على
إدارة تكنولوجيا املعلومات واحلفاظ على عملياتها وتنفيذ اخلطط الالزمة مبا يحقق األهداف االستراتيجية للبنك.
أما على صعيد أنظمة احلماية واألمان وفي ظل تبني أفضل معايير األمان ،فقد جنح بنك االستثمار العربي األردني – AJIB
في احلصول على شهادة  PCIللمرة اخلامسة على التوالي ،تقدير ًا ملستوى اجلودة املتقدم في أمن املعلومات التابع للبنك،
باإلضافة لتطوير أنظمة الرقابة اخلاصة مبراكز املعلومات لتوفير بيئة عمل آمنة لعمالء البنك وتعزيز ثقتهم به ،مما انعكس
بشكل إيجابي على نوعية اخلدمة املقدمة للزبائن.
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كما وقام البنك بإضافة مستويات أمنية جديدة وعلى مستويات عديدة في موقع اإلدارة ،وموقع الكوارث البديل والفروع،
لتوفير بيئة آمنة لعمالء البنك وبياناتهم وحماية األنظمة البنكية ،في ظل النمو املتزايد في الهجمات اإللكترونية ،وذلك
حسب أفضل املعايير املعتمدة محلي ًا وعاملياً.
وبدأ البنك في تطبيق برنامج األمن السيبراني ( ،)Cyber Security Programلضمان حتقيق متطلبات السرية واملصداقية
والتوافرية للمعلومات في بيئة تكنولوجيا املعلومات من خالل توفير ضوابط حماية خاصة باملعلومات واألنظمة ومبخاطر
التهديد السيبراني وتوفير ضوابط االستجابة للحوادث السيبرانية ،باإلضافة إلى استحداث برنامج للتوعية األمنية يسعى
لزيادة الثقافة األمنية لدى عمالء وموظفي البنك.
يعد من أفضل
أما على مستوى البنية التحتية ألنظمة املعلومات فقد قام البنك بتطبيق نظام طبقة التكامل  IBوالذي ّ
األنظمة املقدمة عاملي ًا لربط األنظمة اخملتلفة داخل البنك وخارجه .وسيساهم هذا النظام بشكل فعال ،في ربط وتطوير
األنظمة البنكية كما ويساعد أيض ًا في تسهيل عملية تطبيق أنظمة جديدة والتكامل مع أنظمة خارجية في مجال
التكنولوجيات املالية ( ،)Fintechكما سيساهم في حتسني كفاءة اخلدمات املقدمة وتقليص الوقت الالزم لتطبيق اخلدمات
اجلديدة وطرحها للعمالء.
وفي ظل سعيه ملواكبة التطور املصرفي ،قام البنك بتطبيق نظام احلواالت املتصل مع البنك املركزي األردني ( )ACH VPNالذي
من شأنه ارسال هذه احلواالت مباشرة إلى البنك املركزي األردني والبنوك احمللية عن طريق شبكة مغلقة ترفع مستوى األمان
وتقدمي اخلدمة دون احلاجة إلى وسيط مما يسهم في تقليل تكلفه ارسال احلواالت الداخلية بسرعة وكفاءة أكبر لتقدمي كل
ما هو مميز في خدمة العمالء.
وتلبية الحتياجات العمالء واملتعاملني ،نفذ البنك عملية تطوير للموقع اإللكتروني اخلاص به بتصميم عصري يناسب اخلدمات
التي يقدمها البنك ،ومن شأن هذا التحديث زياده سرعة وكفاءة موقع البنك وتسهيل استخدامه للعمالء مما يساعد في
حتسني جتربة املستخدم وتقدمي اخلدمات البنكية بصورة أفضل.
أما فيما يخص القنوات اإللكترونية فإن البنك يقوم حالي ًا بتحديث تطبيقات اإلنترنت البنكي ،واملوبايل البنكي بشكل
احملدثة أمام العمالء.
عصري وحديث ،وسيقوم قريب ًا بطرح النسخة ّ
ولتحسني خدمة العمالء وتقدمي مزايا فريدة من نوعها ،قام البنك بتطوير نظام إلرسال كشوفات احلسابات الكتروني ًا مما
يسهل على العمالء مراجعة حركاتهم بشكل آمن وسلس وذلك متاشي ًا مع مبادئ احلفاظ على البيئة وتطوير اخلدمة
ّ
البنكية للمستخدمني وتسهيلها.

 -12خدمات الشؤون اإلدارية وتنمية املوارد البشرية والتدريب

استناد ًا إلى رؤية البنك املؤسسية ،واستراتيجيات العمل املصرفي واخلطط السنوية املعتمدة لغايات التأهيل والتطوير
املستمر ،فقد نفذت دائرة املوارد البشرية خالل عام  2019جملة من املبادرات التي توافقت مع تلك اخلطط ،مبا ينسجم مع
املمارسات العاملية في مجال املوارد البشرية .وقد كانت هذه املبادرات مستوحاة من احملركات املؤسسية الرئيسية التي
شملت على احلاكمية املؤسسية ،وتعليمات البنك املركزي األردني في مجال الـ( )COBITوالـ( )GDPRوالـ( )ISO27001واألمن
السيبراني باإلضافة إلى تطبيق نظام إلدارة استمرارية األعمال (.)Business Continuity Management System
وتركزت أبرز املبادرات على متكني املوارد البشرية ،في مجاالت تطوير أنظمة وتشريعات وسياسات املوارد البشرية ،وخطط القوى
العاملة لكافة دوائر وفروع البنك ،وحتديد مصفوفة الكفاءات التخصصية على مستوى كل وظيفة وربطها مع األوصاف
الوظيفية وخطط التطور الوظيفي ،وأمتتة أنظمة إدارة املوارد البشرية ملواكبة التطور الديناميكي والتغيرات املتسارعة التي
محفزة.
يشهدها البنك في شتى اجملاالت ،لرفع مستويات اإلنتاجية وخلق بيئة عمل
ّ
وفي مجال التوظيف ،فقد شهد عام  2019ارتفاع ًا في عدد املوظفني وذلك لتلبية إحتياجات الدوائر والفروع الناجمة عن
إستحداث مهام جديدة والتوسع في شبكة الفروع .فقد واصلت الدائرة العمل على تعيني موظفني حديثي التخرج ،باإلضافة
إلى استقطاب أفضل الكفاءات من ذوي اخلبرات املتميزة في سوق العمل ،وعلى مختلف املستويات الوظيفية واإلدارية.
التطور الوظيفي الداخلي والترقية ملوظفي البنك ،من خالل اإلنتقال
وبهدف خلق بيئة محفزة ،استمر البنك في إتاحة فرص
ّ
إلى وظائف أخرى لتنويع وتعزيز خبراتهم وإثرائها ضمن شروط حتقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص .كما ورصدت الدائرة
االحتياجات الوظيفية في مجال تكنولوجيا وأمن املعلومات حيث مت استقطاب الكفاءات الالزمة لتوفير الدعم حتديد ًا في
مجال التكنولوجيا املالية ( )Fintechوبرامج البنك في التحول الرقمي ( )Digital Transformationوتكنولوجيا بلوك تشني
(.)Blockchain
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أما على صعيد تصميم الهياكل التنظيمية ليعكس أهداف البنك وتوجهاتها ،فقد تطلب ذلك استحداث وحدات تنظيمية
وإعادة هيكلة بعض الدوائر لفصل أو دمج بعض املهام حسب املمارسات املمثلة فيها .وبهذا الشأن فقد مت البدء في تأسيس
دائرة الشركات املتوسطة والصغيرة لدى دائرة االعمال املصرفية للشركات ،وافتتاح فرع مأدبا اجلديد ضمن إدارة الفروع .كما مت
استحداث وظيفة إدارة املشاريع ( )Project Management Officeضمن دائرة تكنولوجيا وأمن املعلومات ،ووظيفة استمرارية
األعمال لدى دائرة اخملاطر.
وفي مجال تطوير أنظمة إدارة املوارد البشرية ،واصل البنك أعماله وفق ًا لنظام الـ ( )HRMSألمتتة عدد من األنشطة الرئيسية
وإضافة ميزات جديدة ،ووظائف متعددة لها ،وذلك لزيادة فعالية أعمال الدائرة ،وجاري العمل على فحص تنفيذ النظام اجلديد
وسيتم استكمال األعمال لتنفيذ النظام خالل عام .2020
وفيما يتعلق بإجنازات دائرة التدريب في البنك خالل عام  ،2019فقد قامت بتنفيذ مجموعة من النشاطات والبرامج التدريبية
التي تهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات املوظفني وتعزيز خبراتهم في مختلف اجملاالت .حيث بلغت احلصيلة اإلجمالية
لعدد املنخرطني في هذه األنشطة والبرامج حوالي ( )920مشارك ًا من مدراء ومسؤولي وموظفي الدوائر والفروع على مستوى
البنك داخل اململكة ،تلقى بعضهم أكثر من برنامج ونشاط تدريبي ضمن حزم متنوعة من دورات وندوات تدريبية وورش
عمل ومؤمترات وصل عددها إلى ( )80دورة محلية وخارجية .وكان من ضمنها دورات ملوظفي الفروع في مجال خدمة العمالء
ومهارات البيع واستخدام أنظمة البنك وحتديثاتها ،باإلضافة إلى الدورات املتخصصة وبرامج التوعية الدورية في مجال
مكافحة غسل األموال وبرنامج متخصص بنظام الرقابة املكتبية ( )CBJOSSالذي قام بتقدميه مسؤولو النظام في البنك
املركزي األردني.
واستمرار ًا في املساعي الرامية لرفع كفاءات املوظفني إلى أعلى املعايير املهنية والدولية ،حصل ( )11موظف ًا على شهادات
مهنية متخصصة من بينها شهادات (الـ )CRISC ،CAMS، COBIT2019وشهادة محترف دولي معتمد في خدمة
العمالء ،باإلضافة إلى االشتراك ببرامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات عاملية رائدة في مجال األعمال واملصارف مثل
( )CERM/ Frankfurt Schoolو(.)Oxford University Fintech Professional
وواصل البنك العمل على تطوير وتوسعة قاعدة التدريب الداخلي من خالل تصميم وجتهيز برامج تدريب داخلية من قبل
موظفني ورؤساء أقسام متخصصني في دوائرهم لتلبية االحتياجات التدريبية وزيادة املعرفة وحتسني األداء ،حيث مت عقد دورات
في مواضيع؛ االعتمادات املستندية ،عمليات الشيكات واملقاصة اإللكترونية ،تطبيقات عملية واستخدامات .MS Excel
ولتسهيل أعمال التدريب والتطوير ،قام البنك بتجهيز قاعة للتدريب العملي والتطبيقي مزودة بأجهزة كمبيوتر ووسائل
تدريبية أخرى ،حيث عقدت فيها دورة  Excel for Financeوالتدريب العملي على نظام  Credit Lensبواسطة وكالة
( )Moody’sالعاملية.
ولضمان احلفاظ على سالمة املوظفني وااللتزام باجراءات تطبيق خطة اإلخالء ،فقد مت عقد عدة دورات ملشرفي اإلخالء في
الطوابق في مبنى اإلدارة العامة .كما وشاركوا أيض ًا في برامج متخصصة باالسعافات األولية في اجلمعية األردنية لالسعاف.
وفي ظل جهود البنك الرامية الستقطاب الكوادر املميزة ،فقد عقد امتحانات لـ ( )225متقدم ًا لطلبات التوظيف خالل عام
 ،2019إضافة لتنظيم دورة أخرى من اإلمتحانات لغايات تثبيت املوظفني ،وعقد ( )51امتحان ًا لغايات الترقية لبعض الوظائف.
وواصل البنك تعاونه مع مؤسسات التعليم العالي ،حيث أشرفت دائرة التدريب في البنك على ( )20متدرب ًا ومتدربة من مختلف
اجلامعات األردنية وبعض اجلامعات األجنبية ،إليفاء متطلبات الدراسة اجلامعية اإللزامية والتعاون مع بعض املؤسسات
التعليمية باإلضافة لقبول تدريب بعض خريجي البرنامج التدريبي الشامل خلريجي اجلامعات الذي تنظمه النقابة العامة
للعاملني في املصارف.
التطور والتحسني املستمرين خالل عام 2020
وبناء على اخلطط املعتمدة في البنك ،تتطلع الدائرة إلى استمرار أعمال
ً
ّ
مهمة التطوير النوعي وتوسيع نطاق عملها لتلبية االحتياجات املتنامية لرأس املال البشري ،مستندة إلى اخلطط
ومواصلة ّ
االستراتيجية التي تتضمن العديد من املبادرات واملشاريع التي ستعزز من دورها في النهوض مبستوى العمل وتقدمي األنظمة
واخلدمات املتطورة خاصة التكنولوجية منها.
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 -13فرع قبرص

استمر االقتصاد القبرصي في مسيرة النمو القوية التي بدأها منذ سنوات ،وسط انتعاش القطاعات الرئيسية وتدفق
االستثمارات األجنبية ليحقق خالل عام  2019معدل منو بلغ  ،%3.5وهو معدل منو يبلغ ضعف معدل النمو في االحتاد األوروبي.
وقد انعكست هذه املؤشرات على معدالت البطالة التي انخفضت إلى مستويات “مرضية للغاية” ،ليسجل معدل البطالة
 %7مقارنة مع  %16في أعقاب األزمة املالية عام  ،2013كما وتهدف قبرص إلى الوصول إلى نسبة تشغيل كاملة بحلول عام
.2020
تعد قبرص اقتصاد ًا مفتوح ًا وسوق حرة قائمة على اخلدمات ،مع سجل طويل من املرونة االقتصادية واألداء الناجح .ومن شأن
التوسع والنمو واالرتقاء في قطاع السياحة وصناديق االستثمار سريعة التطور واكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي
في املياه اإلقليمية القبرصية أن يتيح فرص حتول كبير في االقتصاد القبرصي على املديني املتوسط والطويل األجل .حيث
تعد بيئة األعمال القوية ،والقوى العاملة املتعلمة واملؤهلة تأهيال رفيعاً ،والنظام الضريبي املستقر ،مبثابة ركائز لعمل
ّ
املستثمرين الذين يتطلعون لالستفادة من الفرص االستثمارية الناشئة واملتزايدة في قبرص.
ولبنك االستثمار العربي األردني –  AJIBتواجد في االقتصاد القبرصي على مدار السنوات الثالثني املاضية ،حيث يعمل على
عال لتعزيز العالقات القوية وطويلة األجل مع العمالء.
توفير كافة اخلدمات املصرفية املتقدمة بحرفية وكفاءة والتزام ٍ

 -14الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية

استمرت الشركة العربية األردنية املتحدة لالستثمار والوساطة املالية بتقدمي خدماتها في مجال بيع وشراء األسهم
والسندات احمللية ،وتوفير اجلو املثالي واملريح لكبار العمالء.
وقد شهد سوق عمان املالي انخفاض ًا في حجم التداول خالل عام  2019مقارنة بعام  ،2018حيث بلغ حجم التداول الكلي
خالل عام  2019نحو  1.5مليار دينار مقارنة مع  2.3مليار دينار لعام  ،2018في حني ارتفع اجمالي عدد األسهم املتداولة خالل
عام  2019إلى مستوى  1.247مليار سهم مقارنة مبستوى  1.245مليار سهم للعام .2018
أما بالنسبة إلى املؤشر العام ألسعار األسهم ،فقد أغلق عند مستوى  1815.2نقطة متراجع ًا مبقدار  93.6نقطة وبنسبة
انخفاض بلغت  %4.9عن مستواه املسجل لعام  2018والبالغ  1908.8نقطة.

 -15بنك االستثمار العربي األردني قطر (ذ.م.م)

الدوليون.
قوية وفق ًا ملا تؤكده وكاالت التصنيف االئتماني الكبرى واملستثمرون
أساسية
تتمتع دولة قطر بعناصر
ّ
اقتصادية ّ
ّ
ّ
ّ
ومؤسسة موديز ووكالة ستاندرد أند بورز على نظرتها املستقره جتاه
فقد أجمعت في عام  2019كل من وكالة فيتش
ّ
السيادية لقطر عند  AA-و  Aa3و  AA-على التوالي.
االئتمانية
االقتصاد القطري مع تأكيد التصنيفات
ّ
ّ
سيادية كبيرة وبإدارة حصيفة لالقتصاد الكلّ ي ،حيث توقع
باحتياطيات
جي ٍد مدعوم
واملتنوع
ّإن اقتصاد قطر املرن
ّ
ّ
ٍ
ّ
بشكل ّ
منو الناجت احمللّ ي اإلجمالي لقطر بنسبة  %2.6في عام  ،2019في وقت واجه االقتصاد العاملي العديد من
صندوق النقد الدولي ّ
التحديات واخملاطر اجليوسياسية.
ويعد بنك االستثمار العربي األردني (قطر) أول بنك يؤسس في مركز قطر للمال ،كما أن لديه امتيازات تقوم على أكثر من 14
ّ
وحقق البنك حتسن ًا في صافي األرباح في عام  2019مقارنة بعام  2018وحافظ على نسب سيولة
عام ًا من خدمة العمالءّ ،
ورسملة عالية جعلت عام  2019عام ًا ناجح ًا لبنك االستثمار العربي األردني (قطر) ،مع تعزيز ثقة عمالء البنك والدعم
املستمر من قبل املساهمني.
ّ
املرجوة في
ووفق ًا لتوجيهات مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني (قطر) سيواصل البنك العمل على حتقيق األهداف
ّ
األعوام القادمة وتطوير خدمات البنك وتوسيع أعماله.
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 -16بنك األردن الدولي  - JIBلندن

يعد بنك األردن الدولي  - JIBلندن بنك حليف لبنك االستثمار العربي األردني  AJIB -حيث ميلك  %25من رأسمال بنك األردن
ّ
الدولي .JIB -
رغم حالة عدم اليقني السائدة في االقتصاد البريطاني بسبب خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي ،واصل بنك  JIBالتطور في
مختلف أعماله ونشاطاته وذلك منذ انضمامه إلى بنك االستثمار العربي األردني  AJIB -في عام .2010
يوفر بنك األردن الدولي أعمال التمويل التجاري ،واخلدمات املصرفية اخلاصة ،وخدمات اخلزينة املصرفية جملموعة من األفراد
والشركات ،باإلضافة إلى القروض قصيرة األجل للمطورين العقاريني ،واملستثمرين في العاصمة البريطانية لندن ،وفي جنوب
اجنلترا.
وشهدت امليزانية العمومية للبنك استقرار ًا نسبياً ،حيث بلغت  384مليون جنيه استرليني وذلك بنهاية عام  2019مقارنة
مع  387مليون جنيه استرليني في عام .2018

24

أهداف خطة العمل لعام 2020
• زيادة قاعدة عمالء البنك في قطاع األفراد ،وتنويعها بشمول شرائح وقطاعات جديدة ،بالتوازي مع مواصلة االرتقاء باملستوى
التميز في اخلدمات واملنتجات
املتميز للخدمات املصرفية املقدمة لهم ،مبا يكفل توفير جتربة فريدة للعمالء قائمة على
ّ
ّ
املبتكرة التي تتناغم واحتياجاتهم املتنامية للحفاظ على ثقتهم.
• مواصلة إيالء قطاع كبار العمالء «الـ VIPوالـ »Prestigeاالهتمام احلثيث الذي يقوم عليه فريق متخصص ذو كفاءة مهنية
مستوى ،بالتوازي مع تقدمي النصح واإلرشاد الالزمني لتنمية
عالية ،يوفر متطلبات هذا القطاع بأحدث اخلدمات وأعالها
ً
الثروات.
التميز في الدور التنموي احليوي الذي يقدمه البنك لقطاع اخلدمات املصرفية للشركات ،والعمل على تلبية
• احملافظة على
ّ
غاياتهم االقتصادية واملالية باإلضافة إلى تقدمي النصح واإلرشاد املالي وفق ًا ملتطلبات وظروف السوق ،وتعزيز جتربة العمالء
بتوفير باقة من املنتجات واخلدمات املصرفية املتكاملة.
• زيادة احلصة السوقية من عمالء الشركات ،وال سيما في القطاعات احليوية والرئيسية كالصناعة والتجارة والطاقة والنقل،
والتعرف على قطاعات جديدة واعدة ،مبا يتماشى وسياسة البنك احلصيفة التي تكفل املواءمة بني جودة التسهيالت
االئتمانية املقدمة من جهة ،ونسب مخاطر مدروسة من جهة أخرى.
• احلفاظ على الريادة في مجال األنظمة اإللكترونية وأحدث التكنولوجيات املالية ( )Fintechلتعزيز جتربة العمالء بالتسهيل
عليهم وضمان أعلى درجات األمان من خالل تنفيذ حزمة مشاريع وبرامج بهذا اجملال تهدف إلى تطبيق استراتيجية البنك في
التحول الرقمي ( ،)Digital Transformationمدعومني بنجاح البنك في استخدام تكنولوجيا البلوك تشني ()Blockchain
ّ
عام  ،2019ليكون بذلك أول مؤسسة مالية على مستوى األردن واملنطقة تستخدم هذه التكنولوجيا.
• حتقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وذلك بالتركيز على توسيع قاعدة العمالء في مجال الودائع التجارية والودائع
تعد ذات كلف أقل ،ومبا يدعم مؤشرات األداء البنكية.
حتت الطلب التي ّ
• تعزيز منافذ توزيع البنك في األردن ،وذلك من خالل مواصلة التوسع واالنتشار في شبكة الفروع وشبكة الصراف اآللي
مبواقع مختارة تضمن توفير خدمة سلسة للعمالء تلبي احتياجاتهم من اخلدمات واملنتجات على مدار الساعة ،وتقييم
ودراسة االنتشار اخلارجي للبنك.
• االرتقاء باملوارد البشرية وتعزيز تطورهم ،وإطالعهم على أحدث اخلدمات والتقنيات وإكسابهم املهارات املتقدمة من خالل
تطبيق برنامج البنك التدريبي املتخصص على مدار العام ،مبا يكفل أفضل معايير املهنية املصرفية وينعكس على شكل
أداء خدمة أفضل للعمالء.
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ملخص تطور أبرز املؤرشات املالية الرئيسية
ملجموعة بنك االستمثار العريب األردين
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ملخص تطور أبرز املؤرشات املالية الرئيسية
ملجموعة بنك االستمثار العريب األردين

املبالغ مليون دينار

البيان  /السنة

2019

2018

2017

2016

إجمالي املوجودات

2132.1

2033.1

1838.0

1809.6

احملفظة اإلئتمانية (بالصافي)

815.5

752.7

755.2

753.2

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

711.6

688.0

597.6

594.0

ودائع العمالء والتأمينات النقدية

1132.6

1069.6

1110.4

1140.0

إجمالي حقوق امللكية

215.9

215.4

219.4

220.4

إجمالي الدخل

58.2

58.1

59.9

67.6

صافي الربح قبل الضريبة

23.7

24.4

25.8

33.5

صافي الربح بعد الضريبة

16.2

16.8

17.2

22.6

صافي الربح بعد الضريبة العائد ملساهمي البنك

14.9

15.5

16.0

21.0

القيمة السوقية

196.5

192.0

262.5

255.0

سعر السهم في أخر السنة (دينار)

1.31

1.28

1.75

1.70

ربحية السهم (دينار)

0.099

0.103

0.107

0.140

توزيعات االرباح النقدية املقترحة للسهم (دينار)

0.09

0.09

0.09

0.12

قوة ومتانة املركز املايل

• منو مضطرد في حجم االعمال حيث بلغت إجمالي املوجودات في نهاية عام  2019مبلغ  2.1مليار دينار وبنسبة منو %4.9
عن عام  2018مع احملافظة على درجات مخاطر مقبولة.
• على الرغم من التحديات االقتصادية والسياسية واملنافسة في القطاع املصرفي إال أن محفظة التسهيالت اإلئتمانية
قد منت بشكل ملحوظ خالل العام  2019وبنسبة منو بلغت .%8.3
• قاعدة رأس املال متينة كافية ملواجهة اخملاطر اإلئتمانية اإلعتيادية واملدروسة للبنك.
املبالغ مليون دينار
2019

2018

التغير%

صافي احملفظة اإلئتمانية

815.5

752.7

%8.3

محفظة األوراق املالية

732.9

703.8

%4.1

إجمالي املوجودات

2132.1

2033.1

%4.9

ودائع العمالء والتأمينات النقدية

1132.6

1069.6

%5.9

ودائع البنوك واملؤسسات املالية

619.6

537.4

%15.3

إجمالي حقوق امللكية

215.9

215.4

%0.2

2019

2018

2017

2016

بازل III

بازل III

بازل III

بازل III

%15.38

%15.90

%15.95

%16.25

مؤشر كفاية رأس املال
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صايف األرباح قبل الرضيبة

حقق البنك خالل عام  2019صافي أرباح قبل الضريبة بواقع  23.7مليون دينار ،وقد جاءت هذه االرباح منسجمة مع الظروف
االقتصادية التي شهدتها سنة  2019في االسواق التي يتواجد فيها البنك والتي كانت أبرز مالمحها قيام البنك املركزي
األردني بخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ثالث مرات خالل العام وبواقع  %0.75منسجم ًا مع قيام البنك
الفدرالي االميريكي بخفض أسعار الفائدة كذلك ثالث مرات وبواقع .%0.75
املبالغ مليون دينار

٢٣٫٧
٢٤٫٤
٢٥٫٨

٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦

٣٣٫٥
صافي األرباح قبل الضريبة

إمجايل املصاريف التشغيلية

ضبط النفقات التشــغيلية خـاصة التي ميكن الســيطرة عليها ومبا يتناسب مع تـدفق االرباح حيث حـافظ البنـك على
مستوى متوزان من النفقات التشغيلية خالل االعوام السابقة.
املبالغ مليون دينار

٣٢٫١
٣١٫٧
٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦

٣١٫٥
٣١٫١
إجمالي املصاريف التشغيلية
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منو مضطرد ومتوازن يف املركز املايل

شهدت املوجودات منو ًا ملـحوظ ًا خالل عام  2019وبواقع  %4.9لتصل إلى  2.13مـليار دينار أردني مقارنة مع  2.03مليار دينـار
أردني في عام  .2018وجاء هذا النمو من خالل تنويع مصادر وتوظيفات األموال وبالشكل الذي يحقق العائد اجملزي لشركائنا
في العمل من مساهمني وعمالء وموظفني وضمن درجات اخملاطر املدروسة واملقبولة مصرفي ًا في ظل التحديات االقتصادية
والسياسية التي تشهدها املنطقة.
املبالغ مليون دينار

٢١٣٢,١
٢٠٣٣,١
١٨٣٨,٠

٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦

١٨٠٩,٦

إجمالي املوجودات

تركيبة متوازنة لتوظيفات األموال تعكس قوة ومتانة املركز املايل
٪٢٠٫٩

٪٥٫٥

٪١٫٠

٪١٫٠

٪٠٫٨

٪١٫٠

٪٣٨٫٢

٪٢١٫٩

٪٥٫٥

٢٠١٩

٪٣٣٫٤

٪٣٧٫٠

٢٠١٨

٪٣٣٫٨
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كفاية رأس املال

تخطى مؤشر كفاية رأس املال للبنك وبهامش كبير احلد األدنى الذي تتطلبه معايير جلنة بازل والبالغ  %8وكذلك احلد
األدنى ملتطـلبات البنك املركزي األردني والبالغ  %12ليصـل الى  %15.38في عام  2019وذلك حسـب متطلبــات بـازل .III

٪١٥٫٣٨

٪١٥٫٩٥

٪١٥٫٩٠

٢٠١٨

٢٠١٩

مؤشر كفاية رأس املال

٢٠١٧

٪١٦٫٢٥

٢٠١٦

تطور أرصدة ودائع العمالء والتأمينات النقدية

على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة خالل العام احلالي واملنافسة في السوق احمللي بني البنوك ،إال أن بنك االستثمار العربي
األردني حافظ على قاعدة عمالئه والتي تعبر عن الثقة الكبيرة التي ميتاز بها البنك في القطاع املصرفي األردني.
املبالغ مليون دينار

١١٣٢,٦
١٠٦٩,٦
٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦

١١١٠,٤
١١٤٠,٠
ودائع العمالء والتأمينات النقدية
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إمجايل حمفظة التهسيالت اإلئمتانية

إستمر البنك خالل عام  2019على تركيز اجلهود لتحسني جودة احملفظة اإلئتمانية من خالل إتباع محورين إستراتيجيني هما
تطبيق سياسة إئتمانية حصيفة وإنتقائية في منح التسهيالت في ظل ظروف إقتصادية صعبة باإلضافة الى إستمرار
اجلهود في معاجلة وحتصيل الديون غير العاملة وبالشكل الذي يحسن من جودتها ،ونتيجة لهذه اجلهود فقد وصل رصيد
إجمالي محفظة التسهيالت اإلئتمانية  831.5مليون دينار في عام  2019مقارنة مع  770.2مليون دينار في عام  .2018كما
وصلت نسبة الديون غير العاملة في عام  2019إلى  %1.49من رصيد التسهيالت اإلئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد
املعلقة مقابل  %2.18في العام  2018وهي من أقل النسب على مستوى القطاع املصرفي.
املبالغ مليون دينار

٨٣١٫٥
٧٧٠٫٢
٧٦٩٫١

٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦

٧٦٥٫٥
إجمالي محفظة التسهيالت اإلئتمانية

التهسيالت اإلئمتانية غري العاملة

بالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة خالل عام  2019إال أن نسبة صافي الديون غير العاملة الى إجمالي التسهيالت قد
حتسنت عن العام  2018وهي تعتبر من أقل النسب في القطاع املصرفي األردني.
املبالغ مليون دينار

٪٢٫٠٠
٪١٫٠٠
٪٠٫٠٠
٪١٫٠٠٪٢٫٠٠٪٣٫٠٠٪٤٫٠٠٪٥٫٠٠-

٪١٫٤٩

٪٢٫١٨

١٦٫٧

٪١٫٨٢
١٣٫٩

١٢٫٧

١٢٫٣

٢٠١٩

٪١٫٦٦

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

١٨٫٠
١٧٫٠
١٦٫٠
١٥٫٠
١٤٫٠
١٣٫٠
١٢٫٠
١١٫٠
١٠٫٠
٩٫٠
٨٫٠

صافي التسهيالت غير العاملة ونسبتها الى محفظة التسهيالت
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تركيبة ودائع العمالء وحمفظة التهسيالت اإلئمتانية

تعتبر ودائع االفراد من الودائع املستقرة في القطاع املصرفي بشكل عام حيث شكلت ودائع قطاع االفراد ما نسبته  %70.6من
ودائع العمالء كما في نهاية عام  2019مقابل  %25.7من القروض والتسهيالت لنفس القطاع (تعتبر قروض قطاع االفراد من
القروض ذات درجة اخملاطر االدنى باملقارنة مع قروض الشركات).

٪١٦٫٧
٪١١٫٧
٪٥٧٫٦
٪١٧٫٨
٪٢٥٫٧

٪٧٠٫٦

تركيبة ودائع العمالء ومحفظة التسهيالت اإلئتمانية

إمجايل حقوق امللكية

حافظ البنك على قاعدتة الرأسمالية وبالشكل الذي يضعه في مصاف البنوك متينة رأس املال وقوية املركز املالي لتصل
الى  215.9مليون دينار في عام .2019
املبالغ مليون دينار

٢١٥٫٩
٢١٥٫٤
٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦

٢١٩٫٤
٢٢٠٫٤

إجمالي حقوق امللكية
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صايف إيرادات ومصاريف التشغيل

على الرغم من استقرار املصاريف التشغيلية خالل االعوام السابقة إال أن مؤشر الكفاءة التشغيلية قد ارتفع خالل الفترة
ليبلغ  %55.2في نهاية عام  2019مقابل  %54.6في نهاية عام  2018وقد حافظ البنك على مستوى مقبول قياس ًا باجلهاز
املصرفي.
املبالغ مليون دينار

٤٣٫٥

٤٤٫٣

٤٥٫٠

٥٠٫٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ

١٤٫٧

١٣٫٧

١٤٫٩

١٧٫٣

اﻻﻳﺮادات ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ

٣٢٫١

٣١٫٧

٣١٫٥

٣١٫١

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

إيرادات ومصاريف التشغيل

أمه املؤرشات املالية
البيان/السنة

٢٠١٩

2018

2017

2016

معدل العائد على متوسط املوجودات (  ) ROaAقبل الضريبة

%1.1

%1.3

%1.4

%1.9

معدل العائد على متوسط املوجودات (  ) ROaAبعد الضريبة

%0.8

%0.9

%0.9

%1.3

معدل العائد على متوسط حقوق امللكية (  ) ROaEقبل الضريبة

%11.0

%11.2

%11.7

%15.1

معدل العائد على متوسط حقوق امللكية (  ) ROaEبعد الضريبة

%7.5

%7.7

%7.8

%10.2

الديون غير العاملة  /محفظة التسهيالت اإلئتمانية

%1.5

%2.2

%1.8

%1.7

صافي التسهيالت اإلئتمانية  /ودائع العمالء

%74.7

%73.0

%71.9

%69.9

صافي التسهيالت اإلئتمانية  /إجمالي املوجودات

%38.2

%37.0

%41.1

%41.6

النقد في الصندوق ولدى البنوك  /إجمالي املوجودات

%20.9

%21.9

%18.6

%18.0

إجمالي حقوق امللكية  /إجمالي املوجودات

%10.1

%10.6

%11.9

%12.2
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عدد موظيف البنك:

بلغ عدد موظفي بنك االستثمار العربي األردني  779موظف وموظفة في نهاية عام  2019مقابل  759موظف وموظفة في
نهاية عام .2018

ملكية أهسم البنك:

ملكية أسهم البنك
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تقرير مدقق احلسابات
املستقل
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تقرير مدقق احلسابات املستقل
إلى مساهمي بنك االستثمار العربي األردني
عمان – اململكة االردنية الهاشمية
ّ

الـــــرأي

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة لبنك االستثمار العربي االردني “البنك” وشركاته التابعة وفروعه اخلارجية “اجملموعة” والتي
تتكون من قائمة املركز املالي املوحدة كما في  31كانون األول  2019وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة وقائمة
التغيرات في حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم
املالية وملخص ألهم السياسات احملاسبية.
في رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة ُتظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املالي للمجموعة كما في  31كانون
األول  2019وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا ملعايير التقارير املالية الدولية.

أساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفق ًا لهذه املعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق
احلسابات عن تدقيق القوائم املالية الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفق ًا لقواعد السلوك املهني للمحاسبني
القانونيني الصادر عن اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني للمحاسبني باإلضافة إلى متطلبات السلوك املهني االخرى املالئمة
لتدقيق القوائم املالية املوحدة في األردن ،وقد التزمنا مبتطلبات السلوك املهني ومتطلبات اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني
للمحاسبني .لقد قمنا باحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساس ًا إلبداء الرأي.

امور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفق ًا الجتهادنا املهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم املالية املوحدة للسنة
احلالية .لقد متت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم املالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأي ًا منفص ًال
حول هذه األمور .مت وصف إجراءات التدقيق املتعلقة بكل أمر من األمور املشار إليها أدناه.
لقد قمنا باملهام املذكورة في فقرة مسؤولية مدقق احلسابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية .باإلضافة لكافة األمور املتعلقة
بذلك .بنا ًء عليه فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي مت تصميمها لالستجابة لتقييمنا خملاطر األخطاء اجلوهرية في القوائم
املالية املوحدة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،مبا في ذلك اإلجراءات املتعلقة مبعاجلة األمور املشار إليها ادناه ،توفر أساس ًا
لرأينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة.
 .1كفاية مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
للتسهيالت االئتمانية
(إيضاح  )10في القوائم املالية املوحدة
أمر التدقيق الهام ١
مت اعتبار هذا األمر من األمور الهـامة في عملية التـدقيق
حيث يتطلب احتسابه وضع افتراضات واسـتخدام االدارة
لتقديرات الحتساب مدى ووقت تسجيل خسارة التـدني.
يتم حتديد مخصص التسهيالت االئتمانية وفق ًا لسياسة
اجملموعة اخلاصة باخملصصات وتدني القيمة والتي تتماشى
مع متطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم .9
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نطاق التدقيق ملواجهة أمر التدقيق الهام
تضمنت إجراءات التدقيق ما يلي:
• فهم لطبيعة محافظ التسهيالت االئتمانية للمجموعة باإلضافة
الى فحص لنظام الرقابة الداخلي املتبع في عملية املنح والتسجيل
ومراقبة االئتمان وتقييم فعالية االجراءات الرئيسية املتبعة في عملية
املنح والتسجيل.

تشكل التسهيالت االئتمانية
جزء كبير ًا من أصول • لقد قمنا باالطالع على سياسة اخلسائر االئتمانية املتوقعة ومقارنتها
ً
اجملموعة ،وهنالك احتمالية لعدم دقة مخصص التدني مبتطلبات معايير التقارير املالية الدولية باالضافة الى تعليمات
املسجل سواء نتيجة استخدام بيانات أساسية غير وتعاميم اجلهات الرقابية.
دقيقة أو استخدام فرضيات غير معقولة .نظر ًا ألهمية
االحكام املستخدمة في تصنيف التسهيالت االئتمانية • لقد قمنا بدراسة وفهم منوذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة املتبعة في
ضمن مراحل مختلفة وفق ًا ملا هو منصوص عليه في احتساب اخملصصات ومدى توافقه مع متطلبات معيار التقارير املالية
معيار اعداد التقارير املالية الدولي رقم  ،9اعتبرت إجراءات الدولي رقم  9واالرشادات والتوجيهات التنظيمية ذات الصلة.
التدقيق فيما يخص هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.
• لقد قمنا بدراسة عينة من التسهيالت بشكل فردي ،وقمنا باإلجراءات
التالية لتقييم ما يلي:
بلغ رصيد إجمالي التسهيالت االئتمانية للمجموعة مبلغ
 مدى مالئمة مراحل التصنيف لدى اجملموعة. 831.489.505دينار ومخصصات التدني مبلغ 13.279.473
 مدى مالئمة عملية حتديد التعرض االئتماني عند التعثر ،مبا في ذلككما في  31كانون األول  .2019مت عرض سياسة مخصص النظر في التدفقات النقدية الناجتة عن التسديد والعمليات احلسابية
التدني في السياسات احملاسبية املتبعة إلعداد هذه الناجتة عنها.
القوائم املالية املوحدة ضمن إيضاح ()2
 مدى مالئمة احتمالية التعثر ،التعرض االئتماني عند التعثر ونسبةاخلسارة بافتراض التعثر للمراحل اخملتلفة.
 مدى مالئمة وموضوعية التقييم االئتماني الداخلي والكفاءاتواستقاللية اخلبرات املستخدمة ضمن هذه العملية.
 صحة ومالئمة عملية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة. تقييم مدى مالئمة عملية تقدير اجملموعة حلدوث ارتفاع في مستوىاخملاطر االئتمانية وأسس انتقال التعرض االئتماني بني املستويات،
للتعرضات التي انتقلت بني املستويات ،باإلضافة الى تقييم العملية
من ناحية التوقيت املناسب لتحديد الزيادة اجلوهرية في مخاطر
االئتمان للتعرضات االئتمانية.
 إعادة احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت املتدنيةبشكل فردي باإلضافة الى فهم آخر التطورات لهذه التعرضات
االئتمانية من ناحية التدفقات النقدية وإذا كان هناك أي جدولة او
هيكلة.
• فيما يتعلق باالفتراضات املستقبلية املستخدمة من قبل اجملموعة
الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،لقد قمنا مبناقشة هذه
االفتراضات مع اإلدارة وقمنا مبقارنتها مع املعلومات املتاحة.
• قمنا بتقييم االفصاحات في القوائم املالية لضمان مالئمتها ملعيار
التقارير املالية الدولي رقم  .9ان السياسات احملاسبية والتقديرات
واألحكام احملاسبية الهامة واإلفصاح عن التسهيالت االئتمانية وإدارة
مخاطر االئتمان مفصلة في ايضاحات  2و  4و  10و  44حول القوائم
املالية املوحدة.

املعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠١٩

تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق احلسابات حولها.
ان اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .ان رأينا ال يشمل
املعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول املعلومات األخرى.
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قيم فيما
فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة ،ان مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّ
اذا كانت املعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم املالية املوحدة او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم املالية املوحدة.

مسؤولية اإلدارة واملسؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية ،باإلضافة الى
حتديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن احتيال أو عن غلط.

كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية
مبا في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في احملاسبة عند إعداد القوائم املالية ،إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف
عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
إن املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير املالية للشركة.

مسؤولية مدقق احلسابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة

إن أهدافنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن إحتيال أو عن
غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ان التأكيد املعقول هو تأكيد عالي املستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفق ًا ملعايير التدقيق الدولية سيكشف دائم ًا
مجتمعة ميكن ان
خطأ جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية ،إذا كانت منفرد ًة أو
ً
يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية املتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم املالية.
إننا نقوم مبمارسة االجتهاد املهني واحملافظة على الشك املهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،و كذلك نقوم
مبا يلي:
• حتديد وتقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية في القوائم املالية ،سواء الناجتة عن احتيال أو غلط ،و تصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق
تستجيب لهذه اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر أساس ًا إلبداء الرأي .إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناجت
عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناجت عن غلط ،ملا قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة
أو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.
• احلصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي
حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك.
• تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املطبقة ومعقولية التقديرات احملاسبية وااليضاحات املتعلقة بها التي قامت بها االدارة.

وبناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها،
• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة ملبدأ االستمرارية في احملاسبةً ،
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار .واذا
ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم املالية املوحدة ذات الصلة
أو تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير
التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث او الظروف املستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام لهيكل القوائم املالية املوحدة ومحتواها مبا في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة
متثل املعامالت واألحداث التي حتقق العرض العادل.
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• احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق باملعلومات املالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق اجملموعة
إلبداء الرأي حول القوائم املالية املوحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجناز عملية التدقيق للمجموعة .ونحن مسؤولون
عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع املسؤولني املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق املهمة التي تتضمن أي نقاط
ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد املسؤولني املكلفني باحلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية واالفصاح
للمسؤولني املكلفني باحلوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ
على هذه االستقاللية.
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع املسؤولني املكلفني باحلوكمة ،نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم املالية
للفترة احلالية و التي متثل أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو التعليمات
متنع اإلفصاح عن ذلك االمر ،او في حاالت نادرة جدا و التي بنا ًء عليها ال يتم االفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن العواقب السلبية
املتوقعة لإلفصاح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة عنه.

تقرير حول املتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم املالية ونوصي باملصادقة عليها.

عمان – اململكة األردنية الهاشمية
ّ
 2شباط 2020
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القوامئ املالية املوحدة
مكا يف  31اكنون األول ٢٠١٩
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عمان  -األردن
بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ
قائمة املركز املالي املوحد كما في  31كانون األول 2019
ايضاحات

املوجـودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية-بالصافي
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية-بالصافي
موجودات ماليـة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات ماليـة بالتكلفـة املطفأة  -بالصافي
إسـتـثمار في شركة حليفة
ممتلكـات ومعـدات  -بالصافـي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
مـوجـودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أموال مقترضة من البنك املركزي األردني
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية:
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به (املدفـوع)
عـــالوة إصدار أسهم
اإلحتياطي القانوني
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
إحتياطي القيمة العادلة  -بالصافي
أرباح مدورة
مجموع حقوق مساهمي البنك
حقـوق غيـر املسيطرين
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-21د
15

 31كانـون األول
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــار
دينـــار
121.539.096
129.085.610
307.520.994
291.440.677
15.877.685
24.845.110
263.244
1.203.192
15.506.988
20.059.841
752.694.569
815.472.923
688.023.173
711.618.433
19.011.340
20.687.223
74.301.592
76.478.738
694.005
1.606.866
540.846
521.215
37.116.887
39.036.563
2.033.090.419 2.132.056.391

16
17
18
19
20
-21أ
22

619.641.241
1.092.286.339
104.457.503
40.295.933
677.572
7.334.878
51.510.179
1.916.203.645

537.381.551
1.030.562.047
146.041.810
38.991.293
606.874
6.866.156
57.242.485
1.817.692.216

23
24
25
26
27
28

150.000.000
33.212.083
()2.955.229
()2.067.878
18.501.288
196.690.264
19.162.482
215.852.746
2.132.056.391

150.000.000
1.418.000
31.447.469
()3.596.397
()1.891.990
17.479.705
194.856.787
20.541.416
215.398.203
2.033.090.419

٣٠
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بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
							
قائمـة الدخل املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول 2019
2019
دينـــار
97.344.275
()53.885.589
43.458.686
8.255.755
51.714.441
3.894.727
()146.654

2018
دينـــار
90.353.940
()46.012.013
44.341.927
8.289.626
52.631.553
3.747.495
()43.568

36

206.501

268.424

38

1.495.849
57.164.864
15.963.637
3.866.219
12.272.401
2.263.954
167.398
34.533.609
1.034.715
23.665.970
()7.462.731
16.203.239

1.178.117
57.782.021
16.232.941
3.030.943
12.426.711
1.424.673
551.070
33.666.338
280.739
24.396.422
()7.580.095
16.816.327

14.871.803
1.331.436
16.203.239
فلس  /دينار
0.099

15.506.052
1.310.275
16.816.327
فلس  /دينار
0.103

ايضاحات
الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة
صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات الفوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبية
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر
إيرادات أخرى
إجمالي الدخل
نفقات املوظفني
إستهالكات وإطفاءات
مصاريف أخرى
مخصص التدني
مخصصات متنوعة
إجمالي املصروفات
حصة البنك من أرباح شركة حليفة
الربح للسنـة قبـل الضرائب
ضريبة الدخل
الربح للسنة
ويعود إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين
حصة السهم من الربح للسنة (مساهمي البنك) األساسي واخملفض

31
32
33
34
35

39
 13و14
40
37
 15و20
12
 -21ب
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بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
			
قائمـة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول 2019
الربح للسنة
بنود الدخل الشامل:
بنود الدخل الشامل األخرى التي قد يتم حتويلها الى األرباح واخلسائر في الفترات الالحقة:
فروقات ترجمة عمالت أجنبية  -شركة حليفة
بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم حتويلها الى األرباح واخلسائر في الفترات الالحقة:
التغير في احتياطي تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بعد الضريبة
خسائر استبعاد موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة بعد الضريبة
مجموع الدخل الشامل للسنة
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

2019
دينـــار
16.203.239

2018
دينـــار
16.816.327

641.168

()1.217.177

()138.883

()336.594

()3.606
498.679
16.701.918

()4.799
()1.558.570
15.257.757

15.333.477
1.368.441
16.701.918

14.065.898
1.191.859
15.257.757

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )52جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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150.000.000
150.000.000

1.418.000
1.418.000

دينــار
1.418.000
()1.418.000
-

29.279.131
2.168.338
31.447.469

دينــار
31.447.469
1.991.773
()227.159
33.212.083

()2.379.220
()1.217.177
()3.596.397

()1.673.812
()218.178
()1.891.990

17.646.790
15.501.253
()13.500.000
()2.168.338
17.479.705

دينــار
17.479.705
14.868.197
()13.500.000
()1.991.773
227.159
1.418.000
18.501.288

أرباح مدورة ***

194.290.889
14.065.898
()13.500.000
194.856.787

دينــار
194.856.787
15.333.477
()13.500.000
196.690.264

مجموع حقوق
مساهمي البنك

20.590.307
1.191.859
()1.240.750
20.541.416

دينــار
20.541.416
1.368.441
()1.418.000
()1.329.375
19.162.482

حقوق غير
املسيطرين

214.881.196
15.257.757
()13.500.000
()1.240.750
215.398.203

دينــار
215.398.203
16.701.918
()13.500.000
()1.418.000
()1.329.375
215.852.746

مجموع حقوق امللكية
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أخرى إال مبوافقة مسبقة من البنك املركزي األردني .هذا وبلغ الرصيد املقيد التصرف به مبلغ  1.072.609دينار.

األرباح املدورة كما في  1كانون الثاني  .2018كما ونص التعميم على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيدة التصرف بعد التقـاص وال يجوز توزيعه كأرباح على املسـاهمني وال يجوز اسـتخدامه ألي أغراض

أصدر البنك املركزي األردني تعليمات رقم  7702/1/10بتاريخ  6حزيران  2018والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب اخملاطر املصرفية العامة حلساب األرباح املدورة للتقاص مع اثر معيار ( )9املسـجل على الرصيد اإلفتتاحي حلسـاب

*** يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  521.215دينار ال ميكن التصرف به كما في  31كانون األول  2019لقاء منافع ضريبية مؤجلة مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع إال مبقدار ما يتحقق منه فعالً.

خالل عمليات البيع.

** يحظر التصرف باحتياطي القيمة العادلة السالبة البالغة  2.067.878دينار كما في  31كانون األول  2019مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء اخلسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال مبقدار ما يتحقق منه فعال من

مبوجب تعليمات السلطات الرقابية:

* مبوجب اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ  25نيسـان  2019تقرر توزيع أرباح ما مقداره  ٪9من رأسمال البنك نقد ًا على املساهمني أي ما يعادل  13.5مليون دينار.

الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ارباح موزعه على املساهمني *
احملـول إلـى اإلحتياطــي
إطفاء خسائر الشركة التابعـة
احملول من عالوة اإلصـدار
التغير في حقوق غير املسيطرين
الرصيد في نهاية السنة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
أرباح موزعة على املساهمني
احملول إلى االحتياطي
التغير في حقوق غير املسيطرين
الرصيد في نهاية السنـة

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2019

رأس املـال
املكتتب به
واملدفوع
دينــار
150.000.000
150.000.000

عالوة إصـدار
أسهـم

اإلحتياطي
القانوني

احتياطي
فروقات ترجمة
القيمة العادلة
عمالت أجنبية
بالصافي **
دينــار
دينــار
()1.891.990
()3.596.397
()175.888
641.168
()2.067.878
()2.955.229

بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمـة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول 2019
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بنك االستثمار العربي األردني (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمـة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول 				 2019
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الضرائب
تعديالت لبنود غير نقدية:
 13و14
استهالكات وإطفاءات
37
مخصص تدني
35
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل غير متحققة
20
مخصص تعـويض نهاية اخلدمة
15
مخصص عقارات مستملكة
20
مخصصات متنوعة اخرى
38
أربــاح بــيــع ممتلكـات ومعــدات
38
(أربــاح) خسائر بيع عقارات مستملكة
34
تأثير تغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
12
حصة البنك من أرباح شركة حليفة
الربح النقدي قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات
التغير في املوجودات واملطلوبات:
االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة
أشهر)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة
املوجودات األخرى
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
املطلوبات األخرى
صافي التغير في املوجودات واملطلوبات
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب واخملصصات املدفوعة
20
اخملصصات املتنوعة املدفوعة
-21أ
الضرائب املدفوعة
صافي التدفق النقدي (املستخدم في) مـن عمليات التشغيل
األنشطة اإلستثمارية
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة  -بالصافي
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
13
شراء ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
14
شراء موجودات غير ملموسة
صافي التدفق النقدي املستخدم في عمليات اإلستثمار
األنشطة التمويلية
أموال مقترضة من البنك املركزي االردني
التغير في حقوق غير املسيطرين
أرباح موزعة على املساهميـن
صافي التدفق النقدي (املستخدم في) من عمليات التمويل
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
42
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

2019
دينـــــار

2018
دينـــــار

23.665.970

24.396.422

3.866.219
2.263.954
231.039
59.398
108.000
()4.551
()74.045
()80.558
()1.034.715
29.000.711

3.030.943
1.424.673
47.995
38.070
513.000
()5.530
49.367
()196.432
()280.739
29.017.769

()8.967.425

602.257

()1.170.987
()64.949.808
()2.381.546
()27.164.000
61.724.292
1.304.640
()8.351.335
()49.956.169
()20.955.458
()96.700
()6.974.378
()28.026.536

()141.849
()2.790.696
()4.174.213
40.000.000
()20.153.614
()20.701.751
45.693.968
38.334.102
67.351.871
()1.355.146
()8.107.925
57.888.800

()23.681.760
()4.701.342
()2.983.411
21.478
()842.665
()32.187.700

()90.574.098
()1.031.241
()3.449.558
12.299
()273.220
()95.315.818

()41.584.307
()2.747.375
()13.492.133
()57.823.815
()118.038.051
80.558
11.716.854
()106.240.639

145.880.388
()1.240.750
()13.427.397
131.212.241
93.785.223
196.432
()82.264.801
11.716.854
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اإليضاحات حول
القوامئ املالية املوحدة
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 -1عــــــــــام

إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي في عمان – اململكة األردنية الهاشمية تأسس بتاريخ  1كانون الثاني
 1978مبوجب قانون الشركات وتعديالته الالحقة التى كان آخرها رقم ( )22لسنة  .1997مت زيادة رأس مال البنك املصرح به
واملكتتب واملدفوع عدة مرات آخرها خالل عام  2014ليصبح  150مليون دينار خالل العام  ،2014بقيمة إسمية دينار للسهم
الواحد.
يقوم البنك بتقدمي جميع األعمال املصرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه ومكاتبه داخل اململكة وعددها ( )34وخارجها
في قبرص وعددها ( )1والشركات التابعة له في قطر واألردن (بنك اإلسثثمار العربي األردني – قطر والشركة العربية األردنية
املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية).
إن أسهم البنك مدرجة ويتم التداول بها في سوق عمان املالي.
مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  30كانون الثاني  2020وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة
للمساهمني.

 -2أمه السياسات احملاسبية

أسس إعداد القوائم املالية

مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وشركاته التابعة وفق ًا ملعايير التقارير املالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير
احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.
يلتزم البنك بالقوانني احمللية النافذة وتعليمات البنك املركزي األردني.
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ،واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ،واملشتقات املالية والتى تظهر بالقيمة
العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة ،كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التى مت التحوط خملاطر التغير
في قيمتها العادلة.
إن الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.

أسس توحيد القوائم املالية

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واخلاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما
يكون البنك قادر ًا على إدارة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرض ًا للعوائد املتغيرة الناجتة من استثماره
في الشركات التابعة او يكون له حقوق في هذه العوائد ،ويكون قادر ًا على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطته على
الشركات التابعة ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة وااليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة:
اســم الشركــة

نسبة املساهمة

رأس املال املدفوع
املعادل بالدينار

املقر الرئيسي

تاريـــخ التملك طبيعة النشاط

الشركة العربية األردنية املتحدة
لإلستثمار والوساطة املالية

٪100

2.500.000

عمان  -األردن
ّ

 5شباط 2002

وساطة مالية

بنك اإلستثمار العربي األردني  /قطر

 ٪50وسهمني

35.450.000

الدوحة  -قطر

 5كانون األول
2005

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

بنك االستثمار العربي األردني  /قطر

2019

2018

2019

2018

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

مجموع املوجودات

2.547.229

2.728.334

257.801.940

241.205.414

مجموع املطلوبات

166.918

62.796

219.476.977

200.122.583

حقوق امللكية

2.380.311

2.665.538

38.324.963

41.082.831

للسنة املنتهية في  31كانون األول

للسنة املنتهية في  31كانون األول

2019

2018

2019

2018

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

مجموع اإليرادات

86.220

63.852

8.413.139

7.759.831

مجموع املصروفات

371.446

291.010

5.750.266

5.139.282

يتم اعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس السنة املالية للبنك وبإستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة في
البنك .اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك املتبعة في البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة
على القوائم املالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة في البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا
انتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي مت التخلص منها في قائمة
الدخل املوحد حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشـركات التابـعـة.
متثل حقوق غير املسيطرين ذلك اجلزء غير اململوك من قبل البنك في حقوق امللكية في الشركات التابعة.

أهم السياسات احملاسبية
معلومات القطاعات

قطاع األعمال ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشترك مع ًا في تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد
تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتى مت قياسها وفق ًا للتقارير التى يتم استعمالها من قبل املدير العام
وصانع القرار الرئيسي لدى البنك.

القطاع اجلغرافي يرتبط في تقدمي منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك
املتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

تسهيالت ائتمانية مباشرة

التسهيالت االئتمانية املباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او محددة قدمها البنك في االساس او جرى اقتناؤها
وليس لها اسعار سوقية في اسواق نشطة ،ويتم قياس التسهيالت االئتمانية بالتكلفة املطفأة.
يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة من خالل احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة وفق ًا ملعيار التقارير
املالية الدولي رقم (.)9
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يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي
األردني ووفق ًا لتعليمات السلطات الرقابية في الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع او شركات تابعة أيهما أشد.
يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية املعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من
اخملصص ويتم حتويل أي فائض في اخملصص اإلجمالي  -إن وجد  -الى قائمة الدخل املوحد ،ويضاف احملصل من الديون السابق
شطبها إلى اإليرادات.

القيمة العادلة

ان أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية في اسواق نشطة ،متثل القيمة العادلة لالدوات
واملشتقات املالية التي لها اسعار سوقية .في حال عدم توفر أسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات واملشتقات
املالية او عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. مناذج تسعير اخليارات. يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة االمد والتي ال يستحق عليها فوائد مبوجب خصم التدفقات النقدية ومبوجبسعر الفائدة الفعالة ،ويتم إطفاء اخلصم /العالوة ضمن ايرادات الفوائد املقبوضة /املدفوعة في قائمة الدخل املوحد.
تهدف طرق التقييم الى احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باإلعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو
منافع متوقعه عند تقدير قيمة األدوات املالية ،وفي حال وجود ادوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه
يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

إستثمار في شركة حليفة

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

موجودات مالية وفق التكلفة املطفأة

هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة البنك وفق ًا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي
تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
يتم إثبات املوجودات املالية عند الشراء بالتكلفة مضاف ًا إليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /اخلصم بإستخدام طريقة
الفائدة الفعالة ،قيد ًا على أو حلساب الفائدة ،وينزل أية مخصصات ناجتة عن التدني فيها وفق ًا الحتساب اخلسارة االئتمانية
املتوقعة ،ويتم قيد اخلسارة االئتمانية املتوقعة في قائمة الدخل املوحد.
ميثل مبلغ التدني في قيمة املوجودات املالية وفق التكلفة املطفأة اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة للموجودات املالية بالكلفة
املطفأة.
ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من /إلى هذا البند إال في احلاالت احملددة في معايير التقارير املالية الدولية (وفي
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حال بيع أي من هذه املوجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل املوحد في بند مستقل
واإلفصاح عن ذلك وفق ًا ملتطلبات معايير التقارير املالية الدولي باخلصوص).

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

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

موجودات مالية وفق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

متثل هذه املوجودات املالية اإلستثمارات في أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدى الطويل.
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة مضاف ًا اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة،
ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل املوحد وضمن حقوق امللكية مبا فيها التغير في القيمة العادلة
الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم أخذ
األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل املوحد وضمن حقوق امللكية املوحدة ويتم حتويل رصيد احتياطي
تقييم املوجودات املالية املباعة مباشرة الى االرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحد.
ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني إال في حال تصنيف أدوات دين كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل اآلخر حيث يتم احتساب التدني وفق ًا للخسارة االئتمانية املتوقعة.
يتم تسجيل االرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحد.

التدني في قيمة املوجودات املالية

نظرة عامة حول اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
أدى تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9إلى تغيير طريقة احتساب خسارة التدني للمجموعة بشكل جوهري من
استبدال منهجية االعتراف بخسارة التدني عند حدوثها وفقا ملعيار احملاسبة الدولي رقم ( )39مبنهجية االعتراف باخلسائر
االئتمانية املتوقعة ذات نظرة مستقبلية اعتبار ًا ﻣن  1كانون الثاني .2018
تقوم اجملموعة بتسجيل اخملصصات للخسائر االئتمانية املتوقعة جلميع القروض واملوجودات املالية األخرى غير احملتفظ بها
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واخلسائر ،إضافة الى سقوف التسهيالت املباشرة غير املستغلة وﻋﻘود الضمان املالية
(كاالعتمادات املستندية والكفاالت) ،ويشار اليها جميعا «باألدوات املالية» .ﻻ ﺗﺨﻀﻊ أدوات امللكية (األسهم) الختبار التدني
ﻤﺑﻮﺟﺐ املعيار اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ املالية رقم (.)9
يستند مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة على اخلسائر االئتمانية املتوقع حدوثها على اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة
 12شهر ًا ،ما لم يكن هناك تغير ملموس على مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف باألصل ،وفي هذه احلالة ،يستند اخملصص
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على مدى عمر األصل.
إن اخلسارة االئتمانية املتوقعة املرجحة باحتمالية التعثر للتعرض االئتماني خالل  12شهر هي جزء من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة على مدة حياة األصل الناجتة عن احداث تعثر األدوات املالية التي ميكن حدوثها خالل  12شهر من تاريخ القوائم
املالية.
يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة سواء لكامل عمر التعرض االئتماني او للتعرض االئتماني خالل  12شهر ًا إما على
أساس فردي أو على أساس جتميعي بناء على طبيعة األدوات املالية في احملفظة.
قامت اجملموعة بتطبيق سياسة تبني كيفية تطبيق إجراءات التقييم على األساس الفردي لألداة املالية أو على أساس احملفظة.
بناء على ما ذكر أعاله ،تقوم اجملموعة بتصنيف القروض إلى املرحلة ( )1واملرحلة ( )2واملرحلة ( ،)3كما هو موضح أدناه:
ً
• املرحلة األولى :عند االعتراف بالقروض للمرة األولى ،تقوم اجملموعة بتسجيل مخصص بناء على اخلسائر االئتمانية املتوقعة
الحتمالية تعثر التعرض االئتماني خالل  12شهر .تشمل املرحلة األولى أيض ًا التسهيالت التي كانت في املرحلة األولى سابق ًا
ولم يحصل تغير على مستوى مخاطرها والقروض التي مت إعادة تصنيفها من املرحلة الثانية.
• املرحلة الثانية :عند حدوث زيادة مؤثرة في مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف االولي ،تقوم اجملموعة بتسجيل مخصص
اخلسارة االئتمانية املتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني .تتضمن املرحلة الثانية أيض ًا التسهيالت والقروض التي شهدت
حتسن مبخاطر االئتمان والتي مت إعادة تصنيفها من املرحلة الثالثة.
• املرحلة الثالثة :القروض التي ينطبق عليها مفهوم التدني (التعثر) ،تقوم اجملموعة باحتساب اخلسارة االئتمانية
املتوقعةلكامل عمر التعرض االئتماني.

احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة

تقوم اجملموعة باحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقا ملنهجية تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9املعتمدة من
قبل البنك واملوضحة في إيضاح رقم (.)4

املمتلكات واملعـدات

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

2
15 - 9
20
25 - 12
12 -2

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى
القيمة املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحد.
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يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات في نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات
املعدة سابق ًا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من
التخلص منها.

تدني املوجودات غير املالية

تقوم اجملموعة بتاريخ إعداد التقارير املالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل
على ذلك ،أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم اجملموعة بتقييم املبلغ املمكن حتصيله لألصل .إن
مبلغ األصل املمكن حتصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقص ُا تكاليف البيع وقيمته املستخدمة أيهما
أعلى ويتم حتديده لألصل الفردي ،إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناجتة من
املوجودات األخرى أو موجودات اجملموعة .عندما يتجاوز املبلغ املدرج لألصل أو وحدة توليد النقد املبلغ املمكن حتصيله ،يعتبر
األصل منخفض ًا ويتم تخفيضه إلى املبلغ املمكن حتصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة املستخدمة ،يتم خصم التدفقات
النقدية املستقبلية للقيمة العادلة احلالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق
احلالية للقيمة الزمنية لألموال واخملاطر احملددة لألصل .أثناء حتديد القيمة العادلة ناقص ًا تكاليف البيع ،تؤخذ املعامالت
احلديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .وإذا لم يكن ممكن ًا حتديد مثل تلك املعامالت ،يتم استخدام منوذج التقييم
املناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات مبضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة املتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة
املتوفرة األخرى.

املوجودات غير امللموسة

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

اخملصصات

يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ القوائم املالية املوحدة ناشئة عن احداث سابقة وان
تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

يتم تكوين مخصص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلاصة بنهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف
بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.

ضريبة الدخل

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس االرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف االرباح اخلاضعة للضريبة عن االرباح
املعلنة في القوائم املالية املوحدة الن االرباح املعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في
السنة املالية وامنا في سنوات الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبي ًا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض
ضريبية.
حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجــب القـوانـيـن واالنـظـمـة والتعليـمـات في البلدان التي يعمل
فيها البنك.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمـة املـوجــودات او
املطلوبات في القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها .يتم احتساب الضرائب
املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بامليزانية وحتتسب الضرائب املؤجلة وفق ًا للنسب الضريبية التي يتوقــع تطـبـيـقها
عـنـد تسـويـة االلتزام الضريبي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة تـوقـع
عـدم امـكـانـيــة االستفادة من تلك املوجودات الضريبية او تسديد او انتفاء احلاجة للمطلوبات الضريبية املؤجلة جزئيا او
كلياً.

تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك

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

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

الـتــقـــــاص

يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ الصافي في القوائم املالية املوحـدة فقط عندما تتوفر
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات في
نفس الوقت.

حتقق اإليرادات واإلعتراف باملصاريف

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

تاريخ اإلعتراف باملوجودات املالية

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

املشتقات املالية ومحاسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط
الغراض محاسبة التحوط تظهر املشتقات املالية بالقيمة العادلة.
التحوط للقيمة العادلة هو التحوط خملاطر التغير في القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
في حال انطباق شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم تسجيل االرباح واخلسائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة
العادلة وعن التغير في القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املتحوط لها في قائمة الدخل املوحد.
في حال انطباق شروط حتوط احملفظة الفعال يتم تسجيل اية ارباح او خسائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة
العادلة وكذلك التغير في القيمة العادلة حملفظة املوجودات او املطلوبات في قائمة الدخل املوحد في نفس السنـة.

التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط خملاطر تغيرات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
في حال انطباق شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الداة التحوط ضمن قائمة الدخل
الشامل وحقوق امللكية ويتم حتويله لقائمة الدخل في الفترة التي يؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل.
التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال ،يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغير في القيمة العادلة
الداة التحوط في قائمة الدخل في نفس السنة.
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املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء ً لديون مستحقة

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

عقود إعادة الشراء أو البيع

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

العمالت األجنبية

يتم إثبات املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء املعامـــالت .يتم حتويل
أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم املالية املوحدة
واملعلنة من البنك املركزي األردني.
يتم حتويل املوجودات غير املالية واملطلوبات غير املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ حتديد قيمتها
العادلة.
يتم إثبات االرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل املوحد.
يتم قيد فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في
القيمة العادلة.
عند توحيد القوائم املالية املوحدة يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة في اخلارج من العملة
الرئيســية (االساسية) الى عملة التقرير وفق ًا لالسعار الوسطية للعمالت في تـاريـخ القوائم املاليه املوحدة واملـعـلـنـة
مـن الـبـنـك الـمـركــزي األردني .أما بنود االيرادات واملصروفات فيتم ترجمتها على اساس معدل السعر خالل السنة
وتظهر فروقات العملة الناجمة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحد .وفـي حـالـة بـيـع احـدى هـذه
الشركات او الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات تـرجـمـة العمـالت االجنـبـيـة املـتـعـلـق بهـا ضـمـن االيـرادات /املصاريف في
قائمة الدخل املوحـد.
يتم تسجيل االرباح واخلسائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات الدين (التي حتمل فوائد) ضمن املوجودات
املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل في قائمة الدخل .في حني يتم تسجيل فروقات حتويل العملة
االجنبية الدوات امللكية في بند إحتياطي تقييم موجودات مالية ضمن حقوق املساهمني في قائمة املركز املالي.
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النقد وما في حكمه

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

 -3التغريات يف السياسات احملاسبية

ان السياسات احملاسبية املتبعة في اعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم املالية للسنة
املنتهية في  31كانون األول  ،2018باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية ابتداء ًا من  1كانون الثاني :2019
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار

قام مجلس معايير احملاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير املالية الدولي رقم (« )16عقود االيجار» خالل كانون الثاني 2016
الذي يحدد مبادئ اإلعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )16مشابه الى حد كبير للمتطلبات احملاسبية للمؤجر في معيار احملاسبة الدولي
رقم ( .)17وفقا لذلك ،املؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار متويلية ،بحيث
يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.
يتطلب معيار إعداد التقارير املالية الدولية رقم ( )16من املستأجر ان يقوم باإلعتراف بأصول والتزامات جلميع عقود االيجار
التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة .ويتطلب من املستأجر اإلعتراف بحقه في إستخدام
االصل واملتمثل في اإلعتراف باألصل املستأجر واإللتزام الناجت املتمثل بدفعات االيجار.
ابتداء من  1كانون الثاني  2019على العقود التي مت حتديدها سابق ًا كعقود ايجار وفق ًا
قامت اجملموعة بتطبيق هذا املعيار
ً
ملعيار احملاسبة الدولي رقم « »17وتفسيرات معايير التقارير املالية الدولي رقم « .»4قامت اجملموعة بتطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم « »16بطريقة التطبيق املعدل بأثر رجعي.
بناء على ذلك ،نتج عن تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )16زيادة على املوجودات الثابتة مببلغ  3.147.078دينار وزيادة
ً
على املطلوبات األخرى مببلغ  2.611.164دينار  ،وانخفاض في املوجودات األخرى مببلغ  535.914دينار.
يوضح اجلدول ادناه القيمة الدفترية حلقوق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار واحلركة عليها خالل الفترة املنتهية في
 31كانون األول :2019
مباني

اجملموع

التزامات عقود اإليجار

دينار

دينار

دينار

كما في  1كانون الثاني 2019

3.147.078

3.147.078

2.611.164

إضافات

744.833

744.833

744.833

االستهالكات

()670.713

()670.713

-

تكاليف التمويل

-

-

21.937

الدفعات

-

-

()451.673

3.221.198

3.221.198

2.926.261

كما في  31كانون األول 2019
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ان قيمة مصروف االيجار للعقود قصيرة االجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة والتي مت االعتراف بها في قائمة الدخل
املوحدة للفترة املنتهية في  31كانون األول  2019و 2018بلغت  1.640.013دينار و 1.558.028دينار على التوالي.
تفسير رقم ( - )23جلنة تفسيرات معايير التقارير املالية الدولية – عدم التأكد حول معاجلة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير املعاجلة احملاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على
تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير املتضمنة في نطاق معيار احملاسبة
الدولي رقم ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات املتعلقة باملعاجلات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على
املنشأة حتديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معاجلة ضريبية غير مؤكدة على حد ًا أو اعتبارها مع معاجلات ضريبية أخرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو حتويل املوجودات بني
املستثمر وشركاته احلليفة أو مشاريعه املشتركة
تركز التعديالت على التناقض بني معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان
السيطرة على الشركة التابعة والناجتة عن عملية بيع أو حتويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة
حليفة أو مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن بيع أو حتويل األصول
التي ينطبق عليها تعريف املنشأة  -وفق ًا ملعيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )3بني املستثمر والشركة احلليفة أو املشاريع
املشتركة .في حني يتم االعتراف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن بيع أو حتويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة بني
املستثمر والشركة احلليفة أو املشاريع املشتركة الى مدى حصة املستثمر في الشركة احلليفة أو املشاريع مشتركة.
قام اجمللس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على البنك التي تطبق
التعديالت في وقت مبكر وان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)19تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها
توضح التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )19املعاجلة احملاسبية عندما يحدث تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها
خالل السنة املالية .توضح التعديالت أيض ًا أن على البنك أو ًال حتديد أي تكلفة خدمة سابقة ،أو ربح أو خسارة من التسوية،
دون األخذ بعني االعتبار تأثير سقف األصل .يتم إثبات هذا املبلغ في قائمة االرباح أو اخلسائر.
بعد أن يتم حتديد االثر على سقف األصل بعد تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها .يتم إثبات أي تغيير ،باستثناء املبالغ
ضمن صافي الفائدة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.
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تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة
توضح التعديالت أن على البنك تطبيق متطلبات معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9على االستثمارات طويلة األجل في
الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة التي ال يتم االعتراف بها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ولكن في جوهرها تشكل جزء ًا
من صافي االستثمار في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة (على املدى الطويل) .يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان
منوذج خسارة االئتمان املتوقع في معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.
توضح التعديالت أيض ًا أنه عند تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم ( ،)9ال يسجل البنك أي خسائر للشركات احلليفة
واملشاريع املشتركة ،أو أي خسائر انخفاض في صافي قيمة االستثمار ،كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة احلليفة
أو املشروع املشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات احلليفة واملشاريع
املشتركة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.

 -4أمه االجهتادات والتقديرات املستخدمة

إستخدام التقديرات واإلجتهادات:
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في
مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة ،كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات
واملصاريف واخملصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق امللكية ،وبشكل خاص يتطلب من
إدارة البنك اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها ،إن التقديرات املذكورة مبنية
بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن
التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:
أ .اخلسائر االئتمانية املتوقعة لألدوات املالية بالكلفة املطفأة:
يتطلب حتديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية املباشرة من إدارة البنك إصدار أحكام وإجتهادات هامة لتقدير مبالغ
التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها ،باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في اخملاطر االئتمانية لألصول املالية بعد اإلعتراف
املبدئي بها ،باإلضافة الى االخذ بعني اإلعتبار معلومات القياس املستقبلية للخسائر االئتمانية املتوقعة.
منهجية تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم (( )9االدوات املالية) :املدخالت ،اآلليات واالفتراضات املستخدمة في
حساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة
ان املفاهيم الرئيسية ذات األثر اجلوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي مت أخذها بعني االعتبار من قبل
البنك عند تطبيق املعيار تتضمن ما يلي:
ّ
مفصل عن نظام التصنيف االئتماني الداخلي لدى البنك وآلية عمله.
* شرح

• يعتمد البنك على برنامج ( )Moody’s RAلتصنيف درجات مخاطر ائتمان الشركات الذي يقوم باستعراض وحتليل
املعلومات املالية واملوضوعية عن املقترض .يولد البرنامج تقييم شامل للجدارة االئتمانية للمقترض وينتج عن ذلك درجة
مخاطر مرتبطة باحتمالية التعثر ( .)PDيصنف النظام عمالء الشركات ضمن  7مستويات للحسابات العاملة و 3مستويات
للحسابات غير العاملة و تزداد احتمالية التعثر بازدياد درجة اخملاطر ،حيث يتم اعتماد  3شرائح في كل مستوى (درجة)
باستثناء الدرجة  1كما هو موضح باجلدول التالي:
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اجلودة االئتمانية

درجة مخاطر العميل

التصنيف االئتماني

1

Aaa

+2

Aa1

2

Aa2

-2

Aa3

+3

A1

3

A2

-3

A3

+4

Baa1

4

Baa2

-4

Baa3

+5

Ba1

5

Ba2

-5

Ba3

+6

B1

6

B2

-6

B3

+7

Caa1

7

Caa2

-7

Caa3

8

Default

االلتزامات دون املستوى

9

Default

االلتزامات املشكوك في حتصيلها

10

Default

االلتزامات الهالكة

االلتزامات ذات اجلودة االعلى وحتمل اقل درجة مخاطر ائتمان.
االلتزامات ذات جودة عالية وحتمل درجة منخفضة جدا من مخاطر االئتمان.

االلتزامات في املستوى االعلى ملتوسط التقييم وحتمل درجة منخفضة من
مخاطر االئتمان.
االلتزامات في مستوى متوسط التقييم وحتمل درجة معتدلة من مخاطر
االئتمان وبالتالي حتتوي على بعض خصائص اخملاطرة.

االلتزامات التي لها خصائص مخاطرة وحتمل درجة هامة من مخاطر االئتمان.

االلتزامات ذات مخاطر ائتمان عالية.

االلتزامات ذات ضعف مستمر وحتمل مخاطر ائتمانية عالية جدا.

• يتم قياس مخاطر االفراد على أساس تقييم احملفظة من خالل سجالت سلوك العمالء والتزامهم بالسداد باملواعيد احملددة.
• يتم االعتماد على درجات التصنيف العاملية في قياس اخملاطر للموجودات املالية االخرى (االدوات املالية ذات العائد الثابت
واملطالبات االئتمانية على البنوك واملؤسسات املالية).
* اآللية املعتمدة الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ( )ECLعلى األدوات املالية ولكل بند على حده.
اعتمد البنك على آلية خاصة الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة بنا ًء على نوع االداة املالية:
• االدوات املالية حملفظة الشركات واالدوات املالية ذات العائد الثابت واملطالبات االئتمانية على البنوك واملؤسسات
املالية:
يعتمد البنك في احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة لهذه احملفظة على نظام متخصص ومتطور من شركة  .Moody’sيتم
احتساب اخملصص لكل عميل /اداة مالية بشكل افرادي على مستوى كل حساب /اداة مالية.
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• االدوات املالية حملفظة التجزئة:
بناء
قام البنك وبالتعاون مع شركة  Moody’sبتطوير منوذج خاص مبحفظة التجزئة الحتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة ً
على متطلبات املعيار .يتم احتساب اخملصص حملفظة التجزئة ( )Retail Portfolioعلى أساس جتميعي.
* حاكمية تطبيق متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية ( )9ومبا يتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لضمان
االلتزام مبتطلبات تطبيق املعيار.
ينبثق عن مجلس اإلدارة عدة جلان متخصصة لكل منها أهدافها وصالحياتها اخلاصة بتطبيق املعيار.

جلنة ادارة اخملاطر
 مراجعة استراتيجية تطبيق املعيار و مدى اثرها على إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس. مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ورفع تقارير دورية عنها إلى اجمللس. التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها اجمللس. تهيئة الظروف املناسبة التي تضمن التعرف على اخملاطر ذات األثر اجلوهري وأي أنشطة يقوم بها البنك ميكن ان تعرضهخملاطر أكبر من مستوى اخملاطر املقبولة ورفع تقارير إلى اجمللس ومتابعة معاجلتها.

جلنة التدقيق
 مراجعة البيانات املالية بعد تطبيق املعيار وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك املركزي األردني بشأن كفاية اخملصصات،وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة وذلك قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 مراجعة املالحظات الواردة في تقارير البنك املركزي األردني وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها. مراجعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك والتأكد من دقة اإلجراءات احملاسبية والرقابيةالتقيد بها.
وسالمتها ومدى
ّ

الدائرة املالية
 احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة وتصنيف العمالء وفقا للمراحل الثالثة بشكل ربعي مبا يتوافق مع متطلبات املعياراحملاسبي وتعليمات البنك املركزي األردني واطالع االدارة التنفيذية على نتائج االحتساب.
 عمل التسويات والقيود احملاسبية الالزمة بعد اعتماد النتائج والتحقق من ان كافة املنتجات قد خضعت لالحتساب. -اعداد االفصاحات والكشوفات الالزمة مبا يتفق ومتطلبات املعيار وتعليمات البنك املركزي األردني.

دائرة إدارة اخملاطــر
 االشتراك مع الدوائر املعنية في تطوير وبناء منوذج االعمال وفقا ملبادئ املعيار احملاسبي .IFRS 9 مراجعة احتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة وتصنيف العمالء وفق ًا للمراحل الثالثة مبا يتوافق مع متطلبات املعياراحملاسبي وتعليمات البنك املركزي األردني.
 مراجعة واعتماد مؤشرات اخملاطر وفق ًا لسياسة ومنهجية البنك املعتمدة.* تعريف وآلية احتساب ومراقبة احتمالية التعثر ( )PDوالتعرض االئتماني عند التعثر ( )EADونسبة اخلسارة بإفتراض
التعثر (.)LGD
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• محفظة الشركات و االدوات املالية ذات العائد الثابت و املطالبات االئتمانية على البنوك واملؤسسات املالية:
 احتمالية التعثر ( :)Probability of Default PDهي النسبة املئوية الحتمالية تخلف املقترض او تأخره عن الوفاء بسداداالقساط او االلتزامات اجتاه البنك في مواعيدها احملددة.
يتم إحتساب نسبة احتمالية التعثر ( )Probability of Default PDلكل عميل باستخدام نظام حتليل وتصنيف اخملاطر
بناء على التقييم املوضوعي للعميل.
 Moody’s Risk Analyst MRAوالذي يعتمد على بيانات العمالء املالية و/أو ً
يتوفر على النظام ثالث مناذج احتساب للوصول الى نسبة التعثر:
 .1الشركات الكبرى واملتوسطة (لها بيانات مالية).
 .2الشركات الصغيرة (بدون بيانات مالية).
 .3االفراد ذوي املالءة املالية العالية.
 نسبة اخلسارة بافتراض التعثر ( :)Loss Given Default LGDهي النسبة املئوية التي متثل اجلزء من التعرض الذي سيتمخسارته في حال حدوث التعثر.
يتم احتساب نسبة اخلسارة بافتراض التعثر ( )Loss Given Default LGDمن خالل نظام متخصص من شركة .Moody’s
يتوفر على النظام منوذجي احتساب للوصول الى نسبة اخلسارة بافتراض التعثر :LGD
بناء على القطاع
أ .التعرضات بدون ضمانات مقبولة ( :)clean basisيتم احتساب نسبة اخلسارة بافتراض التعثر ً LGD
االقتصادي و احتمالية التعثر واملنطقة اجلغرافية للعميل.
ب .التعرضات مقابل ضمانات مقبولة :يتم االخذ باالعتبار مخففات االئتمان والتي تشمل اجلزء املغطى وغير املغطى بالضمان
عند احتساب اخلسائر عند التعثر حيث مت تعريف نسب االقتطاع املعيارية ( )Haircutوفقا ملتطلبات البنك املركزي االردني
على النظام.
 التعرض االئتماني عند التعثر ( :)Exposure at Default EADوهي القيمة احلالية ( )Present Valueللتسهيالت املستغلةوغير املستغلة عند التعثر مضافا اليها اية فوائد مستحقة غير مقبوضة.
يتم ادخال جميع النسب املذكورة اعاله على مستوى كل حساب /اداة مالية باالضافة الى تفاصيل التسهيالت /االدوات املالية
على النظام اخلاص باحتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة والذي يقوم بدوره ايضا باحتساب التعرض االئتماني عند التعثر
(.)Exposure at Default EAD
• محفظة التجزئة:
بناء على العالقة بني نسب التعثر التاريخية لكل منتج
 يتم احتساب نسبة احتمالية التعثر (ً )Probability of Default PDمع املتغيرات االقتصادية.
مقارنة مع
بناء على الديون املعدومة تاريخيا
 يتم احتساب نسبة اخلسارة بافتراض التعثر (ً )Loss Given Default LGDً
أرصدتها وقت التعثر.
 يتم احتساب التعرض االئتماني عند التعثر ( )Exposure at Default EADلكل من القروض الشخصية والقروض السكنيةبنا ًء على التدفقات النقدية املستقبلية (التدفقات النقدية حسب جداول السداد) .بالنسبة لبطاقات االئتمان يتم افتراض
بناء على دراسة
التعرض االئتماني مساوي ًا للرصيد احلالي القائم باإلضافة إلى نسبة معينة من الرصيد غير املستخدم وذلك ً
قامت بها شركة .Moody’s
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* محددات التغير املهم في اخملاطر االئتمانية التي اعتمد عليها البنك في احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
املرحلة

طبيعة احلسابات ضمن املرحلة

املرحلة األولى Stage1

االدوات املالية املنتظمة.
 االدوات املالية التي يوجد عليها مسـتحقات اقـل من  50يوم علم ًا بان هذه املدة ســتقلمبعدل  10ايام سنويا لتصبح من  30يوم بحلول عام .2021
 العمالء بدرجة مخاطر  6-فما دون. السندات و التوظيفات املالية التي حتمل تصنيف ائتمـاني  B1فما فوق حسـب تصنيفشركة .Moody’s

املرحلة الثانية
(تراجع اجلودة االئتمانية)

االدوات املالية املنتظمــة التي ظهر عليهــا زيادة كـبيرة فـي مخاطر االئتمـان منذ تاريخ
االعتراف األولي.
ً
 االدوات املالية التي يوجد عليها مستحقات من  90-50يوم علما بأن احلد االدنى لهذه املدةسيقل مبعدل  10ايام سنوي ًا لتصبح من  90-30يوم بحلول عام .2021
 احلسابات اجلارية وحتت الطلب املكشوفة اذا كانت فترة عدم السداد تزيد عن  30يوم وتقلعن  90يوم.
 العمالء بدرجة مخاطر .7- ،7 ،7+ السندات والتوظيفات املالية التي حتمل تصنيف ائتماني بني  B1و .Caa3 ظهور تراجع في احتمالية التعثر للعميل بنسبة  %2فما فوق. ظهور تراجع في التصنيف االئتماني منذ االعتراف األولي للسندات والتوظيفـات املاليــةباربع درجات او اكثر.
 جميع احلسابات املصنفة حتت املراقبة. -السقوف التي مضى تاريخ انتهاء سـريانها و لم جتـدد او لم يتـم تأجيـل موعد جتديدهـا.

املرحلة الثالثة Stage3
(انخفاض القيمة االئتمانية)

االدوات املالية الغير منتظمة والتي يتوفر دليل/أدلة موضوعية علــى تعثرها مــع وجود اثر
سلبي على التدفق النقدي املستقبلي لالداة املالية.

(االعتراف األولي)

Stage2

بناء عليها قياس مخاطر االئتمان واخلسارة االئتمانية
 .1سياسة البنك في حتديد العناصر (املواصفات) املشتركة التي مت ً
املتوقعة على أساس جتميعي (.)Collective Basis
مت احتساب اخملصص حملفظة التجزئة ( )Retail Portfolioعلى أساس جتميعي .مت تقسيم احملفظة الى ثالث فئات هي:
القروض الشخصية
)1
القروض السكنية
)2
بطاقات االئتمان
)3
تتشارك هذه الفئات بنفس خصائص االئتمان التالية:
نوع املنتج االئتماني
)4
نوعية الضمانات
)5
• عوامل االقتصاد الكلي ،األحداث املستقبلية املتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:
يجب األخذ بعني االعتبار املعلومات التاريخية واألوضاع احلالية باإلضافة لألحداث املستقبلية املتوقعة وفق ًا ملعلومات موثوقة
عند قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق املعلومات املستقبلية املتوقعة يتطلب من إدارة البنك
القيام باجتهادات جوهرية.
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احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر املفترضة واألثر عند التعثر ومدخالت املستخدمة في املرحلة  1واملرحلة  2خملصص
بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي) واملرتبطة
تدني التسهيالت االئتمانية مصممة ً
بشكل مباشر باخملاطر االئتمانية املتعلقة باحملفظة.
يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي املستخدمة في حساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي
املتغيرة.
ان في تقديراتنا املستخدمة في حساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمرحلة  1واملرحلة  2باستخدام السيناريوهات املرجحة
اخملصومة والتي تتضمن املعلومات املستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.
يعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل :الناجت احمللي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة) .ان تغيرات
الصعود والهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة املمكنة .تشمل هذه
السيناريوهات على تغيرات هبوط إضافية بشكل سنوي على األقل ومبا تقتضي احلاجة لذلك.
يتم قياس االحتماالت املرجحة وفقا ألفضل تقدير واملتعلق باالحتمالية التاريخية واألوضاع احلالية .يتم تقييم السيناريوهات
املرجحة كل ثالثة أشهر .تطبق جميع السيناريوهات جلميع احملافظ املعرضة للخسائر االئتمانية املتوقعة.
• تعريف التعثر:
ان تعريف التعثر املستخدم في قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة واملستخدم في تقييم التغير بني املراحل يتماشى ويتفق
مع تعريف التعثر املستخدم من قبل إدارة اخملاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك .التعثر غير معرف من قبل املعيار ،وهناك
افتراض قابل للنقض بانه التوقف عن الدفع ملدة  90يوم فأكثر.
ب .ضريبة الدخل
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح
املعلنة في القوائم املالية املوحدة ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في
السنة املالية وامنا في سنوات الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبي ًا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض
ضريبية.
حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجــب القـوانـيـن واألنظمة والتعليـمـات في البلدان التي يعمل فيها
البنك.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمـة املـوجــودات او
املطلوبات في القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم إحتساب الضرائب
املؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام بامليزانية وحتتسب الضرائب املؤجلة وفق ًا للنسب الضريبية التي يتوقــع تطـبـيـقها
عـنـد تسـويـة اإللتزام الضريبي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة تـوقـع
عـدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية او تسديد او إنتفاء احلاجة للمطلوبات الضريبية املؤجلة جزئي ًا او كلياً.
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ج .القيمة العادلة
إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية في أسواق نشطة ،متثل القيمة العادلة لالدوات
واملشتقات املالية التي لها اسعار سوقية .في حال عدم توفر أسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات واملشتقات
املالية او عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. مناذج تسعير اخليارات. يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد مبوجب خصم التدفقات النقدية ومبوجبسعر الفائدة الفعالة ،ويتم إطفاء اخلصم /العالوة ضمن إيرادات الفوائد املقبوضة /املدفوعة في قائمة الدخل املوحد.
تهدف طرق التقييم الى احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باإلعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو
منافع متوقعة عند تقدير قيمة األدوات املالية ،وفي حال وجود ادوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه
يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

 -5نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردين

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد في اخلزينة

2019

2018

دينــــار

دينــــار

18.794.330

20.443.867

ارصدة لدى البنك املركزي االردني:
متطلبات االحتياطي النقدي

68.252.880

64.490.248

حسـابات جـاريـــة

42.038.400

36.604.981

اجملموع

129.085.610

121.539.096

ال يوجد مبالغ مقيدة السحب لدى البنك املركزي األردني بإستثناء اإلحتياطي النقدي كما في  31كانون األول  2019و .2018
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فئة التصنيف االئتمانية بنا ًء على نظام البنك الداخلي كما يلي:
2019
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
درجة مخاطر متدنية ()6-2

دينــــار

دينــــار

دينــــار

110.291.280

-

-

اجملموع
دينــــار

2018
دينــــار

101.095.229 110.291.280

درجة مخاطر مقبولة ()7

-

-

-

-

-

درجة مخاطر مرتفعة ()10- 8

-

-

-

-

-

110.291.280

-

-

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

101.095.229 110.291.280

إن احلركة على ارصدة البنك املركزي األردني كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:
2019
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

اجملموع

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

101.095.229

-

-

101.095.229

51.725.082

األرصدة اجلديدة

10.213.161

-

-

10.213.161

51.121.556

األرصدة املسددة

()1.017.110

-

-

()1.017.110

()1.751.409

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

110.291.280

-

-

101.095.229 110.291.280

إن احلركة على مخصص تدني أرصدة البنك املركزي األردني كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:
2019
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

اجملموع

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

-

-

-

-

-

األرصدة اجلديدة

-

-

-

-

-

األرصدة املسددة

-

-

-

-

-

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

-

-

-

-

-
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 -6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية  -بالصايف

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك ومؤسسات
مصرفية محلية

الـبــيـــــان
حسابات جارية وحتت الطلب

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

275.973

442.526

-

-

205.035.572 199.256.268 205.035.572 199.256.268

275.973

442.526

307.559.309 291.478.992 307.116.783 291.203.019

-

-

275.973

442.526

ودائع تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل
اجملموع

بنوك ومؤسسات
مصرفية خارجية

اجملمـــــــــــــوع

ينزل :مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة

92.222.724 102.081.211 91.946.751

()38.315

()38.315

()38.315

102.523.737

()38.315

307.520.994 291.440.677 307.078.468 291.164.704

بلغت األرصـدة لدى البنوك واملؤسـسات املصرفية التي ال تتقاضى فـوائد  92.220.593ديـنـار كما في  31كانون األول 2019
( 117.109.425دينار كما في  31كانون األول .)2018
ال يوجد مبالغ مقيـدة السحب لـدى البنوك واملؤسسات املصرفـية كما في  31كانون األول  2019و .2018
توزيع إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:
2018

2019
املرحلة 3
املرحلة 2
املرحلة 1
على املستوى على املستوى على مستوى
االفرادي
االفرادي
االفرادي

اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

درجة مخاطر متدنية ( )6-2

286.055.028

-

-

286.055.028

302.275.510

درجة مخاطر مقبولة ( ) 7

-

5.423.964

-

5.423.964

5.283.799

درجة مخاطر مرتفعة ( )10- 8

-

-

-

-

-

286.055.028

5.423.964

-

291.478.992

307.559.309

اجملمـــــوع

ان احلركة احلاصلة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:
2019

2018

املرحلة األولى

املرحلة
الثانية

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

302.275.510

5.283.799

-

307.559.309

254.895.109

األرصدة اجلديدة

162.756.220

140.165

-

162.896.385

215.069.926

األرصدة املسددة

()178.976.702

-

-

()178.976.702

()162.405.726

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

286.055.028

5.423.964

-

291.478.992

307.559.309
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ان احلركة احلاصلة على مخصص تدني األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:
2019
املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

املرحلة األولى

اجملموع

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

31.041

7.274

-

38.315

25.427

األرصدة اجلديدة

-

-

-

-

12.888

األرصدة املسددة

-

-

-

-

-

31.041

7.274

-

38.315

38.315

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني
2019

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول
2019

 -7إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية  -بالصايف:
الـبــيـــــان

بنوك ومؤسسات
مصرفية محلية

بنوك ومؤسسات
مصرفية خارجية

اجملمـــــــــــــوع

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

إيداعات تستحق من  6 – 3شهـــور

-

-

13.952.700

5.294.846

13.952.700

5.294.846

إيداعات تستحق من  9 – 6شهـــور

-

-

5.459.892

5.308.473

5.459.892

5.308.473

إيداعات تستحق من  9أشهر إلى سنة

-

-

5.488.036

5.329.884

5.488.036

5.329.884

اجملمـــــــــوع

-

-

24.900.628

15.933.203

24.900.628

15.933.203

ينزل :مخصص التدنــي

-

-

()55.518

()55.518

()55.518

()55.518

اجملمـــــــــوع

-

-

24.845.110

15.877.685

24.845.110

15.877.685

 ال يوجد مبالغ مقيدة السحب لدى البنوك واملؤسسات املصرفية كما في  31كانون األول  2019و .2018 -ال يوجد ايداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2019و .2018
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توزيع إجمالي اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:
2019

درجة مخاطر متدنية ( ) 6 – 2
درجة مخاطر مقبولة ( ) 7
درجة مخاطر مرتفعة ( ) 10 – 8
اجملمـــــوع

املرحلة 1
على املستوى
اإلفرادي

املرحلة 2
على املستوى
اإلفرادي

2018

املرحلة 3
على املستوى
اإلفرادي

اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

-

-

-

-

-

8.508.000

16.392.628

-

24.900.628

15.933.203

-

-

-

-

-

8.508.000

16.392.628

-

24.900.628

15.933.203

إن احلركة احلاصلة على االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:
2019
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

اجملموع

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

-

15.933.203

-

15.933.203

16.535.460

األرصدة اجلديدة

8.508.000

2.945.086

-

11.453.086

2.975.507

األرصدة املسددة

-

()2.485.661

-

()2.485.661

()3.577.764

8.508.000

16.392.628

-

24.900.628

15.933.203

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

ان احلركة احلاصلة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:
2019
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

اجملموع

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

-

55.518

-

55.518

55.518

األرصدة اجلديدة

-

-

-

-

-

األرصدة املسددة

-

-

-

-

-

إجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

-

55.518

-

55.518

55.518

 -8موجودات مالية بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أسهم مدرجة في أسواق نشطة
68

2019

2018

دينــــار

دينــــار

1.203.192

263.244

 -9موجودات مالية بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مصنفـة حسب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (:)9
2019

2018

دينــــار

دينــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
أسهم شركات

13.054.223

13.104.260

سندات الشركات

1.169.185

-

مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

14.223.408

13.104.260

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:
أسهم شركات

5.842.433

2.402.728

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

5.842.433

2.402.728

()6.000

-

20.059.841

15.506.988

مخصص تدني
اجملمـــــوع

بلغت فوائد وتوزيعات األرباح النقدية على اإلستثمارات أعاله  206.501دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول  2019ومبلغ
 268.424دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول .2018
بلغت اخلسائر املتحققة من بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر مبلغ  3.606دينار ،مت قيدها في حساب األرباح
املدورة ( 4.799دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول .)2018
توزيع إجمالي السندات حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:
2018

2019
املرحلة  3على
املرحلة  2على
املرحلة  1على
املستوى اإلفرادي املستوى اإلفرادي مستوى احملفظة

اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

1.169.185

-

-

1.169.185

-

درجة مخاطر مقبولة ( ) 7

-

-

-

-

-

درجة مخاطر مرتفعـة ( ) 10- 8

-

-

-

-

-

1.169.185

-

-

1.169.185

-

درجة مخاطر متدنيـة ( ) 6 -2

اجملــــمــــــــــــــوع
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إن احلركة احلاصلة على السندات هي كما يلي:
2019
املرحلة األولى

2018
اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

-

-

-

-

-

األرصدة اجلديدة

1.169.185

-

-

1.169.185

-

األرصدة املسددة

-

-

-

-

-

1.169.185

-

-

1.169.185

-

إجمالي األرصدة كما في بداية السنة

إجمالي األرصدة كما في  31كانون األول
2019

املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

إن احلركة احلاصلة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للسنـدات هي كما يلي:
2019
املرحلة األولى

2018
اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

-

-

-

-

-

األرصدة اجلديدة

6.000

-

-

6.000

-

األرصدة املسددة

-

-

-

-

-

6.000

-

-

6.000

-

إجمالي األرصدة كما في بداية السنة

إجمالي األرصدة كما في  31كانون األول
2019
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املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

 -10تهسيالت ائمتانية مبارشة  -بالصايف

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2019

2018

دينـــار

دينـــار

األفراد (التجزئة)
قروض*
بطاقات االئتمان
القروض العقارية

118.659.263

95.128.314

9.178.208

9.388.751

103.490.576

100.855.698

الشركات الكبرى
قروض *

344.070.349

247.721.903

جاري مدين

86.903.535

119.331.110

منشـآت صغيرة ومتوسطة
قروض *

24.661.859

23.480.732

جاري مدين

5.512.579

5.571.496

احلكومة والقطاع العام

139.013.136

168.768.693

اجملموع

831.489.505

770.246.697

ينزل  :مخصص التدني

()13.279.473

()14.468.779

ينزل  :فوائد معلقة

()2.737.109

()3.083.349

صافي التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

815.472.923

752.694.569

* بالصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدماً.
 بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة  13.512.644دينار أي ما نسبته  ٪1.63من إجمالي التسهيالت اإلئتمانية املباشرةكما في  31كانون األول 18.974.146( 2019دينار أي ما نسبته  ٪2.46من إجمالي التسهيالت في نهاية السنة السابقة).
 بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  12.343.562دينار أي مــا نسبته  ٪1.49من رصيدالتسهيالت اإلئتمانية املباشرة بعد تـنزيل الـفوائد املعلقة ( 16.747.105دينار أي ما نسبته  ٪2.18في نهاية السنة السابقة).
 بلغت التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  174.846.009دينار أي ما نسبته  ٪21.03من إجماليالتسهـيالت اإلئتمانية املباشرة كما في  31كانون األول  145.901.821( 2019دينار أي ما نسبته  ٪18.94في نهاية السنة
السابقة).
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فئات التصنيف االئتماني بنا ًء على نظام البنك الداخلي:
 31كانون األول 2019
أفـــــراد

البـند

شركات كبرى

شركات صغيرة ومتوسطة احلجم

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمـوع

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمـوع

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملموع

درجة مخاطر
متدنية ()6-2

122.332.222

-

-

122.332.222

25.375.994

-

-

25.375.994

419.007.520

-

-

419.007.520

درجة مخاطر
مقبولة ()7

-

3.466.976

-

3.466.976

-

2.731.861

-

2.731.861

-

6.485.535

-

6.485.535

درجة مخاطر
مرتفعة ()10-8

-

-

2.038.273

2.038.273

-

-

2.066.583

2.066.583

-

-

5.480.829

5.480.829

إجمالي الرصيد
كما في 31
كانون االول 2019

25.375.994

127.837.471 2.038.273 3.466.976 122.332.222

430.973.884 5.480.829 6.485.535 419.007.520 30.174.438 2.066.583 2.731.861

احلركة على التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
 31كانون األول 2019
البـنـــــد

أفـــــراد
املرحلة  1املرحلة  2املرحلة 3

شركات صغيرة ومتوسطة احلجم
اجملمــوع

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمــوع

شركات كبرى
املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمــوع

إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول 18.312.108 104.517.065 2.941.694 2.584.514 98.990.857 2018

367.053.013 5.471.414 6.059.928 355.521.671 29.052.228 6.395.690 4.344.430

االرصدة اجلديدة خالل العام

524.634 1.618.796 25.829.126

27.972.556

4.627.958

2.031.150

34.921

8.627.149 129.353.740 6.694.029

8.118

137.989.007

األرصـدة املسددة

()676,813( )481.328( )1,751,914

()2.910.055

()3.498.446

()3.405.756

()525.568

()6.078.108( )59.946.876( )7.429.770

-

()66.024.984

-

)3.912.961( 3.912.961

-

-

)423.730( 1.317.842

-

(3.545.000 )3.545.000

-

-

133.591

-

-

-

()16.309

1.297

()8.001.163

-

()41.989

-

()41.989

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة 1

)16.629( )316.781( 333.410

-

ما مت حتويله إلى املرحلة 2

()417.505( 542.590 )125.085

-

()894.112

ما مت حتويله إلى املرحلة 3

(953.538 )163.065( )790.473

-

-

()133.591

55.721

7.816.879

()206.138

التغيرات الناجتة عن التعديالت

19.761

األرصدة املعدومــة

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

إجمالي الرصيد كما في  31كانون ا ألول
2019
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3.933

32.027

)1.011.607( 1.011.607

-

)1.713.484( )6.288.976( 7.594.432

()5.736.481( )3.532.012( )204.469( )2.000.000( )1.797.816( )1.476.133( )321.683
-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.973.884 5.480.829 6.485.535 419.007.520 30.174.438 2.066.583 2.731.861 25.375.994 127.837.471 1,864,813 3.466.976 122,505,682

 31كانون األول 2019
قروض عقــاريـــة
املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

95.884.583

-

-

-

3.505.574

-

-

-

 31كانون األول 2019

حكومة وقطاع عام
اجملمـوع

املرحلة  2املرحلة 3

املرحلة 1

139.013.136 95.884.583

اجملموع

-

-

3.505.574

-

-

-

-

4.100.419 4.100.419

-

-

-

-

-

-

139.013.136 103.490.576 4.100.419 3.505.574 95.884.583

قروض عقــاريـــة

 31كانون
األول 2018

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

-

-

734,329,453 801.613.455

-

16.189.946

-

16,943,098 16.189.946

-

-

801.613.455 139.013.136

اجملموع

اجملموع

13.686.104 13.686.104

18,974,146

770,246,697 831.489.505 13.686.104 16.189.946 801.613.455 139.013.136

االجمالي كما في  31كانون االول 2019

حكومة وقطاع عام

 31كانون األول
2018

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمــوع

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمــوع

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمــوع

اجملمــوع

92,736,124

3,954,226

4,165,348

100,855,698

168.768.693

-

-

168.768.693

734.329.453

16.943.098

18.974.146

770.246.697

769.112.948

7,060,275

83,514

191,280

7,335,069

-

-

-

-

166.871.099

12.360.609

758.953

179.990.661

46.400.745

()2,923,716

()671,253

()585,714

()4,180,683

()29.755.557

-

-

()29.755.557

()97,876,509

()10.636.445

()1,788,095

()110.301.049

()41.395.194

()178,544

()162,450

340,994

-

-

-

-

-

5.079.434

()5.403.799

324.365

-

-

()787,154

1,582,292

()795,138

-

-

-

-

-

()5.351.351

6.987.724

()1.636.373

-

-

(1,260,970 )1,260,970

-

-

-

-

-

()790.473

()1.557.626

2.348.099

-

-

()22,402

()19,785

()53,375

()95,562

-

-

-

-

1.525.262

()1.935.474

()36.360

()446.572

96.290

-

-

()423,946

()423,946

-

-

-

-

()2.000.000

()568.141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,884,583

3,505,574

4,100,419

-

-

139.013.136

801,786,915

16.189.946

-

139.013.136 103,490,576

()8.000.232( )5.432.091
-

-

831.489.505 13,512,644

()3.968.092
770.246.697
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إجمالي احلركة على أرصدة التسهيالت :
2018

2019
املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

إجمالي الرصيد في بداية السنة

734.329.453

16.943.098

18.974.146

770.246.697

769.112.948

األرصدة اجلديدة خالل السنة

166.871.099

12.360.609

758.953

179.990.661

46.400.745

األرصدة املسددة

()97,876,509

()10.636.445

()1,788,095

()110.301.049

()41.395.194

ما مت حتويله في املرحلة 1

5.079.434

()5.403.799

324.365

-

-

ما مت حتويله في املرحلة 2

()5.351.351

6.987.724

()1.636.373

-

-

ما مت حتويله في املرحلة 3

()790.473

()1.557.626

2.348.099

-

-

التغيرات الناجتة عن التعديالت

1.525.262

()1.935.474

()36.360

()446.572

96.290

األرصدة املعدومة
إجمالي الرصيد كما في  31كانون
األول 2019

()2.000.000

()568.141

()5.432.091

()8.000.232

()3.968.092

801,786,915

16.189.946

13,512,644

831.489.505

770.246.697
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إجمالي
الرصيد كما
في 31
كانون األول
2019

()4.295

()2.692

124.632

-

-

-

()381.100

753.785

-

()3.566

23.089

()8.717

125.327

-

-

-

()723.348( )719.884( )3.464

-

-

(630.881 )475.501( )139.410( )113.963

()1.751

6.785

)116.989( 117.644

()3.406

()371.189

508.498

387.677

4.440.231 2.127.898

207.209

16.419

3.121

()23.699

-

()42.327

720.387

2.769.878

-

-

-

()10.569

101.689

()288.659

462.499

2.349.829

-

10.569

()101.689

()582.998

241.454

1.982.908

-

-

-

-

()2.787

676.905 )1.240.757( 666.344

-

-

-

()77.040

853.777

3.252.299

()2.393.791( )2.380.996( )12.795

19.044

()3.121

27.265

()23.089

()25.996

8.063

275.212

املرحلة  1املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمــوع

املرحلة 1

1.877.280

46.468 45.625

732.114

1.720.682 1.289.868 59.313 371.501 5.055.567

640.021

-

-

-

()39

()24.102

24.102

)289.543( 289.582

-

-

-

()2.787

-

-

-

-

()252.613

168.149

-

-

-

1.814.574 1.032.926

-

()154.377( )98.236

)29.305( )210.283( 407.737 )347.213( 216.639

-

-

-

-

-

-

-

حكومة وقطاع عام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.343

34.008

11.779

-

-

()12.889

-

-

-

-

14.468.779 13.279.473

-

-

()1.871.218( )3.372.539( )3.255.257( )117.282

371.703

()28.974

445.060

()430.231

5.322.603 3.061.575 4.895.295

-

-

()424.267

()5.034

()14.829

132.479

()128.184

()4.295

-

()743.692( )2.045.502( )654.806( )990.341( )400.355

2.118.977 4.216.956 2.658.367 804.483 754.106

-

-

-

-

14.977.601 14.468.779 6.910.474 2.705.110 4.853.195

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمــوع

اجملمــوع

 31كانون
اإلجمالي كما في  31كانون األول األول
2018
2019

اجملمــوع املرحلة  1املرحلة  2املرحلة  3اجملموع املرحلة 1

()553.758( )447.840( )10.158( )95.760( )1.033.604( )161.947

1.173.327

722.830

املرحلة  2املرحلة 3

اجملمــوع املرحلة  1املرحلة  2املرحلة 3

قروض عقــاريـــة

52.584 729.064 5.549.243 1.950.849 2.224.362 1.374.032 2.301.589 1.062.783 264.583 974.223 3.614.067 1.276.045 520.046 1.817.976

إجمالي
كما
الرصيد
1.924.656
في  31كانون
األول 2018
خسارة
التدني على
120.655
األرصدة
اجلديدة خالل
العام
املسترد
من خسارة
التدني على ()7.219
األرصـدة
املسددة
حتويله
ما مت
7.701
إلى املرحلة 1
ما مت حتويله
()655
إلى املرحلة 2
ما مت حتويله
()5.034
إلى املرحلة 3
التغيرات
الناجتة عن ()222.128
التعديالت
األرصدة
املعدومــة
تعديالت
نتيجة
تغير أسعار
الصرف

البـنــد
املرحلة 1

املرحلة  2املرحلة  3اجملمــوع

أفـــــراد

شركات صغيرة ومتوسطة
احلجم

شركات كبرى

 31كانون األول 2019

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:
فيما يلي احلركة على مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:
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إجمالي احلركة على اخملصص:
 31كانون األول
2018

 31كانون األول 2019
املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

4,853,195

2,705,110

6,910,474

14,468,779

14,977,601

األرصدة اجلديدة خالل الفترة

754,106

804,483

2,658,367

4,216,956

2,118,977

األرصدة املسددة

()400,355

()990,341

()654,806

()2,045,502

()743,692

ما مت حتويله في املرحلة 1

132,479

()128,184

()4,295

-

-

ما مت حتويله في املرحلة 2

()14,829

445,060

()430,231

-

-

ما مت حتويله في املرحلة 3

()5,034

()28,974

34,008

-

-

()424,267

371,703

64,343

11,779

()12,889

-

()117,282

()3,255,257

()3,372,539

()1,871,218

4,895,295

3,061,575

5,322,603

13,279,473

14,468,779

البنـــــد
إجمالي الرصيد في بداية الفترة

التغيرات الناجتة عن التعديالت
األرصدة املعدومة
إجمالي الرصيد كما في  31كانون
األول 2019

بلغت قيمة اخملصصات التي إنتفت احلاجة اليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى  2.495.160دينار كما
في  31كانون األول  3.065.216( 2019دينار كما في  31كانون األول .)2018

الفوائد املعلقـــة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2019

االفــــــراد

القروض
العقاريـــة

شــركــات املنشآت الصغيرة
واملتوسطة
كبـــرى

االجمالـــي

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

الرصيـد في بدايـة السنــة

436.606

1.004.742

9.305

1.632.696

3.083.349

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

475.637

312.241

8.119

625.655

1.421.652

ينــزل :الفوائد احملولة لإليرادات

()70.157

()102.823

-

()84.150

()257.130

ينــزل :الفوائد احملولة الى حسابات نظامية

()189.026

()105.210

-

()1.192.464

()1.486.700

ينــزل :فوائـد معلقة مشطوبه

()24.062

-

-

-

()24.062

الرصيد في نهاية السنة 2019

628.998

1.108.950

17.424

981.737

2.737.109
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فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018

االفــــــراد

القروض
العقاريـــة

شــركــات املنشآت الصغيرة
واملتوسطة
كبـــرى

االجمالـــي

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

الرصيـد في بدايـة السنــة

336.486

910.490

-

1.609.214

2.856.190

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

590.101

312.939

9.305

763.649

1.675.994

ينــزل :الفوائد احملولة لإليرادات

()117.319

()116.340

-

()343.715

()577.374

ينــزل :الفوائد احملولة الى حسابات نظامية

()368.050

()91.324

-

()396.452

()855.826

ينــزل :فوائـد معلقة مشطوبه

()4.612

()11.023

-

-

()15.635

الرصيد في نهاية السنة 2018

436.606

1.004.742

9.305

1.632.696

3.083.349

توزيع التسهيالت اإلئتمانية حسب القطاع اإلقتصادي – بالصافي:
 31كانــون األول 2019
داخل اململكة

خارج اململكة

اجملمـــوع

 31كانون األول
2018

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

2.032.776

-

2.032.776

7.422.402

صناعة

212.319.284

-

212.319.284

173.435.947

جتارة

200.713.981

36.726.801

237.440.782

204.383.500

عقارات

96.363.012

4.204.040

100.567.052

98.130.274

أسهم

505.487

-

505.487

913.526

أفراد

115.577.333

8.017.073

123.594.406

99.640.227

حكومه وقطاع عام

139.013.136

-

139.013.136

168.768.693

اجملموع

766.525.009

48.947.914

815.472.923

752.694.569

مالي

توزيع التسهيالت اإلئتمانية حسب التوزيعات اجلغرافية – بالصافي:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينـــار

دينـــار

داخل اململكة

766.525.009

710.591.136

آسيا

43.094.326

38.272.539

أوروبا

5.853.588

3.830.894

اجملموع

815.472.923

752.694.569
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 -11موجودات مالية بالتلكفة املطفأة  -بالصايف
إن تفاصيل هـذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينـــار

دينـــار

-

2.303.786

سندات حكومات أجنبية

5.867.892

5.919.331

سنـدات وإسناد قـرض شركات

16.928.398

19.789.265

مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

22.796.290

28.012.382

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينـــار

دينـــار

685.519.935

656.622.083

3.582.500

3.582.500

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

689.102.435

660.204.583

مجموع موجودات مالية متوفر وغير متوفر لها أسعار
سوقية

711.898.725

688.216.965

()280.292

()193.792

711.618.433

688.023.173

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
سنـدات مالية حكومية وبكفالتها

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
سندات مالية حكومية وبكفالتها
سنـدات وإسناد قـرض شركات

ينزل :مخصص تدني
اجملمـــوع الكلي

حتليل أدوات الدين -بالصافي
2019

2018

دينـــار

دينـــار

ذات عائد ثابت

693.754.726

669.468.064

ذات عائد متغير

17.863.707

18.555.109

اجملموع

711.618.433

688,023,173
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* توزيع إجمالي التكلفة املطفأة حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:
2019
فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام
البنك الداخلي:

2018

املرحلة 3
املرحلة 2
املرحلة 1
على املستوى على املستوى على املستوى
اإلفرادي
اإلفرادي
اإلفرادي

اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

711.316.225

-

-

711.316.225

688.034.465

درجة مخاطر مقبولة ()7

-

-

-

-

-

درجة مخاطر مرتفعة ()10-8

-

-

582.500

582.500

182.500

711.316.225

-

582.500

711.898.725

688.216.965

درجة مخاطر متدنية ()6-2

اجملمـــــوع

احلركة على املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة خالل العام :2019
2018

2019
املرحلة 3
املرحلة 2
املرحلة 1
على املستوى على املستوى على مستوى
اإلفرادي
اإلفرادي
اإلفرادي

اجملموع

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

إجمالي الرصيد كما في  1كانون الثاني 688.034.465 2019

-

182.500

688.216.965

597.642.867

األرصدة اجلديدة خالل السنــة

195.636.980

-

-

195.636.980

146.704.617

األرصدة املسددة

()171,855,220

-

()100,000

()171.955.220

()56.130.519

ما مت حتويله في املرحلة 1

()500,000

-

500,000

-

-

ما مت حتويله في املرحلة 2

-

-

-

-

-

ما مت حتويله في املرحلة 3

-

-

-

-

-

-

582.500

711.898.725

688.216.965

دينــــار

إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول 711.316.225 2019

ان احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة بالتكلفة املطفأة هي كما يلي:
2018

2019
اجملموع

اجملموع

املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

84.292

-

109.500

193.792

157.292

األرصدة اجلديدة

-

-

86.500

86.500

36.500

األرصدة املسددة

-

-

-

-

-

84.292

-

196.000

280.292

193.792

إجمالي الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019

إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول 2019
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 -12إستمثار يف رشكة حليفة

فيما يلي ملخص احلركة التى متت على قيمة اإلستثمار في الشركة احلليفة :
2019

2018

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

19.011.340

19.947.778

حصة البنك من أرباح الشركة احلليفة

1.034.715

280.739

فروقات ترجمة عملة أجنبية

641.168

()1.217.177

20.687.223

19.011.340

رصيد نهاية السنة

 ميثل اإلستثمار في الشركة احلليفة نسبة مساهمة البنك في بنك األردن الدولي (اململكة املتحدة والبالغة  ٪25منرأسمال البنك والبالغ  65.000.000جنيه استرليني) ،تــم احتـســاب حصـــة البـنـــك مـــن أربـــاح الـشـركــــة
احلليـفــــة للسنة املـنـتـهـيــــة في  31كانون األول  ،2019وفق ًا آلخر قوائم مالية غير مدققة متوفرة كما في  31كانون
األول  2019ونسبة مساهمة البنك في رأس املال البالغة .%25
 إن حق البنك في التصويت على قرارات الهيئة العامة لهذا اإلستثمار هو حسب نسبة التملك في اإلستثمار. إن حصة البنك من موجودات ومطلوبات وإيرادات الشركة احلليفة هي كما يلي:2019

2018

دينــــار

دينــــار

مجموع املوجودات

355.944.425

357.158.516

مجموع املطلوبات

273.195.533

281.113.158

صافي املـوجودات

82.748.892

76.045.358

حصة البنك من صافي املوجودات

20.687.223

19.011.340

صافي ربح السنة

4.138.860

1.122.956

حصة البنك في صافي ربح السنة

1.034.715

280.739

مت احتساب حصة البنك والبالغــة  ٪25من صافي حقوق ملكية بنك األردن الدولي/لندن لعام  2019والظاهرة أعاله وفق
احدث قوائـم ماليــة غير مدققة متوفرة بتاريخ  31كانون أول .2019
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 -13ممتلاكت ومعـدات  -بالصايف

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للسنة املنتهية
فــــــــــي
 31كانون األول
2019

أراضي

مباني

دينـــار

دينـــار

أجهزة
معـدات
الطاقة
وسائط
احلاسب
وأجهزة
الشمسية
نقل
اآللي
وأثاث
دينـــار

دينـــار

دينـــار

الكلفـــة:
الرصيد في بداية
3.091.572 1.607.038 13.305.686 38.936.517 22.555.514
السنة
أثر املعيــار ()16

دينـــار

استخدام
االصول

اجملمـوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

-

92.780.576

3.147.078

3.147.078

1.122.338 7.777.664

3.147.078

95.927.654

إضافات

-

-

316.291

153.628

112.998

10.980

552.564

1.092.117

744.833

2.983.411

استبعادات

-

-

()368.411

()55.000

()216.941

-

()111.653

()9.300

-

()761.305

حتويالت *
الرصيد في نهاية
2.997.360 1.705.666 13.259.454 38.936.517 22.555.514
السنة
اإلستهالك املتراكم:
الرصيد في بداية
2.360.986 1.065.859 7.546.354 3.055.811
السنة
195.317 193.905 778.520
810.048
استهالك السنة

-

144.614

()741.673

-

()581.440

3.891.911

97.568.320

18.268

4.431.706

-

-

18.478.984

219.670

486.847

-

670.713

3.355.020

-

()107.006

-

-

()744.422

237.938

4.811.547

-

670.713

21.089.582

رصيـد معـدل

3.091.572 1.607.038 13.305.686 38.936.517 22.555.514

-

-

5.888

-

9.731

استبعادات

-

-

()365.844

()54.999

()216.573

الرصيد في نهاية
السنة

-

صافي املمتلكات
واملعدات في
نهاية السنة

2.339.730 1.204.765 7.959.030 3.865.859

5.300.424 35.070.658 22.555.514

500.901

657.630

4.384.247

أخرى

دفعات
لشراء
ممتلكات
ومعدات

4.384.247

4.395.227

4.157.289

1.122.338 7.777.664
-

-

1.463.482 8.363.189

1.463.482 3.551.642

3.221.198

76.478.738

* مت خالل العام  2019حتويل مبلغ  581.440دينار من بند دفعات على شراء ممتلكات ومعدات إلى بند املوجودات غير امللموسة،
إيضاح ( .) 14

81

للسنة املنتهية
فــــــــــي
 31كانون األول
2018

أراضي

مباني

دينـــار

دينـــار

أجهزة
معـدات
الطاقة
وسائط
احلاسب
وأجهزة
الشمسية
نقل
اآللي
وأثاث
دينـــار

دينـــار

دينـــار

الكلفـــة:
الرصيد في بداية
2.959.554 1.391.898 14.196.255 38.936.517 17.930.283
السنة
131.502 290.133 187.101
4.625.231
إضافات**
استبعادات

-

-

()74.993( )1.105.855

-

حتويالت *
الرصيد في نهاية
3.091.572 1.607.038 13.305.686 38.936.517 22.555.514
السنة
اإلستهالك املتراكم:
الرصيد في بداية
2.131.952 972.554 7.849.838 2.245.802
السنة
229.034 168.004 795.896
810.009
استهالك السنة
-

-

استبعادات

-

-

الرصيد في نهاية
السنة

-

صافي املمتلكات
واملعدات في
نهاية السنة

28.185

-

()74.699( )1.099.380

516

-

2.360.986 1.065.859 7.546.354 3.055.811

5.759.332 35.880.706 22.555.514

541.179

730.586

دينـــار
-

أخرى

دفعات
لشراء
ممتلكات
ومعدات

استخدام
االصول

اجملمـوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

3.066.290 7.419.213

-

85.900.010

2.126.315

151.822

565.695

-

8.077.799

-

-

()3.010

-

()1.183.858

2.257.932

206.629

()2.506.637

-

()13.375

4.384.247

1.122.338 7.777.664

-

92.780.576

-

3.945.347

-

-

17.145.493

18.268

486.359

-

-

2.507.570

-

-

-

-

()1.174.079

18.268

4.431.706

-

-

18.478.984

4.365.979

1.122.338 3.345.958

-

74.301.592

* مت خالل العام  2018حتويل مبلغ  13.375دينار من بند دفعات على شراء ممتلكات ومعدات الى بند املوجودات غير امللموسة-
إيضاح (.)14
** تشمل اإلضافات قيمة أرض مت حتويلها إلى بند ممتلكات ومعدات البنك مببلغ  4.625.231دينار.
 تتضمن املمتلكات واملعدات مـوجودات مت استهالكها بالكامل بقيمة  11.786.197دينـــار كما في  31كانــــون األول 10.265.631( 2019دينـــار كما في  31كانون األول .)2018
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 -14موجودات غري مملوسة بالصايف

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أنظمة حاسوب وبرامج
2019

2018

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

694.005

930.783

اضافات

842.665

273.220

حتويالت (ايضاح * )13

581.440

13.375

()45

-

االطفاء للسنة

()511.199

()523.373

رصيد نهاية السنة

1.606.866

694.005

إستبعادات

* ما مت حتويله من بند دفعات لشراء ممتلكات ومعدات في عام  2019و .2018

 -15موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

دينــــار

دينــــار

فوائد وعموالت برسم القبض

18.134.721

17.932.921

مصاريف مدفوعة مقدم ًا

1.592.163

1.554.334

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة *

17.145.263

15.145.544

مخزون القرطاسية واملطبوعات

286.972

230.100

التأمينات املستردة

457.236

451.327

شيكات املقاصة

62.728

286.632

أخـرى

1.357.480

1.516.029

اجملمـــوع

39.036.563

37.116.887
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فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
2019

2018

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

16.984.544

20.006.902

إضافات

2.684.912

1.978.239

استبعادات*

()685.193

()5.000.597

اجملموع

18.984.263

16.984.544

مخصص العقارات املستملكة **

()1.839.000

()1.839.000

رصيد نهاية السنة

17.145.263

15.145.544

* مت خالل عام  2018حتويل قيمة األرصدة إلى بند ممتلكات ومعدات البنك مببلغ  4.625.231دينار.
** مبوجب تعليمات البنك املركزي األردني ،يتوجب بيع املباني واألراضي التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة على
العمالء خالل سنتني من تاريخ إستمالكها ،وللبنك املركزي في حاالت إستثنائية أن ميدد هذه املدة لسنتني إضافيتني كحد
أقصى.
فيما يلي احلركة على مخصص عقارات مستملكة:
2019

2018

دينــــار

دينــــار

رصيــد بدايـة السنـة

1.839.000

1.326.000

اخملصص خالل السنة

-

513.000

رصيد نهايـة السنـة

1.839.000

1.839.000

 -16ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2018

2019
داخــــل
اململكــــة

خـــــارج
اململكــــة

اجملمـــوع

داخــــل
اململكــــة

خـــــارج
اململكــــة

اجملمـــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

حسابات جارية وحتت الطلب

3.327.624

5.699.325

9.026.949

81.547

8.399.933

8.481.480

ودائع ألجل تستحق خالل 3
أشهر

152.878.425

364.899.867

408.900.071 293.090.750 115.809.321 517.778.292

ودائع ألجل  6 – 3أشهر

-

2.127.000

2.127.000

-

-

-

ودائع ألجل  9-6أشهر

-

709.000

709.000

-

-

-

ودائع ألجل أكثر من سنة

90.000.000

-

-

120.000.000

اجملموع

246.206.049

373.435.192
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120.000.000 90.000.000

537.381.551 301.490.683 235.890.868 619.641.241

 -17ودائع معالء

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أفراد

شركات كبرى

منشـآت
صغيرة
ومتوسطة

احلكومة والقطاع
العام

اجملمـــوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

حسابات جارية وحتت الطلب

87.779.612

75.826.193

50.043.908

13.230.173

226.879.886

ودائع التوفير

160.518.453

1.053.746

1.044.820

16.651

162.633.670

ودائع ألجل وخاضعة الشعار

521.957.071

48.475.116

17.512.127

114.828.469

702.772.783

اجملموع

68.600.855 125.355.055 770.255.136

128.075.293

1.092.286.339

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018
حسابات جارية وحتت الطلب

83.392.236

82.009.917

52.887.554

12.734.348

231.024.055

ودائع التوفير

169.903.845

3.151.169

965.357

5.348

174.025.719

ودائع ألجل وخاضعة الشعار

471.611.415

39.632.272

10.194.983

104.073.603

625.512.273

اجملموع

64.047.894 124.793.358 724.907.496

116.813.299

1.030.562.047

•بلغت ودائع احلكومة األردنية والقطاع العام األردني داخل اململكة  92.625.293دينار ،كما بلغت الودائع احلكومية خارج
اململكة  35.450.000دينار ،أي ما نسبته  ٪11.73من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول  116.813.299( 2019دينار أي
ما نسبته  ٪11.33كما في  31كانون األول .)2018
•بلغـت الـودائـع التــي ال حتمـــل فـوائـــــد  212.038.242دينـــار أي مـــا نسبـتـــه  ٪19.41مــــن إجـمـــالي
الـودائـــــع كـمــــا فــــي  31كانون األول  214.435.376( 2019دينار أي ما نسبته  ٪20.81كما في  31كانون األول
.)2018
•بلغـت الــودائــع احملجـــوزة (مقـيـــدة الـسـحـــب)  2.948.422ديـنــــار أي مـــا نسبـتــــه  ٪0.27مــــن
إجـــــمـــالــــي الـودائـــــع كمــــا في  31كانون األول  ،2019منهــا  3.456دينـــار لدى فـرع قبـرص و 2.944.966
دينار لدى فـروع األردن ( 4.815.195دينار أي ما نسبته  ٪0.47كما في  31كانون األول  2018منها  4.218ديـنار لدى فرع
قـبرص و  4.810.977دينار لدى فـروع األردن).
•بلغت الودائع اجلامدة  1.421.221دينار كما في  31كانون األول  776.022( 2019دينار في السنة السابقة).
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 -18أموال مقرتضة من البنك املركزي األردين
ميثل هذا البند اتفاقية إعادة شراء بني البنك املركزي األردني وبنك اإلستثمار العربي األردني ،حيث مت بيع سندات خزينة من
محفظة بنك اإلستثمار العربي األردني لصالح محفظة البنك املركزي األردني مع تعهد بنك اإلستثمار العربي األردني بإعادة
شراء هذه السندات موضع اإلتفاقية في يوم استحقاق اإلتفاقية ،كما يشمل هذا البند مبالغ مقترضة من البنك املركزي
األردني معاد إقراضها للعمالء لتمويل مشاريع إنتاجية.
تفاصيل بند أموال مقترضة كما يلي :
 31كانون األول 2019
البنك املركزي األردني
البنك املركزي األردني
اجملـــمـــــــــــــوع

املبلغ

تاريخ اإلستحقاق

 8 100.000.000كانون الثاني 2020
4.457.503

 30أيلول 2025

الضمانات

دورية األقساط

فائدة اإلقراض

سندات خزينـة

دفعة واحدة

%4.0

كمبياالت غب الطلب

أقساط شهرية

%1.75

104.457.503

 31كانون األول 2018
البنك املركزي األردني

15.000.000

 2كانون الثاني 2019

سندات خزينــة

دفعة واحدة

%5.5

البنك املركزي األردني

50.000.000

 2كانون الثاني 2019

سندات خزينــة

دفعة واحدة

%5.5

البنك املركزي األردني

80.000.000

 7كانون الثاني 2019

سندات خزينــة

دفعة واحدة

%4.75

البنك املركزي األردني

1.041.810

 31كانون األول 2023

كمبياالت غب الطلب

أقساط شهرية

%1.75

اجملـــمـــــــــــــوع

146.041.810

 -19تأمينات نقدية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

دينــــار

دينــــار

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

32.042.806

29.540.428

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

8.253.127

9.450.865

اجملموع

40.295.933

38.991.293
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 -20خمصصات متنوعة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019
رصيد بداية
السنــــة

املكون خالل
السنــــة

املستخــدم
خالل السنة

رصيد نهاية
السنــــــة

ديـنــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

507.183

59.398

()51.661

514.920

مخصص قضايا مقامة ضد البنك

99.691

108.000

()45.039

162.652

اجملمـــوع

606.874

167.398

()96.700

677.572

2018
مخصص تعويض نهاية اخلدمة

1.736.950

38.070

()1.267.837

507.183

مخصص قضايا مقامة ضد البنك

127.000

-

()27.309

99.691

مخصصات أخرى

60.000

-

()60.000

-

1.923.950

38.070

()1.355.146

606.874

اجملمـــوع

 -21رضيبة الدخل

أ  -مخصص ضريبة الدخل

إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2019

2018

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

6.866.156

7.785.786

ضريبة الدخل املدفوعة

()6.974.378

()8.107.925

ضريبة الدخل املستحقة

7.443.100

7.188.295

رصيد نهاية السنة

7.334.878

6.866.156

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

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة
موجودات ضريبة مؤجلة للسنة
اجملموع

2019

2018

دينــار

دينــار

7.443.100

7.188.295

19.631

391.800

7.462.731

7.580.095
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ج  -الوضع الضريبي
قام البنك بالتوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات لكافة السنوات املالية حتى نهاية عام 2018
بإستثناء العام  ،2017ومت خالل عام  2017التنسيب بفتح ملف عام  2014لإلطالع ولن يترتب على البنك اية أعباء ضريبية
إضافية لتلك السنة.
مت التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات في األردن مبا يخص الشركة العربية األردنية املتحدة لإلستثمار
والوساطة املالية ( الشركة التابعة ) حتى نهاية العام  .2016كما قامت الشركة بتقدمي كشوفات التقدير الذاتي للعام 2017
هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل مبراجعة حسابات الشركة عن ذلك العام حتى تاريخ اصدار هذه القوائم املالية املوحدة وال
يوجد أرصدة مستحقة للدائرة.
مت التوصل إلى تسوية نهائية للضريبة مبا يخص البنك في قطر حتى نهاية العام .2018
مت التوصل إلى تسوية نهائية للضريبة مبا يخص فرع قبرص حتى نهاية العام .2018
قام البنك بأخذ مخصصات ملواجهة األعباء الضريبية املتوقعة عن السنوات املعلنة والشاملة السنوات املذكورة أعاله
وبرأي إدارة البنك واملستشار الضريبي أن اخملصصات املستدركة في القوائم املالية املوحدة كافية ملواجهة أية أعباء ضريبية
مستقبالً.

د  -موجودات ضريبية مؤجلة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
احلسابات املشمولة

2018

رصيد بداية
السنة

املبالـغ
احملـــررة

املبالــغ
املضــافة

الرصيـد فـــي
نهايـــة السنـة

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الضريبة
املؤجلــة

الضريبة
املؤجلــة
دينــار

مخصص تدني التسهيالت

1.202.335

-

-

1.202.335

456.887

456.887

مخصص تعويض نهاية اخلدمة*

220.945

()51.661

-

169.284

64.328

83.959

اجملموع

1.423.280

()51.661

-

1.371.619

521.215

540.846

* لم يتم إحتساب موجودات ضريبية مؤجلة على كامل رصيد مخصص تعويض نهاية اخلدمة كون جزء منها يعود الى بنك
اإلستثمار العربي االردني قطر.
إن احلركة على حساب املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي:
2019

2018

دينـــــــــار

دينـــــــــار

رصيد بداية السنة

540.846

932.646

املستبعد

()19.631

()434.497

-

42.697

521.215

540.846

فرق املساهمــة الوطنيـة
رصيد نهاية السنة
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هـ  -ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:
2019

2018

دينــار

دينــار

الربح احملاسبي

23.665.970

24.396.422

أرباح غير خاضعة للضريبة

()1.131.415

()2.952.797

458.000

780.106

الربح الضريبي

22.992.555

22.223.731

ضريبة الدخل للسنة

7.443.100

7.188.795

٪31.53

٪31.07

مصروفات غير مقبولة ضريبي ًا

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

وفق ًا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  2018النافذ اعتبار ًا من أول كانون الثاني  ،2019مت احتساب مصروف ضريبة الدخل
بواقع  ٪35و  ٪3مساهمة وطنية كما في  31كانون األول  2019و  ٪35للعام .2018
تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية لفرع البنك في قبرص  ٪12.5والشركة التابعة في قطر  ،٪10وتبلغ نسبة ضريبة الدخل
للشركات التابعة العاملة فى األردن .٪24
مت احتساب قيمة املوجودات الضريبية املؤجلة بواقع  ٪38من ارصدة مخصصات الديون وتعويض نهاية اخلدمة واخملصصات
األخرى كما في نهاية السنة املنتهية في  31كانون األول  ،2019برأي اإلدارة ان املوجودات الضريبية تستحق خالل الفترات
املستقبلية.
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 -22مطلوبات أخرى

إن تفاصيل هـذا البند هي كما يلي:
2019

2018

دينــــار

دينــــار

فوائد مستحقة غير مدفوعة

8.634.253

7.593.713

أمــانــات دائنة

31.441.051

39.314.065

مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

1.670.897

1.342.747

شيكات وحواالت برسم الدفع

289.923

664.007

شيكات البنك الصادرة بالدينار

2.477.389

2.735.031

تأمينات الصناديق احلديدية

145.966

131.266

ذمــم دائنة

155.875

53.492

دائنون متفرقون

592.756

726.135

أرباح غير موزعة

1.245.410

1.295.613

أمانات ضريبة الدخل

142.326

128.515

تأمينات محتجزة

40.373

38.418

مخصص التدني

428.193

428.193

إيرادات مقبوضه مقدم ًا

597.119

297.264

التزامات مستأجرة – إيضاح ()3

2.926.261

-

أخرى

722.387

2.494.026

اجملموع

51.510.179

57.242.485

فئة التصنيف االئتمانية بناءً على نظام البنك الداخلي للتسهيالت غير املباشرة كما يلي:
 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

162.687.333

-

-

162.687.333

168.873.998

درجة مخاطر مقبولة ()7

-

-

-

-

-

درجة مخاطر مرتفقة ()10-8

-

-

-

-

-

162.687.333

-

-

162.687.333

168.873.998

املرحلة األولى
درجة مخاطر متدنية ()6-2

اجمالي األرصدة كما في
 31كانون األول 2019
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املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

6.817.238

80.618.073

املرحلة 1

-

-

-

-

-

-

-

-

()22.999.700

-

48.313.862

25.314.162 87.435.311

-

6.817.238

80.618.073

اجملمــوع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.995.797

39.942.063

49.937.860 25.314.162

()22.999.700

-

48.313.862

اجملمــوع

املرحلة 1

االرصدة املسددة
اجمالي االرصدة
كما في 31
كانون األول
2019

االرصدة اجلديدة

اجمالي االرصدة
كما في بداية
السنة

البـنـــــد

136.812

-

-

136.812

املرحلة 1

-

-

-

-

-

-

-

-

كفاالت مالية
املرحلة  2املرحلة 3

136.812

-

-

136.812

اجملمــوع

42.707

-

-

42.707

-

-

-

-

-

-

-

-

 31كانون األول 2019
اعتمادات مستندية
املرحلة  1املرحلة  2املرحلة 3

42.707

-

-

42.707

اجملمــوع

248.674

-

-

248.674

املرحلة 1

إن احلركة على مخصص التسهيالت غير املباشرة كما في  31كانون األول 2019هي كما يلي:

-

االرصدة املسددة
اجمالي االرصدة
كما في 31
87.435.311
كانون األول
2019

االرصدة اجلديدة

اجمالي االرصدة
كما في بداية
السنة

البـنـــــد

كفاالت مالية
املرحلة  2املرحلة 3

 31كانون األول 2019
اعتمادات مستندية
املرحلة  1املرحلة  2املرحلة 3

إن احلركة على التسهيالت غير املباشرة كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

قبوالت
املرحلة  2املرحلة 3

-

-

-

-

-

قبوالت
املرحلة  2املرحلة 3

248.674

-

-

248.674

اجملموع

49.937.860

-

9.995.797

428.193

املرحلة 1

428.193

-

-

-

-

-

-

168.873.998 162.687.333

()5.761.163( )22.999.700

16.813.035

19.387.596

-

-

-

-

املرحلة 2

-

-

-

-

املرحلة 3

428.193

-

-

428.193

اجملمـوع

428.193

-

-

428.193

اجملمــوع

 31كانون األول
2018

-

-

-

-

اجملمــوع

155.247.565 168.873.998

اإلجمالي كما في  31كانون األول 2019

162.687.333

()22.999.700

16.813.035

168.873.998 39.942.063

اجملموع

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

اجملمـوع

اإلجمالي كما في  31كانون األول 2019

 31كانون األول
2018
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 -23رأس املال املكتتب به (املدفوع)

يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع  150.000.000دينار موزعا على  150.000.000سهم ،قيمة السهم الواحد اإلسمية دينار
واحد كما في  31كانون األول  2019و .2018

 -24عالوة إصدار أهسم

مبوجب اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ  25نيسان  2019متت املوافقة على ضم عالوة إصدار األسهم لبنك اإلستثمار
العربي األردني – قطر إلى األرباح املدورة.

 -٢٥االحتيايط القانوين

متـثـل املبـالــغ املتجمـعـة في هذا احلساب ما مت حتويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة  ٪10خـالل السنة احلالية
والسنوات السابقة وفق ًا لقانون الشـركــات وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني.
ان اإلحتياطي املقيد التصرف به كما يلي:
اسم اإلحتياطي
اإلحتياطي القانوني

املبلـغ
دينـــــــــار
33.212.083

طبيعـة التقييد
حسب قانون الشركات

 -26فروقات ترمجة معالت أجنبية

هي فروقات ناجتة عن ترجمة صافي اإلستثمار في الشركة احلليفة والفروع اخلارجية عند توحيد القوائم املالية للبنك ،وبيان
احلركه عليها كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
احلركة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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2019

2018

دينـــار

دينـــار

()3.596.397

()2.379.220

641.168

()1.217.177

()2.955.229

()3.596.397

 -27إحتيايط القميـة الـعادلــة  -بالصايف

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

الرصيـد في بدايـة السنـــة
خسائر غير متحققة
أرباح متحققة
الرصيد في نهاية السنة

2019

2018

دينـــار

دينـــار

()1.891.990

()1.673.812

()247.553

()218.898

71.665

720

()2.067.878

()1.891.990

 ال يوجد مشتقات حتوط. يحظر التصرف باحتياطي القيمة العادلة السالب البالغ ( )2.067.878دينار ،مبا في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء اخلسائرأو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع استناد ًا لتعليمات البنك املركزي
األردني.

 -28أرباح مدورة

إن احلركة على األرباح املدورة هي كما يلي:
2019

2018

دينـــار

دينـــار

الرصيد في بدايـة السنة

17.479.705

17.646.790

الربح للسنة

14.871.803

15.506.052

()3.606

()4.799

احملول الى اإلحتياطيات

()1.991.773

()2.168.338

إطفاء عالوة اإلصدار

1.418.000

-

إطفاء خسائر الشركة التابعة

227.159

-

أرباح موزعة على املساهمني

()13.500.000

()13.500.000

الرصيد في نهاية السنة

18.501.288

17.479.705

خسائر بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

 يشمل رصيد األرباح املدورة  521.215دينار كما في  31كانـون األول  540.846( 2019دينار كما في  31كانون األول  ،)2018مقيدالتصرف فيه مقابل منافع ضريبية مؤجلة.
 يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  1.072.609دينار مقيد التصرف به وفق ًا لتعليمات البنك املركزي األردني رقم ()7702/1/10اخلاصة بالتطبيق املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)9
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 -29أرباح مقرتح توزيعها للهيئة العامة

أوصى مجلس اإلدارة للهيئة العامة توزيع ما نسبته  ٪9من رأس املال نقد ًا على املساهمني أي ما يعادل  13.500.000دينار
وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني( .مت خالل العام  2019توزيع ما نسبته  ٪9من رأس املال نقدا اي ما يعادل
 13.500.000دينار عن العام .)2018

 -30حقوق غري املسيطرين

ميثل هـذا البند كما في  31كانون األول  2019حـصة املـساهـمـيـن اآلخرين بواقع  ٪50ناقص سهمني من صافي حقوق
املساهمني في شركة بنك اإلستثمار العربي األردني في قطر (شركة تابعة).

 -31الفوائد الدائنة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

دينـار

دينـار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لألفراد (التجزئة):
قروض

9.465.044

8.459.685

بطاقات االئتمان

1.267.472

1.270.220

القروض العقارية

9.356.066

9.218.725

الشركات الكبرى
قروض

15.351.954

14.337.772

جاري مديـن

5.480.376

5.108.192

املنشأت الصغيرة واملتوسطة
قروض

4.905.854

4.887.209

جاري مدين

600.210

578.693

احلكومة والقطاع العام

8.417.901

8.730.793

2.418

8.260

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5.330.008

4.267.249

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

37.166.972

33.487.142

اجملموع

97.344.275

90.353.940

أرصدة لدى البنك املركزي األردني
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 -32الفوائـد املدينة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2019

2018

دينـار

دينـار

23.561.252

18.811.418

ودائع عمالء:
حسابات جارية وحتت الطلب

1.352.806

1.929.773

ودائع توفير

1.378.300

1.508.004

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

26.035.373

21.569.626

فوائـد اإليجــار

21.937

-

تأمينات نقدية

525.953

728.588

رسوم ضمان الودائع

1.009.968

1.464.604

اجملموع

53.885.589

46.012.013

 -33صايف إيرادات العموالت

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019

2018

دينـار

دينـار

عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة

1.754.471

1.830.725

عموالت تسهيالت غير مباشرة

8.304.874

7.979.650

ينزل :عموالت مدينة

()1.803.590

()1.520.749

صافي إيرادات العموالت

8.255.755

8.289.626

 -34أرباح معالت أجنبية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019

2018

دينـار

دينـار

ناجتة عن التداول

3.814.169

3.551.063

ناجتة عن التقييم

80.558

196.432

3.894.727

3.747.495

اجملموع
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 -35خسائر موجودات مالية بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل

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

أرباح
متحققة

(خسائر)
غـير متحققة

مجـموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

أسهم شركات

6.600

77.785

()231.039

()146.654

اجملـموع

6.600

77.785

()231.039

()146.654

توزيعات
أرباح

أرباح
متحققة

(خسائر)
غـير متحققة

مجـموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

أسهم شركات

-

4.427

()47.995

()43.568

اجملـموع

-

4.427

()47.995

()43.568

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2019

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2018

 -36توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقمية العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل
اآلخر
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019

2018

دينـار

دينـار

عوائد توزيعات موجودات مالية محلية

94.065

268.424

فوائد موجودات مالية أجنبية

112.436

-

اجملمـوع

206.501

268.424

 -37خمصص التدين

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أرصدة وإيداعات بنوك ومؤسسات مصرفيــة
سنــدات بالتكلفــة املطفــأة
تسهــــيــالت ائتمانيــة مباشـــرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
اجملمـوع
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2019

2018

دينـار

دينـار

-

12.888

86.500

36.500

2.171.454

1.375.285

6.000

-

2.263.954

1.424.673

 -38إيرادات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

دينـار

دينـار

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

4.551

5.530

أرباح (خسائر) بيع عقارات مستملكة

74.045

()49.367

عوائد حقائب مالية مدارة

15.760

41.273

عمولة حتويل راتب

58.710

55.360

إيرادات متاجرة أسهم لصالح العمالء

199.411

155.745

إيرادات مستردة من مخصصات سابقة

-

72.889

إيرادات مستردة من ديون معدومة

553.805

633.715

إيرادات رعاية البطاقات اإلئتمانية

56.685

56.707

إيرادات متنوعة

532.882

206.265

1.495.849

1.178.117

اجملموع

 -39نفقات املوظفني

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

دينـار

دينـار

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

12.847.540

13.177.585

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

1.427.468

1.377.113

مساهمة البنك في صندوق االدخار

406.910

389.892

تأمني على حياة املـوظفني

176.416

192.497

نفقات طبية

758.778

768.239

تدريب املوظفني

46.433

45.805

مياومات سفر

195.370

179.146

أخرى

104.722

102.664

اجملموع

15.963.637

16.232.941
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 -40مصاريف أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2018

دينـار

دينـار

اإليجارات قصيرة األجل

1.640.013

2.233.286

قرطاسية ومطبوعات

301.080

315.638

إشتراكات

710.769

740.244

أتعاب محاماة وتدقيق

356.568

227.926

هاتف وتلكس وبريد وطوابع

854.738

895.611

مصاريف تأمني

184.569

144.046

صيانة وتصليحات

512.515

608.055

خدمات عامة

705.988

1.577.522

خدمات سويفت

202.063

160.810

األمن واحلماية

288.399

274.088

التبرعات

236.046

114.683

مكافأة أعـضاء مجلس اإلدارة

55.000

55.000

نفقات أعضاء مجلس االدارة

1.066.088

1.020.975

رسوم تعامل البنك بالعمالت االجنبية

171.390

151.348

رسوم تسجيل ورخص حكومية

130.820

149.608

مصاريف الرهن والتأمني

608.569

346.411

استشارات

735.883

751.096

مصاريف املقاصة اآللية

36.995

8.247

رسوم املسقفات

233.578

268.413

مصاريف تسويق دعاية وإعالن

530.985

457.281

مصاريف حاسوب والصرافات االلية

1.368.514

1.038.471

مصاريف أخرى

1.341.831

887.952

اجملمـوع

12.272.401

12.426.711

 -41حصة الهسم من الرحب للسنة (مسامهي البنك) األسايس واملخفض

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019

2018

دينـار

دينـار

الربح للسنة

14.871.803

15.506.052

املتوسط املرجح لعدد األسهم

150.000.000

150.000.000

0.099

0.103

احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة (مساهمي البنك)

ان احلصة اخملفضة للسهم من الربح مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.
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 -42النقد وما يف حمكه

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019

2018

دينـار

دينـار

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

129.085.610

121.539.096

يضاف  :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

291.478.992

307.559.309

ينزل  :ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

()417.381.551( )526.805.241

اجملمـوع

11.716.854

()106.240.639

 -43معامالت مع أطراف ذات عالقة

تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:
رأسمال الشركــة
اسم الشركة

2019

2018

نسبة امللكية

دينـار

دينـار

٪100

2.500.000

2.500.000

 + ٪50سهمني

35.450.000

35.450.000

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

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات اإلعتيادية للبنك وبإستخدام
أسعار الفوائد والعموالت التجارية.
فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة :
اجلهة ذات العالقة
بنود داخل قائمة املركز
املالي:
إجمالي ودائع جهات ذات
عالقه لدى البنك

الشركات
التابعة

اعضاء
مجلس
اإلدارة

اإلدارة
التنفيذية

دينـــار

دينـــار

دينـــار

2.394.398 181.694.336 33.922.063

اجملموع

الــشـركــة
الـحـلـيـفــة

اخـــرى *

2019

2018

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

22.807.081

213.693.367 245.216.765 4.398.887

إجمالي ودائع البنك لدى
جهات ذات عالقه

63.833.607

446.154

-

23.238.028

-

87.517.789

64.130.884

قروض وتسهيالت ممنوحه
جلهات ذات عالقه

-

-

717.474

-

2.667.725

3.385.199

3.229.398

بنود خارج قائمة املركز املالي :
إعتمادات وكفاالت

16.857.618

-

-

-

-

16.857.618

16.211.107

حســـابــــات مــــدارة

7.079.490

-

-

-

-

7.079.490

8.505.485

عناصر قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة

810.883

-

34.554

306.179

156.847

1.308.463

557.776

فوائد وعموالت مدينة

1.507.801

3.042.526

111.717

312.847

292.899

5.267.790

4.477.713

* ميثل هذا البند ودائع وتسهيالت املوظفني من غير مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
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 مت إستبعاد األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة له. تتراوح أسعار الفائدة املدينة من  ( ٪7.25 - ٪0متضمنة احلسابات اجلارية ). تتراوح أسعار الفائدة الدائنة من .٪7 – ٪1.75 إن جميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:

رواتب ومكافآت ومنافع أخرى
نفقات سفر وإقامة
اجملموع

2019

2018

دينار

دينار

1.581.508

1.770.415

31.673

23.443

1.613.181

1.793.858

 -44إدارة املخاطر

اخملاطر هي جزء اساسي من اعمال البنوك واالطار العام الدارة اخملاطر في البنك يقوم على حتديد وفهم وتقييم اخملاطر التي
تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن املستويات احملدودة واملقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة لتقليص اخملاطر للوصول إلى
التوازن االمثل بني عاملي اخملاطرة والعائد.
سياسات ادارة اخملاطر بالبنك يتم حتديثها لتحديد وحتليل هذه اخملاطر ووضع سقوف وضوابط اخملاطر ومراقبة اخملاطر من خالل
نظام معلومات اخملاطر.
يقوم البنك دوريا مبراجعة سياسات وانظمة ادارة اخملاطر لعكس أي تطورات في السوق ومبا يتفق وافضل املمارسات في هذا
اجملال.
دائرة اخملاطر في البنك هي اجلهة املسؤولة عن ادارة اخملاطر في البنك بناءً على استراتيجيات سياسات معتمدة من قبل
مجلس االدارة اضافة إلى ذلك فإن جلنة اخملاطر املنبثقة عن مجلس االدارة تقوم مبراجعة أعمال ادارة اخملاطر بالبنك ورفع تقارير
دورية جمللس االدارة تبني مدى توافق اخملاطر القائمة مع السياسات املعتمدة ومستويات اخملاطر املقبولة.
وجلنة ادارة املوجودات واملطلوبات وجلنة اإلستثمار هما جزء من عملية ادارة اخملاطر في البنك ،عالوة على ان كافة مراكز العمل
مسؤولة عن حتديد اخملاطر املرتبطة مبجال عملها ووضع الضوابط الرقابية املناسبة بها .واهم انواع اخملاطر هي مخاطر
االئتمان ،مخاطر السيولة ،ومخاطر التشغيل ،ومخاطر السوق الـتي تتضمن مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر العمالت.
يشمل اإلطار العام للمخاطر على وثيقة اخملاطر املقبولة ،والتي يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة ،وتتضمن مستويات محددة
للمخاطر املقبولة ودرجـة حتمل هذه اخملاطر  ،Risk Toleranceكما يتم تطبيق اختبارات لألوضاع الضاغطة على مستوى
احملفظة لقياس مدى قدرة البنك على حتمل الصدمات واخملاطر املرتفعة الناشئة عن تطبيق املعيار احملاسبي التاسع ،وذلك
متاشي ًا مع املتطلبات الرقابية.
سيتم رفع تقارير للجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة بنتائج هذه اإلختبارات وتقييم أثر هذه اإلختبارات على رأس
املال واألرباح ،وعليه يتم إجراء مراجعة دورية ملدى موائمة السياسة املطبقة مع واقع احلال.
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مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف او عجز الطرف االخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك .وهي من اهم
اخملاطر التي تواجه اعمال البنك لذا تقوم االدارة وبحذر بادارة التعرض خملاطر االئتمان ،والذي ينجم بشكل رئيسي في نشاط
القروض ونشاط اإلستثمار في ادوات الدين اضافة إلى مخاطر االئتمان املرتبطة باالدوات املالية خارج امليزانية مثل التزامات
القروض غير املستغلة واالعتمادات والكفاالت.
قياس مخاطر االئتمان
 - 1أدوات الدين:
,
يستخـدم التصنيف اخلـارجـي الصادر عن مـؤسـسات الـتـصينف الـدولية مثل ( )Standard & Poorو( )Moody sاو ما
يعادلها في ادارة مخاطر التعرض االئتماني الدوات الدين.

وضمن التصنيفات املـحـدده وحـسـب تعليمـات اجلهـات الرقابية في الـدول التـى يتواجـــد البنــك فيها فروع أو
شركات تابعة.
 - 2الرقابة على سقوف اخملاطر وسياسات مخفضات مخاطر االئتمان:
يعمل البنك على ادارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل (فـرد او مؤسسة) وحجم
التعرض االئتماني لكل قطاع او منطقة جغرافية.
ويقـوم البنك بتـحـديـد مستـويـات مخـاطــر االئتمان املقبولة من خالل وضع سقوف ملقدار اخملاطر املقبولة للعالقة
مع املقترض الواحد او مجموعة املقترضني ولكل قطاع او منطقة جغرافية.
هـذه املـخـاطـر تراقـب بشكـل مستـمـر وخاضعة للمراجعة السنوية او الدورية وحجم التعرض الفعلي مقابل
السقوف يتم مراقبته يوميا.
أساليب تخفيض مخاطر االئتمان
يعتمد البنك على عدة اساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات
وفقا ملعايير وأسس معتمدة.
وأبرز أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي:
•الرهونات العقارية
•رهن األدوات املالية مثل األسهم
•الكفاالت البنكية
•الضمان النقدي
•كفالة احلكومة
كذلك فإن البنك يعتمد االساليب التالية لتحسني نوعية االئتمان وتخفيف اخملاطر:
•إتباع نظام املوافقة الثالثية في منح االئتمان.
•صالحية املوافقة على االئتمان تتفاوت من مستوى إداري آلخر وتعتمد على حجم محفظة العميل ومستوى التعرض
واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل.
•فصل تام بني إدارات تسويق االئتمان (االعمال) وإدارات حتليل ورقابة االئتمان.
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ثانياً :اإلفصاحات الكمية
(/44أ) مخاطر اإلئتمان:

 .1أ -التعرضات خملاطر االئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات اخملاطر االخرى):
2019

2018

دينــــار

دينــــار

بنود داخل املركز املالي:
أرصدة لدى البنـك املركزي األردني

110.291.280

101.095.229

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

291.440.677

307.520.994

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

24.845.110

15.877.685

التسهيالت االئتمانية بالصافي:
األفراد

123.594.406

99.640.228

القروض العقارية

100.567.052

98.130.274

الشركات الكبرى

425.407.217

361.988.141

املنشـآت الصغيرة واملتوسطة

26.891.112

24.167.233

احلكومة والقطاع العام

139.013.136

168.768.693

سندات وأسناد وأذونات:
711.618.433

688.023.173

ضمن موجودات مالية بالتكلفـة املطفأة بالصافي
ضمن موجودات مالية من خالل الدخل الشامل االخر بالصافي

1.163.185

-

املوجودات األخرى

18.134.721

17.932.921

اجملموع

1.883.144.571 1.972.966.329

بنود خارج املركز املالي:
كفاالت

87.435.311

80.618.073

إعتمادات

25.314.162

48.313.862

قبوالت

49.937.860

39.942.063

سقوف تسهيالت غير مستغلة

77.140.463

78.070.287

اجملموع

239.827.796

246.944.285

اإلجمالي

2.130.088.856 2.212.794.125

يقـوم البنـك بأخـذ ضمانات نقـديـة وعينية متمثـلـة في ضمانات عقـاريـة وأسهـم وذلك لتخفـيض حجـم اخملاطر
اإلئتمانية التي قد يتعرض لها البنك.
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 .1ب -توزيع التعرضات اإلئتمانية:

درجة التصنيف
الداخلي لدى البنك

فئة
التصنيف
إجمالي قيمة
حسب
التعرض
تعليمات
() 2009 / 47

اخلسارة
اإلئتمانية
املتوقعة
( ) ECL

مستــوى
احتمالية
اخلسارة ( ) PD

دينـــار

دينـــار

دينـــار

7-2

عاملة

817.976.861

7.956.870

%1,2

10-8

غير عاملة

13.512.644

5.322.603

%100

التصنيف
وفق
مؤسسات
التصنيف
اخلارجي

متوسط
التعرض عند
اخلسارة عند
التعثر
التعثر ()LGD
( ) EAD
دينـــار

%

Moody’s

702.608.781

%35.3

Moody’s

13.512.644

%29.1

 يتضمن بند التعرضات عن التعثر ( )EADالسقوف االئتمانية غير املستغلة مببلغ  77.140.463دينار. بالنسبة لبنود املوجــودات داخل القوائم املالية املوحدة ،فإن الـتعرض الـوارد اعـاله قائـم على اسـاس الرصيد كما ظهرفـي القوائم املالية املوحدة.

 -2تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التالي:
األفـــــراد

القروض
العقارية

الشركات
الكبــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

احلكومة
والقطاع
العـــام

البنوك
واملؤسسات
املصرفية
األخرى

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

متدنية اخملاطر

9.301.454

2.688.463

61.118.427

685.743

921.983.249

-

995.777.336

مقبولة اخملاطر

114.093.403

95.981.644

381.412.008

24.690.251

30.624.377

316.701.302

963.502.985

 31كانـــــــــــون
األول 2019

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

-

-

-

-

-

-

-

من  31لغاية  60يوم

-

-

-

-

-

-

-

3.466.976

3.505.574

6.485.535

2.731.861

-

-

16.189.946

حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى

315.076

1.164.700

-

-

-

-

1.479.776

مشكوك فيها

813.074

621.367

-

116.412

-

-

1.550.853

هالكة

736.663

2.314.352

5.480.829

1.950.171

-

-

10.482.015

128.726.646

106.276.100

454.496.799

30.174.438

952.607.626

اجملمــــوع

1.988.982.911 316.701.302

يطرح :فوائد معلقة

628.998

1.108.950

17.424

981.737

-

-

2.737.109

مخصص التدني

3.614.067

1.814.574

5.549.243

2.301.589

-

-

13.279.473

الصــافـــــي

124.483.581

103.352.576

448.930.132

26.891.112

952.607.626

1.972.966.329 316.701.302
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األفـــــراد

القروض
العقارية

الشركات
الكبــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

احلكومة
والقطاع
العـــام

البنوك
واملؤسسات
املصرفية
األخرى

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

متدنية اخملاطر

7.462.173

2.845.179

2.953.015

347.874

914.670.956

-

928.279.197

مقبولة اخملاطر

94.678.197

91.961.091

368.406.769

17,964,234

31.114.614

332.375.353

936,500,258

 31كانـــــــــــون
األول 2018

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

-

-

-

-

-

-

-

من  31لغاية  60يوم

-

-

-

-

-

-

-

2.584.514

3.954.226

6.059.928

4,344,430

-

-

16,943,098

حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى

332.891

279.908

-

-

-

-

612.799

مشكوك فيها

1.304.009

713.603

5.471.414

351.113

-

-

7.840.139

هالكة

1.304.794

3.171.837

-

6.044.577

-

-

10.521.208

اجملموع

107.666.578

102.925.844

382.891.126

29.052.228

945.785.570

1.900.696.699 332.375.353

يطرح :فوائد معلقة

436.606

1.004.742

9.305

1.632.696

-

-

3.083.349

مخصص التدني

4.440.231

1.720.682

5.055.567

3.252.299

-

-

14.468.779

الصــافـــــي

1.883.144.571 332.375.353 945.785.570 24.167.233 377.826.254 100.200.420 102.789.741

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

القروض
العقارية

الشركات
الكبــرى

املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

احلكومة
والقطاع
العـــام

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

متدنية اخملاطر

9.301.454

2.688.463

61.118.427

685.743

مقبولة اخملاطر

86.735.203

20.577.872 276.642.816 70.949.519

 31كانـــــــــــون األول 2019

حتت املراقبة

13.520

3.131.426

550.000

1.152.614

188.045.356 114.251.269
24.761.867

479.667.277

-

4.847.560

غير عاملة:
دون املستوى

-

1.164.700

-

-

-

1.164.700

مشكوك فيها

-

620.472

-

96.257

-

716.729

721.937

2.174.856

4.040.000

1.452.363

-

8.389.156

هالكة
اجملمــــوع

96.772.114

682.830.778 139.013.136 23.964.849 342.351.243 80.729.436

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت حكومية وقطاع عام

9.301.454

723.723

2.488.427

685.743

-

1.964.740

58.630.000

-

عقارية

82.270.049

أسهم متداولة

4.895.370

-

سيارات وآليات

305.241

-

اجملمــــوع

96.772.114

23.279.106 256.572.272 78.040.973

-

13.199.347

199.607.876 139.013.136
-

440.162.400

22.297.668

-

-

27.193.038

2.362.876

-

-

2.668.117

682.830.778 139.013.136 23.964.849 342.351.243 80.729.436

 31كانـــــــــــون األول 2018
متدنية اخملاطر

7.462.173

2.845.179

مقبولة اخملاطر

70.893.126

16.652.617 272.013.588 68.712.656

حتت املراقبة

21.076

3.614.652

2.953.015
550.000

347.874
1.138.140

157.274.244 143.666.003
25.102.690

453.374.677

-

5.323.868

غير عاملة:
دون املستوى

-

279.908

-

-

-

279.908

مشكوك فيها

-

699.923

4.040.000

185.013

-

4.924.936

هالكة

1.294.892

2.993.589

-

4.909.651

-

9.198.132

اجملمــــوع

79.671.267

630.375.765 168.768.693 23.233.295 279.556.603 79.145.907

منها:
تأمينات نقدية
كفاالت حكومية وقطاع عام

7.462.173

609.361

2.953.015

347.874

-

2.235.818

-

-

عقارية

63.981.214

أسهم متداولة

7.869.256

-

سيارات وآليات

358.624

-

اجملمــــوع

79.671.267

22.669.605 248.365.731 76.300.728

-

11.372.423

171.004.511 168.768.693
-

411.317.278

25.874.981

215.816

-

33.960.053

2.362.876

-

-

2.721.500

630.375.765 168.768.693 23.233.295 279.556.603 79.145.907
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-

-

-

-

685.743

2.488.427

723.723

9.301.454

-

-

-

-

11.372.423 2.147.928.609

13.199.347 2.229.190.832

49.937.860

25.314.162

87.435.311

-

13.199.347 2.066.503.499

18.134.721

1.169.185

711.898.725

139.013.136

35.992.474

502.296.311

103.490.576

127.837.471

24.900.628

291.478.992

110.291.280

-

تأمينات
نقدية

* يشمل بند التسهيالت اإلئتمانية السقوف غير املستغلة.

أرقام املقارنة

اجملمـــوع الـكلــي

قـبـــــــوالت

اإلعتمادات املستندية

الكفاالت املالية

اجملمــــوع

املوجودات األخرى

ضمن موجودات مالية من
خالل الدخل الشامل اآلخر
بالصافي

ضمن املوجودات املالية
بالتكلفة املطفأة

سندات وإسناد وأذونات :

للحكـومــة والقطـاع العـام

املؤسسـات الصغيـرة
واملتوسطة

الشركــات الكبــرى

للشركـــات

القروض العقـاريــة

لألفــــــراد

التسهيالت اإلئتمانيــة * :

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

أرصدة لدى بنوك مركزية

البنــــد

إجمالي
قيمة
التعــرض

33.960.053

27.193.038

-

-

-

27.193.038

-

-

-

-

-

22.297.668

-

4.895.370

-

-

-

أسهم
متداولة

-

305.241

-

-

-

-

-

-

-

23.964.849

342.351.243

80.729.436

96.772.114

-

-

-

-

-

-

-

-

139.013.136 139.013.136

-

58.630.000

1.964.740

-

-

-

-

-

18.134.721

1.169.185

711.898.725

-

12.027.625

159.945.068

22.761.140

31.065.357

24.900.628

291.478.992

110.291.280

-

6.000

280.292

-

2.301.589

5.549.243

1.814.574

3.614.067

55.518

38.315

-

-

-

-

49.937.860

248.674

15.184.597 1.517.370.344 630.558.265 171.004.511 2.721.500 411.499.778

-

-

-

-

25.314.162

42.707

-

-

-

-

-

-

-

87.435.311

136.812

13.659.598 1.383.672.721 682.830.778 199.607.876 2.668.117 440.162.400

-

-

-

-

23.279.106

-

2.362.876 256.572.272

78.040.973

82.270.049

-

-

-

عقاريـــة

سيــارات
وآليـــات

أخــــرى

إجمالي قيمة
الضمانات

صافي
التعرض بعد
الضمانــات

اخلسارة
اإلئتمانية
املتوقعـة
()ECL

14.087.791 1.546.360.054 682.830.778 199.607.876 2.668.117 440.162.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كفاالت
بنكية
مقبولة

الـقـيـمـــــة العـادلــة للضـمـــانــــات

 . 3ب –  1توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل إجمالي التعرضات اإلئتمانية:
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أرقام املقارنة

اجملمـــوع الـكلــي

قـبـــــــوالت

اإلعتمادات املستندية

الكفاالت املالية

اجملمــــوع

املوجودات األخرى

ضمن املوجودات املالية من خالل الدخل
الشامل اآلخر بالصافي

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة
املطفأة

سندات وإسناد وأذونات :

للحكـومــة والقطـاع العـام

املؤسسـات الصغيـرة واملتوسطة

الشركــات الكبــرى

للشركـــات

القروض العقـاريــة

لألفــــــراد

التسهيالت اإلئتمانيــة :

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى بنوك مركزية

البنــــد

19.156.646

14.095.144

-

-

-

14.095.144

-

-

582.500

-

2.066.583

5.480.829

4.100.419

1.864.813

-

-

-

إجمالي
قيمة
التعــرض
( مرحلة ) 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تأمينات
نقدية

1.294.892

721.937

-

-

-

721.937

-

-

-

-

-

-

-

721.937

-

-

-

أسهم
متداولة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كفاالت
بنكية
مقبولة

2.362.876

-

-

-

2.362.876

-

-

-

-

-

2.362.876

-

-

-

-

-

2.362.876 10.927.708

7.768.272

-

-

-

7.768.272

-

-

582.500

-

1.548.620

1.677.124

3.960.028

-

-

-

-

عقاريـــة

سيــارات
وآليـــات

الـقـيـمـــــة العـادلــة للضـمـــانــــات

 . 3ب –  2القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات اإلئتمانية املدرجة ضمن املرحلة الثالثة:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أخـرى

14.585.476

10.853.085

-

-

-

10.853.085

-

-

582.500

-

1.548.620

4.040.000

3.960.028

721.937

-

-

-

إجمالي قيمة
الضمانات

1.032.926

1.276.045

-

-

-

4.571.170

3.242.059

-

-

-

3.242.059

-

-

-

-

517.963

1.440.829

7.019.974

5.518.603

-

-

-

5.518.603

-

-

196.000

-

1.950.849

1.062.783

-

140.391

1.142.876

-

-

-

صافي
التعرض بعد
الضمانــات

اخلسارة
اإلئتمانية
املتوقعـة
()ECL
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 . 3ب –  3إجمالي التعرضات التي مت تعديل تصنيفها:
املرحلة 3
املرحلة 2
نسبة
اجمالي
التعرضات
التعرضات
التعرضات
التعرضات
اجمالي قيمة التي مت تعديل اجمالي قيمة التي مت تعديل التي مت تعديل التي مت تعديل
التعرض
التعرض
تصنيفها
تصنيفها
تصنيفها
تصنيفها

البنــــــــد

التسهيالت االئتمانية املباشرة

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

13.128.371

6.542.664

8.363.501

2.314.091

8.856.755

٪41.21

-

-

400.000

350.000

350.000

٪87.5

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

 . 3ب –  4اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت التي مت تعديل تصنيفها:
اخلسارة االئتمانية
املتوقعة للتعرضات
التي مت تعديل تصنيفها

التعرضات التي مت تعديل تصنيفها
البنــــــــد

التسهيالت االئتمانية املباشرة
موجودات مالية بالتكلفة
املطفأة

اجمالي التعرضات اجمالي التعرضات
التي مت تعديل
التي مت تعديل
تصنيفها من
تصنيفها من
املرحلة 3
املرحلة 2

اجملموع

اجمالي التعرضات
مرحلة 2
التي مت تعديل
إفرادي
تصنيفها

مرحلة 3
افرادي

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

6.542.664

2.314.091

8.856.755

445.060

34.008

479.068

-

350.000

350.000

-

50.000

50.000

الديون اجملدولة:
ُ
هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة
مبوجب جدولة ُأصولية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغ إجمالها كـمـا فــي نهـايـــة الـسـنة الـحـالـية
 2.398.432دينار ( 2.408.696دينار كما في نهاية السنة السابقة).
ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواء ما زالت مصنفة حتت املراقبة أو حولت إلى عاملة.
الديون املعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية
أو تأجيل بعض األقساط أو متديد فترة السماح ...الخ ،ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغ اجماليها كما في نهاية
السنة احلالية  33.970.239دينار 107.231.075( ،دينار كما في نهاية السنة السابقة).
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 - 4سندات وإسناد وأذونات:
يوضح اجلدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية :
درجة التصنيف
سندات حكومية او بكفالتها
سندات حكومية أو بكفالتها B1
سندات حكومات اجنبية Aa3
سندات حكومات أجنبية BBB-
سندات حكومات أجنبية B2
سندات حكومات أجنبية Baa2
سندات حكومات أجنبية Baa3
سندات شركات A
سندات شركات A1
سندات شركات Ba1
سندات شركات Ba2
سندات شركات Baa2
سندات شركات Baa3

سندات شركات بدون تصنيف
اجملمـوع بالصافي

مؤسسة التصنيف
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s
,
Moody s

ضمــن املوجودات
بالتكلفـة املطفــأة
679.034.051
6.485.884
2.128.974
697.171
1.589.752
706.292
709.605
706.904
1.418.033
1.415.985
700.443
2.494.731
5.896.733
7.633.875
711.618.433
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. 5أ التوزيع الكلي للتعرضات حسب املناطق اجلغرافية:
البنــــد

داخل اململكة

أرصدة لدى البنك املركزي
األردني

110.291.280

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
بالصافي

275.973

دول الشرق
األوسط
األخرى

أوروبا

آسيـا

أفريقيا

أمريكا

إجمالي

-

-

-

-

-

110.291.280

89.047.282 164.849.348

717.290

446.154

36.104.630

291.440.677

إيداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
بالصافي

-

8.508.000

16.337.110

-

-

-

24.845.110

التسهيالت اإلئتمانية
بالصافي

766.525.009

43.094.326

5.853.588

-

-

-

815.472.923

سندات وأسناد وأذونات :
موجودات مالية بالتكلفة
املطفأة – بالصافي

693.144.900

ضمن موجودات مالية
من خالل الدخل الشامل
اآلخر بالصافي
املوجودات األخرى

2.863.707

4.448.851 2.286.922 3.545.669 5.328.384

711.618.433

-

-

-

-

-

1.163.185

1.163.185

16.340.150

761.552

762.254

44.742

103.841

122.182

18.134.721

اإلجمالي  /للسنة احلالية 1.972.966.329 41.838.848 2.836.917 4.307.701 117.328.618 220.076.933 1.586.577.312
الكفاالت املالية

77.291.389

8.532.665

1.611.257

-

-

-

87.435.311

اإلعتمادات املستندية

21.474.463

3.839.699

-

-

-

-

25.314.162

القبوالت

48.977.865

959.995

-

-

-

-

49.937.860

السقوف غير املستغلة

75.479.004

1.661.459

-

-

-

-

77.140.463

اجملموع الكلي

41.838.848 2.836.917 4.307.701 118.939.875 235.070.751 1.809.800.033

2.212.794.125

أرقام املقارنة

71.865.498 3.071.871 5.752.472 56.922.907 265.928.299 1.726.547.809

2.130.088.856
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توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق املعيار الدولي رقم (  ) 9بالصافي:
املستوى 1
إفرادي

املستوى 1
احملفظة

املستوى 2
إفرادي

املستوى 2
احملفظة

املستوى 3
إفرادي

اجملـمــوع

داخل اململكة

1.604.737.950

185.725.260

11.929.364

-

7.407.459

1.809.800.033

دول الشرق األوسط األخرى

235.070.751

-

-

-

-

235.070.751

أوروبــــا

97.186.075

-

21.753.800

-

-

118.939.875

أسـيـــــــــــا

4.307.701

-

-

-

-

4.307.701

أفريقيــــا

2.836.917

-

-

-

-

2.836.917

أمريكــا

41.838.848

-

-

-

-

41.838.848

اجملمـــــوع

1.985.978.242

185.725.260

33.683.164

-

7.407.459

2.212.794.125

أرقام املقارنـة

1.930.575.650

154.955.085

29.080.138

5.568.352

9.909.631

2.130.088.856

البنــــــد

 . 5ب -التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات املالية:
مالي

صناعة

جتارة

عقارات

أسهم

أفراد

حكومة
وقطاع عام

اجملموع

أرصدة لدى البنك املركزي األردني

-

-

-

-

-

-

110.291.280

110.291.280

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية بالصافي

291.440.677

-

-

-

-

-

-

291.440.677

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية بالصافي

24.845.110

-

-

-

-

-

-

24.845.110

التسهيالت اإلئتمانية
بالصافي

2.032.776

البنـــــد

139.013.136 123.594.406 505.487 100.567.052 237.440.782 212.319.284

815.472.923

سندات وأسناد وأذونات :
موجودات ماليـة بالتكلفـة
املطفأة  -بالصافي
موجودات مالية بتكلفة
الدخل الشامل اآلخر
بالصافي
املوجودات األخرى
اإلجمالي  /للسنة احلالية

7.857.033

8.209.953

2.201.030

1.998.688

-

-

691.351.729

711.618.433

-

-

1.163.185

-

-

-

-

1.163.185

972.271

1.702.776

1.828.597

786.836

3.584

889.176

11.951.481

18.134.721

1.972.966.329 952.607.626 124.483.582 509.071 103.352.576 242.633.594 222.232.013 327.147.867

الكفاالت املالية

-

-

87.435.311

-

-

-

-

87.435.311

اإلعتمادات املستندية

-

-

25.314.162

-

-

-

-

25.314.162

القبوالت

-

-

49.937.860

-

-

-

-

49.937.860

500.000

35.475.132

41.165.331

-

-

-

-

77.140.463

السقوف غير املستغلة
اجملموع الكلي

2.212.794.125 952.607.626 124.483.582 509.071 103.352.576 446.486.258 257.707.145 327.647.867

أرقام املقارنة

2.130.088.856 945.785.570 102.789.741 916.646 100.200.420 419.351.757

340.297.757

220.746.965
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توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق املعيار الدولي ( )9بالصافي
املستوى 1
إفرادي

املستوى 1
احملفظة

املستوى 2
إفرادي

املستوى 2
احملفظة

املستوى 3
إفرادي

اجملـمــوع

مالي

305.857.567

-

21.753.800

-

36.500

327.647.867

صناعي

254.053.026

-

-

-

3.654.119

257.707.145

جتارة

439.356.060

-

6.395.763

-

734.435

446.486.258

عقاري

24.107.460

73.710.092

3.041.910

-

2.493.114

103.352.576

أسهم

509.071

-

-

-

-

509.071

أفـــراد

9.487.432

112.015.168

2.491.691

-

489.291

124.483.582

حكومة وقطاع عام

952.607.626

-

-

-

-

952.607.626

اجملمـــــوع

1.985.978.242

185.725.260

33.683.164

-

7.407.459

2.212.794.125

أرقام املقارنـــة

1.930.575.650

154.955.085

29.080.138

5.568.352

9.909.631

2.130.088.856

البنــــــد

(/44ب) مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية لالدوات املالية نتيجة للتغير في اسعار السوق مثل
اسعار الفائدة واسعار العمالت واسعار االسهم ،وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في اسعار الفائدة
والعمالت واإلستثمار في االسهم ،ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفقا لسياسات واجراءات محددة ومن خالل جلان متخصصة
ومراكز العمل املعنية.
اسلوب حتليل احلساسية يقوم على اساس تقدير مخاطر حتقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في اسعار الفائدة
واسعار صرف العمالت االجنبية ويتم احتساب القيمة العادلة بناءً على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية التي
ستتأثر بالتغيرات في السعر.
 مخاطـــر اسعار الفائدة :تنجم مخاطر أسعـار الفائدة عن احتمال تأثيـر التغيـرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات املاليـة ،يتعرض البنك خملاطر
أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالـغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنيـة أو إعادة مراجعة
أسعار الفوائد في فترة زمنية معينـة ويقوم البنك بإدارة هذه اخملاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات
واملطلوبات من خالل استراتيجية إدارة اخملاطر .ستقوم سياسة البنك على دراسة جميع العوامل املؤثرة على أسعار الفوائد
سواء كانت هذه محلية أو إقليمية أو عامليـة إلى جانب دراسة فجوات اسعار الفوائد والتوقعات املستقبلية لها ملعرفة درجة
مخاطر أسعار الفوائد سواء فى األجل القصير أو األجل الطويل مما ميكن من رسم خطة مستقبلية مناسبـة واتخاذ القرارات
السليمـة كتغيير آجال اإلستحقاق وإعادة تسعير الودائع والقروض وشراء وبيع اإلستثمارات املالـيـة.
يقوم البنك بدراسة أثر التغير في استخدام أسعار اإلقتراض بني البنوك ،والذي ال يتوقع أن يحدث هذا التغير أثر جوهري على
اخملاطر حيث ال يوجد لدى البنوك عقود حتوط أو عمليات جوهرية بأسعار فائدة مرتبطة مبؤشرات أسعار اإلقتراض بني البنوك.
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 - 1مخـاطر أسعار الفائدة:
حتليل احلساسية لعام 2019
حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق
املساهمني

دينـــــار

دينـــــار

دوالر أمريكي

1

()388.663

-

يورو

1

()339.485

-

جنيه استرليني

1

()3.459

-

ين ياباني

1

3

-

عمالت أخرى

1

543.913

-

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق
املساهمني

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دوالر أمريكي

1

388.663

-

يورو

1

339.485

-

جنيه استرليني

1

3.459

-

ين ياباني

1

()3

-

عمالت أخرى

1

()543.913

العملـــــــــة

العملـــــــــة

التغير (زيادة)
بسعر الفائدة ()٪

التغير (نقص)
بسعر الفائدة ()٪

حتليل احلساسية لعام 2018
حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق
املساهمني

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دوالر أمريكي

1

()535.716

-

يورو

1

()150.802

-

جنيه استرليني

1

()41.720

-

ين ياباني

1

()2

-

عمالت أخرى

1

187.983

-

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)

حساسية حقوق
املساهمني

ديــنـــــــــار

ديــنـــــــــار

دوالر أمريكي

1

535.716

-

يورو

1

150.802

-

جنيه استرليني

1

41.720

-

ين ياباني

1

2

-

عمالت أخرى

1

()187.983

-

العملـــــــــة

العملـــــــــة

التغير (زيادة)
بسعر الفائدة ()٪

التغير (نقص)
بسعر الفائدة ()٪
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 - 2مخاطر العمالت:
وهي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية والتي لها اثر محتمل على موجودات ومطلوبات البنك
بالعمالت االجنبية ،يقوم البنك باعداد حتليل احلساسية ملراقبة اثر التغيرات في اسعار الصرف مبقدار ( )٪5 - / +على صافي
األرباح واخلسائر.
حتليل احلـساسية لعام 2019
األثر على االرباح واخلسائـر

حساسية حقوق
املساهمني

دينــــــــــــــار

ديــنـــــــــار

يورو

5

1.272

-

جنيه استرليني

5

51.735

982.625

ين ياباني

5

2.346

-

عمالت أخرى

5

2.230.003

-

العملـــــــــة

التغير في سعر صرف
العملة ()٪

حتـلـيـل احلـسـاسـية لـعـام 2018
األثر على االرباح واخلسائـر

حساسية حقوق
املساهمني

ديــنـــــــــار

ديــنـــــــــار

يورو

5

1,694

-

جنيه استرليني

5

()14.037

()935.161

ين ياباني

5

840

-

عمالت أخرى

5

717.059

-

العملـــــــــة

التغير في سعر صرف
العملة ()٪

في حال انخفاض سعر صرف العمالت مبقدار  ٪5فإنـه سيكون له نفس األثر املالي أعاله مع عكس اإلشارة.
 - 3مخاطر التغيرات في أسعار األسهم:
هي اخملاطر النـاجمة عن التغيرات في اسـعار االسهم ضمن موجودات مالية بالقيمــة العـادلة من خـالل قائمة الدخــل
وموجودات مالية بالقيمة العــادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ،ويقوم البنـك بادارة مخـاطر اسعار االسـهم من خالل
حتليل القيمة املعرضة للخسائر.
املؤشـــــــــــــــــر

التغير في املؤشر()٪

األثر على االرباح واخلسائـر

األثر على حقوق
املساهميـــــــن

ديــنـــــــــار

ديــنـــــــــار

حتـلـيل احلـساسـية لعام 2019
عمان املالي
سوق ّ

سوق قطر املالي

5

60.160

628.982

5

-

23.729

حتـلـيل احلـساسـية لعام 2018
عمان املالي
سوق ّ

سوق قطر املالي

5

13.162

635.184

5

-

20.029

في حال إنخفاض مؤشر األسواق املالية املبينة أعاله بنفس نسبة التغير فإنه سيكون له نفس األثر املالي مع عكس اإلشارة.
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املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمار في شركة حليفة
ممتـلكات ومعـدات – بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخـــرى
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أمـوال مقترضـة من البنك املركزي األردني
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة
 31كانــــــــــــــون األول 2018
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة

 31كانــــــــــــــون األول 2019

301.620.101
608.488.706
()306.868.605

9.026.949
472.906.558
100.000.000
11.241.503
593.175.010
()173.213.541

126.598.835
32.128.957
419.961.469

-

129.085.610
132.148.067
-

286.810.856
610.304.306
()323.493.450

517.778.292
223.897.910
9.562.193
751.238.395
()624.324.768

57.842.922
1.998.688
126.913.627

-

67.072.017
-

125.661.957
109.179.968
16.481.989

2.127.000
98.053.432
3.853.821
104.034.253
23.539.888

88.652.611
24.976.593
127.574.141

-

13.944.937

157.134.190
76.371.512
80.762.678

709.000
85.278.759
7.086.305
93.074.064
()10.368.284

67.224.630
4.580.977
82.705.780

-

10.900.173

339.490.205
124.130.161
215.360.044

90.000.000
20.001
368.306
90.388.307
304.640.336

221.038.238
172.827.343
395.028.643

1.163.062

-

من  6شهور من سنة حتى
من شهر إلى من  3شهور
أقل من شهر
إلى  6شهور حتى سنة واحدة  3سنوات
 3شهور
دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار

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

557.828.783
907.951
556.920.832

91.437
4.457.503
111.807
4.660.747
724.560.815

254.115.687
475.105.875
729.221.562

-

-

 3سنوات
وأكثـر
دينـــار

264.544.327
288.309.612
()23.765.285

212.038.242
8.071.998
677.572
7.334.878
51.510.179
279.632.869
()28.981.700

1.203.192
20.687.223
76.478.738
1.606.866
521.215
39.036.563
250.651.169

18.896.779

92.220.593
-

2.033.090.419
1.817.692.216
215.398.203

619.641.241
1.092.286.339
104.457.503
40.295.933
677.572
7.334.878
51.510.179
1.916.203.645
215.852.746

815.472.923
711.618.433
1.203.192
20.687.223
76.478.738
1.606.866
521.215
39.036.563
2.132.056.391

20.059.841

دينـــار

129.085.610
291.440.677
24.845.110

عناصر
بدون فائدة
دينـــار

اجملمـوع

115

 - 5التركز في مخاطر العمالت األجنبية:
العملــــــــــة دوالر أمريكي
البنــــــــــد
دينــار
 31كانــــون األول 2019

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
األردني
أرصدة وإيداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
تسهيالت إئتمانية مباشرة
أوراق مالية بالتكلفــة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادله
من خالل قائمة الدخل الشامل
استثمار في شركة حليفة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات أخرى
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
أرباح مدورة
عالوة اصدار اسهم
احتياطي القيمة العادلة
حقوق غير املسيطرين
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل املركز املالي
للسنة احلالية
التزامات محتمله خارج املركز
املالي للسنة احلالية
 31كانــــــــــــــون األول 2018
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل املركز املالي
التزامات محتملة خارج املركز
املالي
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يـورو
دينــار

جنيه إسترليني
دينــار

ين يابانـي
دينــار

أخـرى
دينــار

اجملموع
دينــار

27.600.151

1.610.124

247.297

1.826

525.758

29.985.156

143.889.653

57.374.326

17.321.701

53.635

97.471.996

316.111.311

228.437.643
178.994.992

6.701.182
5.753.321

-

-

38.207.659
-

273.346.484
184.748.313

1.204.857

-

-

-

474.587

1.679.444

2.397.017
53.692.314
636.216.627

13.923.376
85.362.329

20.687.223
()14.222.291
24.033.930

55.461

()16.565.943
120.114.057

20.687.223
2.397.017
36.827.456
865.782.404

319.249.176
331.134.389
7.484.247
345.636
279.893
3.565.813
408.792
()248.815
19.162.482
681.381.613

46.264.400
34.743.658
2.171.367
2.157.461
85.336.886

169.532
16.478.665
668.247
20.941
17.337.385

589
7.873
82
8.544

43.772
73.598.064
1.479.057
586.246
()193.135
75.514.004

365.727.469
455.962.649
11.802.918
345.636
279.893
6.330.543
408.792
()441.950
19.162.482
859.578.432

()45.164.986

25.443

6.696.545

46.917

44.600.053

6.203.972

159.692.836

24.513.966

300.224

402.696

30.596.374

215.506.096

614,594,703
626,543,826
()11,949,123

82,209,432
82,175,557
33,875

37,338,003
18,342,932
18.995.071

24,644
7,834
16.810

51,344,562
37,003,377
14.341.185

785,511,344
764,073,526
21.437.818

174.512.499

14.816.726

82.744

90.138

20.525.820

210.027.927

(/44ج) مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها .وعملية ادارة
اخملاطر تتضمن :
 متطلبات التمويل اليومية تدار من خالل الرقابة على التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من امكانية تلبيتها ويحتفظالبنك بحضور في السوق النقدي ميكنه من حتقيق ذلك.
 االحتفاظ مبوجودات ذات قابلية عالية للتسويق ميكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولة. الرقابة على مؤشرات السيولة وفقا للمتطلبات الداخلية ومتطلبات السلطات الرقابية. ادارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون. االحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنك املركزي األردني كاحتياطي نقدي ال ميكن التصرف به اال بشروط متاشيا معتعليمات البنك املركزي األردني.
يتم قياس ورقابة السيولة على اساس الظروف الطبيعية والطارئة ويشمل ذلك حتليل املطلوبات املالية على اساس الفترة
املتبقية لالستحقاق التعاقدي واملوجودات املالية على اساس التاريخ املتوقع لتحصيلها.
وتقوم دائرة اخلزينـة بالبنك بالرقابة على هذا اجلانب مع االخذ بعني االعتبار القروض والتسهيالت غير املستغلة وااللتزامات
التي قد تطرأ واملرتبطة باالعتمادات والكفاالت.
مصادر التمويل:
يعمل البنك على تنويع مصادر امواله ويشمل ذلك املناطق اجلغرافية ،والعمالت ،والعمالء واملنتجات حتى يحقق املرونة
املالية وخفض تكاليف التمويل ،كما يسعى إلى احلفاظ على مصادر متويل مستقرة ميكن االعتماد عليها .لدى البنك قاعدة
عمالء كبيرة تشمل العمالء من االفراد والعمالء من املؤسسات والشركات.
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املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أموال مقترضـة من البنك املركزي األردني
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب استحقاقاتها)
 31كانــــــــــــــون األول 2018
املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أموال مقترضــة
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب استحقاقاتها)

 31كانـــون األول 2019

8.627.096
442.786.730
145.245.500
12.321.488
1.511.215
38.515.028
649.007.057
935.545.921

9.076.773
473.312.355
100.000.000
11.249.522
29.016.348
622.654.998
1.075.479.688

409.174.071
194.096.811
8.052.477
4.694.503
616.017.862
260.890.362

517.784.897
225.035.781
9.579.809
6.674.294
759.074.781
126.913.627

105.695.334
5.127.847
110.823.181
79.361.265

2.168.618
99.171.523
3.880.030
105.220.171
105.073.858

69.617.052
8.039.723
77.656.775
63.247.057

709.000
88.311.619
7.183.676
96.204.295
82.705.780

128.857.123
4.015.142
457.918
133.330.183
190.270.460

94.243.767
66.887
382.837
94.693.491
223.839.728

41.437
796.310
70.204
907.951
239.231.027

91.437
4.457.503
111.807
4.660.747
266.229.479

أكثـر
من  6شهور من سنة حتى
من شهر إلى من  3شهور
أقل من شهر
إلى  6شهور حتى سنة واحدة  3سنوات من  3سنوات
 3شهور
دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار

 - 1يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة املتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية :

214.435.376
9.158.721
606.874
660.438
18.727.457
243.588.866
264.544.327

212.038.242
8.071.998
677.572
660.584
22.493.831
243.942.227
251.814.231

546.658.290
1.030.687.882
146.041.810
43.228.378
606.874
6.866.156
57.242.485
1.831.331.875
2.033.090.419

دينـــار

623.983.055
1.098.027.844
104.457.503
40.459.679
677.572
7.334.878
51.510.179
1.926.450.710
2.132.056.391

بدون
إستحقاق
دينـــار

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

 31كانون األول 2019

لغاية شهر
دينـــار

من شهر من  3شهور من  6أشهر من سنة
ولغاية
ولغاية
ولغاية 6
ولغاية
 3سنوات
سنة
أشهر
 3شهور

أكثر
من 3
سنوات

اجملمـوع

القيمة
العادلة
(األثر على
األرباح)

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

-

7.090.000

-

-

-

29.234.280

()3.800

عقود العمالت اآلجلة 22.144.280
 31كانون األول 2018
عقود العمالت اآلجلة 25.524.000

-

-

2.133.000

-

-

27,657,000

-

بنود خارج املركز املالي:
لغاية سنـة

من سنة لغاية
( )5سنوات

أكثر من
( )5سنوات

اجملموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

2019
اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة

84.447.120

-

-

84.447.120

السقوف غير املستغلة

77.140.463

-

-

77.140.463

الكفاالت

64.036.362

21.333.380

2.065.569

87.435.311

اجملموع

225.623.945

21.333.380

2.065.569

249.022.894

2018
اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة

95.012.464

-

-

95.012.464

السقوف غير املستغلة

78.070.287

-

-

78.070.287

الكفاالت

75.944.392

4.625.681

48.000

80.618.073

اجملموع

249.027.143

4.625.681

48.000

253.700.824

 -45التحليل القطايع
أ  -معلومات عن أنشطـة البنك:

مت توزيع أنشطة البنك إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسة ألغراض إدارية كما يلي:
 -1حسـابـات األفراد:
تشمل ودائع العمالء ،وقروض سكنية ،واخلدمات املصرفية ،واملكشوف ،وتسهيالت بطاقات اإلئتمان وتسهيالت احلواالت املالية.

 -2حساب املؤسسات والشركات:
تشمل القروض والتسهيالت اإلئتمانيـــة واخلدمات املصرفية األخرى والودائع واحلسابات اجلارية اخلاصة بالعمالء من
املؤسسات والشركات.
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 -3اخلزينـــــة:
تتمثل بتوفير خدمات سوق املال ،املتاجرة واخلزينة ،باإلضافــة إلى ذلـك تقوم بإدارة العمليـات التمويليـة للبنـك من خالل
التعامل في أذونـات وسندات اخلزينة ،وإيداعات مالية حكومية وإيداعات وخطابات قبول لدى بنوك أخرى وذلك من خــالل
اخلزينـــة واخلدمـات البنكيـة.
 -4التمويل املؤسسي:
يتعلق نشاط هذا القطاع بالترتيبات اخلاصة بهيكلة التمويل وإصدار نشرات اإلكتتاب.
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
خدمات
مصرفية
لألفراد

خدمات
مصرفية
للشركات

اخلزينة

أخرى

اجملمــــــــــــــــــــوع
2019

2018

بآالف الدنانير

بآالف الدنانير

21.807

34.756

46.454

8.033

111.050

103.794

-

-

1.035

-

1.035
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مخصص التدنـي

()551

()1.620

()93

-

()2.264

()1.425

نتائج أعمال القطاع

21.256

33.136

47.396

8.033

109.821

102.650

مصاريف غير موزعة على القطاعات

-

-

-

-

()86.155

()78.254

الربح قبل الضريبة

-

-

-

-

23.666

24.396

مصروف ضريبة الدخل

-

-

-

-

()7.463

()7.580

صافي ربح السنة

-

-

-

-

16.203

16.816

مصاريف رأسمالية

-

-

-

-

3.826

3.722

استهالكات واطفاءات

-

-

-

-

3.866

3.031

2019

2018

206.360

609.113

1.178.253

-

1.993.726

1.901.426

إسـتـثـمار في شركة حليفة

-

-

20.687

-

20.687

19.011

موجودات غير موزعة على القطاعات

-

-

-

117.643

117.643

112.653

مجموع املوجودات

206.360

609.113

1.198.940

117.643

2.132.056

2.033.090

مطلوبات القطاع

798.865

333.717

724.099

-

1.856.681

1.752.976

-

-

-

59.523

59.523

64.716

798.865

333.717

724.099

59.523

1.916.204

1.817.692

بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير
إجمالي اإليرادات
استثمار في شركة حليفة

موجودات القطاع

مطلوبات غير موزعة على
القطاعات
مجموع املطلوبات
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(ب) معلومات التوزيع اجلغرافي

ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرافي ألعمال البنك ،ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في اململكة التي متثل األعمال احمللية
وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية من خالل فروعه في قبرص وقطر.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصروفاته الرأسمالية حسب القطاع اجلغرافي:
داخـــل اململكــــــــــــة

إجمالي اإليرادات
املصروفات الرأسمالية

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

100.460.790

92.824.199

11.624.378

11.250.574

112.085.168

104.074.773

3.766.503

3.632.698

59.573

90.080

3.826.076

3.722.778

داخـــل اململكــــــــــــة

مجموع املوجودات

خــــارج اململكــــــــــــة

اجملمــــــــــــــــــوع

خــــارج اململكــــــــــــة

اجملمــــــــــــــــــوع

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

2.033.090.419 2.132.056.391 413.882.686 418.498.878 1.619.207.733 1.713.557.513

 -46إدارة رأس املال

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

يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل ادارة البنك وتزويد البنك املركزي االردني باملعلومات املطـلوبة حول كفاية رأس املال ربعياً.
حسب تعليمات البنك املركزي األردني احلد االدنى ملعدل كفاية رأس املال يساوي  ٪12ويتم تصنيف البنوك إلى  5فـئات
افضلها التي معـدلها يـساوي  ٪14فـأكثـر .هذا وقـد بـلغ معـدل كـفاية رأس املال للبنك كما في  31كـانـون األول 2019
معدل  ،٪15.38وفي  31كانون األول  2018معـدل .٪15.90
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اجلدول التالي يبني مكونات رأس املال وقيمتها ومجموع املوجودات املرجحة باخملاطر ومعدل كفاية رأس املال للعام  2019التي
يتم قياسها حسب تعليمات البنك املركزي االردني املستندة إلى تعليمات جلنة بازل  IIIبهذا اخلصوص:
بنود رأس املال االساسي حسب متطلبات األعمال
رأس املال املكتتب به (املدفوع)
األرباح املدورة

2019

2018

بآالف الدنانير

بآالف الدنانير

150.000

150.000

5.001

3.980

األرباح املرحلية بعد الضريبة وطرح التوزيعات املتوقعة
بنود الدخل الشامل االخرى:
التغير املتراكم بالقيمة العادلة

()2.068

()1.892

فروقات ترجمة العمالت االجنبية

()2.955

()3.596

-

1.418

االحتياطي القانوني

33.212

31.447

حقوق االقلية املسموح االعتراف بها

7.657

6.353

190.847

187.710

عالوة االصدار

اجمالي رأس املال االساسي لالسهم العادية
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال):
الشهرة واملوجودات غير امللموسة

()1.607

()694

املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن مخصصات الديون

()521

()541

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

()1.815

()364

صافي حقوق حملة االسهم العادية

186.904

186.111

-

-

186.904

186.111

رأس املال اإلضافي
صافي رأس املال االساسي
الشريحة الثانية من رأس املال

-

-

احتياطي مخاطر مصرفية عامة
اخملصصات املطلوبة مقابل أدوات الدين /التعويضات االئتمانية في املرحلة األولى

3.531

3.425

اجمالي رأس املال املساند

3.531

3.425

صافي رأس املال املساند

3.531

3.425

رأس املال التنظيمي

190.435

189.536

مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر

1.238.480

1.192.262

نسبة كفاية رأس املال التنظيمي ()٪

٪15.38

٪15.90

نسبة كفاية رأس املال االساسي ()٪

٪15.09

٪15.61
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 -47حسابات حمتفظ هبا لصاحل العمالء

ميـثـل هـذا البـنـد احلسـابــات التي يحتفــظ البنك بهــا نيـابـــة عــن العمـــالء وال تعتــبـر مــن مـوجـــودات
البنــك حـيـث بلـغ رصيدها حوالي  44.175.416دينار أردني كما في  31كانون األول  43.199.818( 2019دينار كما في 31
كانون األول  .)2018يتم اظهار رسوم وعموالت إدارة تلك احلسابات في قائمة الدخل املوحدة.

 -48حتليل إستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفترة املتوقعة إلستردادها أو تسويتها:
 31كانـــــــــــون األول 2019

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

129.085.610

-

129.085.610

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

291.440.677

-

291.440.677

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

24.845.110

-

24.845.110

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

20.059.841

-

20.059.841

موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل

1.203.192

-

1.203.192

تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي

340.318.998

475.153.925

815.472.923

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

694.739.677

16.878.756

711.618.433

إستثمار في شركة حليفة

-

20.687.223

20.687.223

ممتلكات ومعـدات  -بالصافي

-

76.478.738

76.478.738

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

-

1.606.866

1.606.866

موجودات ضريبية مؤجلة

-

521.215

521.215

موجودات أخرى

-

39.036.563

39.036.563

1.501.693.105

630.363.286

2.132.056.391

مجموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

529.641.241

90.000.000

619.641.241

ودائع عمالء

801.756.460

290.529.879

1.092.286.339

أمــوال مقترضـــة من البنك املركزي األردني

100.000.000

4.457.503

104.457.503

تأمينات نقدية

32.112.128

8.183.805

40.295.933

-

677.572

677.572

مخصص ضريبة الدخل

6.674.294

660.584

7.334.878

مطلوبات أخرى

29.016.348

22.493.831

51.510.179

1.499.200.471

417.003.174

1.916.203.645

2.492.634

213.360.112

215.852.746

مخصصات متنوعة

مجموع املطلوبات
الصافي
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 31كانـــــــــــون األول 2018

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

121.539.096

-

121.539.096

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

307.520.994

-

307.520.994

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

15.877.685

-

15.877.685

-

15.506.988

15.506.988

263.244

-

263.244

تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي

348.449.892

404.244.677

752.694.569

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

662.766.363

25.256.810

688.023.173

إستثمار في شركة حليفة

-

19.011.340

19.011.340

ممتلكات ومعـدات  -بالصافي

-

74.301.592

74.301.592

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

-

694.005

694.005

موجودات ضريبية مؤجلة

-

540.846

540.846

موجودات أخرى

-

37.116.887

37.116.887

1.456.417.274

576.673.145

2.033.090.419

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

مجموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

417.381.551

120.000.000

537.381.551

ودائع عمالء

812.085.234

218.476.813

1.030.562.047

أمــوال مقترضـــة من البنك املركزي األردني

145.245.500

796.310

146.041.810

تأمينات نقدية

29.632.207

9.359.086

38.991.293

-

606.874

606.874

مخصص ضريبة الدخل

6.205.718

660.438

6.866.156

مطلوبات أخرى

38.515.028

18.727.457

57.242.485

1.449.065.238

368.626.978

1.817.692.216

7.352.036

208.046.167

215.398.203

مخصصات متنوعة

مجموع املطلوبات
الصافي
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 -49مستويات القمية العادلة

أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك احملددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،واجلدول التالي يوضح
معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت املستخدمة).
املوجودات املالية /
املطلوبات املالية

القيمة العادلـة
2019

2018

دينــار

دينــار

مستوى
القيمة
العادلـة

طريقة التقييم
واملدخالت
املستخدمة

العالقة بني
مدخالت
املدخالت الهامة
هامة
غير امللموسة
غير ملموسة
والقيمة العادلة

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

1.203.192

263.244

اجملموع

1.203.192

263.244

االسعار املعلنة في
املستوى االول
االسواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

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

13.054.223

االسعار املعلنة في
 13.104.260املستوى األول
االسواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

سـنــدات شــــركات

1.163.185

-

االسعار املعلنة في
املستوى األول
االسواق املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

أسهم غير متوفر لها
أسعار سوقية

5.842.433

2.402.728

مقارنتها بالقيمة
السوقية الداة
مالية مشابهة

ال ينطبق

ال ينطبق

اجملموع

20.059.841

15.506.988

املستوى
الثاني

لم تكن هنالك أي حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاني خالل االعوام  2019و .2018
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ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باستثناء ما يرد في اجلدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة في القوائم
املالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية للبنود املبينة ادناه تعادل القيمة العادلة
لها تقريبا وذلك يعود إما الستحقاقها قصير االجل او ان أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام.
2019
القيمة
الدفترية

القيمة العادلة

دينار

دينار

2018
مستوى القيمة
القيمة
العادلة
القيمة العادلة
الدفترية
دينار

دينار

دينار

موجودات مالية غير محددة القيمة
العادلة
أرصدة لدى بنوك مركزية

110.291.280

110.291.280

101.095.229

101.095.229

املستوى الثاني

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

291.440.677

291.842.541

307.520.994

308.230.505

املستوى الثاني

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

24.845.110

24.959.776

15.877.685

15.956.936

املستوى الثاني

قروض وكمبياالت وأخرى

815.472.923

821.267.114

752.694.569

758.137.904

املستوى الثاني

موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

711.618.433

723.219.338

688.023.173

699.442.904

املستوى األول
والثاني

مجموع موجودات مالية غير محددة
القيمة العادلة

1.882.863.478 1.865.211.650 1.971.580.049 1.953.668.423

مطلوبات مالية غير محددة القيمة
العادلة
622.937.273

537,381,551

540.674.472

املستوى الثاني

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

619.641.241

ودائع عمالء

 1.034.495.807 1,030,562,047 1.097.301.501 1.092.286.339املستوى الثاني

أموال مقترضة من البنك املركزي األردني

104.457.503

104.457.503

146.041.810

146.041.810

املستوى الثاني

تامينات نقدية

40.295.933

40.465.048

38,991,293

39.170.804

املستوى الثاني

مجموع مطلوبات مالية غير محددة
القيمة العادلة

1.760.382.893 1.752.976.701 1.865.161.325 1.856.681.016

											
للبنود املبينة اعاله قد مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمستوى الثاني والثالث وفق ًا لنماذج تسعير
متفق عليها والتي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.
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 -50إرتباطات والزتامات حممتلة (خارج املركز املايل)

أ -إرتباطات وإلتزامات ائتمانية:

2019

2018

دينـــار

دينـــار

إعتمادات مستندية:
صادرة

22.086.217

47.006.472

واردة معززة

3.227.945

1.307.390

واردة غير معززة

59.109.943

64.444.035

قبوالت:
صادرة  /اعتمادات

49.937.860

39.942.063

صادرة  /بوالــص

12.423.043

8.063.929

واردة  /غـيـر معـززة

9.712.117

7.790.234

كفاالت:
 -دفع

32.142.129

27.955.736

 -حسن تنفيذ

34.056.466

29.453.390

 -أخرى

21.236.716

23.208.947

عقود الشراء والبيع اآلجل

29.230.480

27.657.000

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

77.140.463

78.070.287

اجملمــوع

350.303.379

354.899.483

بلغت قيمـة عقـود اإليجـارات التشغيليـة لـدى بنك اإلستثمار العربي األردني – قطر (الشركة التابعة)  119.776دينار كما
في  31كانون األول  119.776 ( 2019دينار كما في  31كانون األول .)2018

ب  -ال يوجد إلتزامات تعاقدية لشراء موجودات ثابتة أو عقود إنشائية.
ج  -ال يوجد أية ضمانات مقدمة من البنـك مقابـل إلتزامات تعاقدية.
د  -عقود إيجار تشغيليـة ورأسمالية.
بلغ احلد األدنى ملدفوعات عـقـود التأجير التشغيلية:
2019

2018

دينـــار

دينـــار

خالل سنة واحدة

119.776

119.776

اجملموع

119.776

119.776
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 -51القضايا املقامة عىل البنك

بلــغ مجمــــوع القـــضـــايا املقامة عـلى البنك  4.928.180دينار كما في  31كانون األول  6.737.335( 2019دينــار كما
في  31كانون األول  )2018متثل في معظمها قضايا أقامها بعض العمالء ملقابلة دعاوي أقامها البنك عليهم ،وإستناد ًا لرأي
محامي البنـــك فـإنـــه لن يـتــرتـــب علـــى البنــك أيـــة التـزامــــات ماديـــة لقـــاء هـــــذه القـضــايــــا
عــــدا اخملصص املرصود والبالغ  162.652دينار كما في  31كانون األول  ،2019علم ًا بأن املبالغ التى قد يدفعها البنك لقاء
القضايا التى فصلت او مت تسويتها ودي ًا يتم قيدها فى قائمة الدخل عند دفعها.

 -52معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات اجلديدة والتعديالت الصادرة
وغري النافذة بعد

إن املعايير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة لغاية تاريخ القوائم املالية املوحدة مدرجة
ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:
أدناه ،وسيقوم البنك بتطبيق هذه التعديالت
ً
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )17عقود التأمني
يقدم املعيار منوذج ًا شام ًال لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات املتعلقة بعقود التأمني .ويحل هذا املعيار محل معيار
التقارير املالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمني .ينطبق املعيار على جميع أنواع عقود التأمني (مثل عقود احلياة وغيرها من
عقود التأمني املباشرة وعقود إعادة التأمني) دون النظر للمنشأة املصدرة لعقد التأمني ،كما ينطبق على بعض الضمانات
واألدوات املالية التي حتمل خاصية املشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم املتغيرة وطريقة توزيع
األقساط.
سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2021مع ارقام املقارنة ،مع السماح بالتطبيق املبكر شريطة ان املنشأة
طبقت معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير املالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير املالية
الدولي رقم ( .)17ال يتوقع البنك ان ينتج أثر من تطبيق هذا املعيار.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( :)3تعريف «األعمال»
أصدر اجمللس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف «األعمال» في معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )3اندماج األعمال
ملساعدة املنشئات على حتديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة واملوجودات املستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف «األعمال»
أم ال .وتوضح هذه التعديالت احلد األدنى ملتطلبات األعمال ،وحتذف تقييم ما إذا كان املشاركني في السوق قادرين على استبدال
أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات ملساعدة املنشئات على تقييم ما إذا كانت العملية املستحوذ
عليها جوهرية ،وحتديد تعريفات األعمال واخملرجات ،واضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
نظرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على املعامالت أو األحداث األخرى التي حتدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،فلن
ً
ينتج أثر على البنك من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف «اجلوهري»
أصدر اجمللس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم املالية ومعيار احملاسبة الدولي
رقم ( - )8السياسات احملاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء احملاسبية لتوحيد تعريف ما هو «جوهري» ضمن املعايير
كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف اجلديد على أن «املعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو
إغفالها أو إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها املستخدمون األساسيون للقوائم املالية لألغراض
العامة على أساس تلك القوائم املالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول املنشأة «.
من غير املتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو «جوهري» أثر على القوائم املالية املوحدة للبنك.
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بيانات اإلفـصـاح املطـلوبة
مبوجب تعلميات هيئة األوراق املالية
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بيـــانـــات اإلفـصـــاح املطـلـوبــة مبـوجــب املــادة ( )4من تعليـمـات إفـصـاح
الرشاكت املصدرة واملعايري احملاسبية ومعايري التدقيق الصـــادرة عــن هـيـئــة
األوراق املالية عن السنة املالية املنهتية يف 2019/12/31
 -1لكمة رئيس جملس اإلدارة
وردت في منت التقرير.

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

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

 . 1ج -حجم اإلستثمار الرأسمالي للبنــك

بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي للبنــك خالل عام  2019مبلغ  3.8مليون دينار.

 -2الرشاكت التابعة للبنـــك
وردت في منت التقرير.

 . 3أ -أمساء أعضاء جملس اإلدارة ونبذة تعريفية عن لك واحد مهنم
السيـد  /هـاني عبدالقادر القاضي

•املنصب :رئيس مجلس اإلدارة
•تاريخ امليالد1962 :
•بكالوريوس هندسة  /جامعة أمبريال للعلوم والتكنولوجيا  -لندن.
•ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف ومتويل  /جامعة هارفرد  -بوسطن.
•ضابط ائتمان في دائرة اإلقراض الدولية في بنك  JP Morganنيويورك .1986 - 1984
•مساعد مدير دائرة خدمات االستثمارات البنكية  ،BANKERS TRUSTنيويورك .1991 - 1988
•رئيس جمعية البنوك في األردن.
•عضو مجلس االدارة املفوض في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية.
•عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية.
•املدير العام والرئيس التنفيذي لبنك اإلستثمار العربي األردني لغاية .2017 / 4 / 27
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شركة رونق الثقة لإلستثمارات التجارية وميثلها الـسيد  /حـسني هـاشم أحمـد الدبـاس

• املنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة
• تاريخ امليالد1955 :
• بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو  /كاليفورنيا عام .1976
• ماجستير في اإلدارة والتسويق من معهد اإلدارة العاملي /أريزونا عام .1978
• تقلد عدة مناصب رفيعة آخرها مديرعام ورئيس تنفيذي للملكية األردنية من عام .2012 – 2009
• عضو مجلس في إدارة طيران التحالف العاملي سابقاً.
• رئيس مجلس إدارة األجنحة امللكية.
• عضو في مجلس السياحة األردني.
• عضو في مجلس السياحة الوطني.
• نائب رئيس الشرق األوسط وأفريقيا  IATA /من عام  2012وحتى اآلن.
• مدير مسؤول في شركة إمباريير للشرق األوسط وإفريقيا.

السـيــد  /عـبــدالقـــادر عبداهلل أحمـد الـقـاضــي لغاية ()2019/3/12

• املنصب :عضو مجلس إدارة  /الرئيس املؤسس
• تاريخ امليالد1934 :
• بكالوريوس اقتصاد من جامعة همبلت  /كاليفورنيا.
• ماجستير اقتصاد من جامعة اوريجون  /أمريكا.
• املساعد الثاني للمدير العام للبنك األهلي األردني .1964 - 1961
• رئيس مكتب نائب أمير قطر .1970 - 1964
• مدير وزارة مالية دولة قطر .1988 - 1970
• ممثل دولة قطر في مجالس العديد من املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية .1988 - 1970
• رئيس مجلس ادارة شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية.
• عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية واخلارجية.
• رئيس مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردني لغاية .2014 / 3 / 26

املصـرف الليبي اخلارجـي وميثلــه السيد  /إمحمد محمد فرج فرج

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1974 :
•بكالوريوس إدارة أعمال.
•تقلد عدة مناصب فى املصرف الليبي اخلارجي  ،آخرها مساعد مدير إدارة فى إدارة العمليات املصرفية.
•مدير مكتب اإلستثمار الشعبي اخلرطوم  /السودان  ،من عام  2006وحتى عام .2009

•الشركة العربية لـإلسـتـثـمار وميثلهـا السـيد  /فهد عبد اهلل سعد احلقباني

•املنصب :عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ امليالد1969 :
•بكالوريوس إدارة أعمال.
•ماجستير التسويق الدولي.
•عضو مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل  /سلطنة ُعمان.
•عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة  /جمهورية مصر العربية.
•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الفندقية  /السعودية.
•مدير عام الشؤون املالية واإلدارية في الشركة العربية لإلستثمار.
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•السـيــد  /محمد محمود محمد الـعقر

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1948 :
•عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي من عام  2000وحتى تاريخه.
•مستشار إقليمي لبنك ستاندرد تشارترد .2003 - 2001
•مدير عام إقليمي في الشرق األوسط لبنك .2001 - 1998 ANZ
•مدير تنفيذي إقليمي في الشرق األوسط لبنك .1998 - 1993 ANZ
•مالك ومدير شركة الشراع العقارية  /الدوحة.
•مؤسس وشريك وعضو مجلس إدارة في شركة قطر لألوراق املالية.
•شريك وعضو مجلس إدارة في شركة الثقة للصرافة سابقاً.

السيــد خلـيل محــمــود خليــل أبو الــرب

• املنصب :عضو مجلس إدارة
• تاريخ امليالد1976 :
• بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق – جامعة هيرون – لندن .1995
• عضو مجلس إدارة  The Real Estate Development, Conseil Et Gestion Immobiliere ( CGI ) – Lebanonمن 2010 / 12
وحتى تاريخه.
• شغل عدة مناصب في  KBAS Contracting Trading & Ind. Co., WLLأخرها نائب مدير عام في  2002وحتى تاريخه.
• عضو في شركة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية.
• نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الكلورين.

شركة بتـرا إلنشـاء وإدارة املطاعم وميثلها معالي السيـد « /محمد شريف» علي الزعبي
•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1963 :
•بكالوريوس حقوق مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول  /اململكة املتحدة.
•ماجستير في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة بريستول  /اململكة املتحدة.
•عضو مجلس األعيان.
•وزير عدل سابق.
•وزير الصناعة والتجارة السابق.
•عضو سابق في مجلس إدارة البنك املركزي األردني.
•شريك في مكتب علي الزعبي محامون ومستشارون قانونيون.
•عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات احمللية.
•عضو مجلس إدارة اخلطوط اجلوية امللكية األردنية م.ع.م.

الـسـيـد  /سـائـد جميـل عارف البـديـري

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1954 :
•بكالوريوس جيولوجيا من اجلامعة األمريكية في بيروت عام .1975
•ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أريزونا  /الواليات املتحدة األمريكية.
•مدير احلسابات في سيتي بنك  /الرياض من عام .1980 - 1978
•تقلد عدة مناصب في بنك الكويت الوطني من عام  ،1990 - 1980آخرها مساعد مدير عام.
•تقلد عدة مناصب رفيعة آخرها مساعد مدير عام في بنك االستثمار العربي األردني.
•عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط سابقاً.
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السيد  /خالد «محمد وليد» توفيق زكريا

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1966 :
•بكالوريوس محاسبة ومالية  -اجلامعة األردنية – األردن .1987
•املدير التنفيذي لشركة الشرق األوسط خلدمات الدفع (.)MEPS
•شغل مناصب عدة في بنوك وشركات كبرى في األردن.
•عضو في عدة مجالس إدارات لبنوك وشركات وهيئات وجمعيات.
•مدير في دائرة اخلزينة في بنك االستثمار العربي األردني من .2003 - 1992

الـدكـتور  /عــدنان عـلــــي سـتـيـتـيـة

•املنصب :عضو مجلس إدارة
•تاريخ امليالد1956 :
•بكالوريوس في اإلقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام .1980
•بكالوريوس في القانون والعلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام .2008
•ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليبزيج  -أملانيا عام .1987
•دكتوراه في اإلقتصاد من جامعة ليبزيج  -أملانيا عام .1990
•حالي ًا يشغل منصب املدير التنفيذي  /القانوني لشركة السالم الدولية لإلستثمار.
•محكم دولي معتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم من عام .2008
•محاضر غير متفرغ في جامعة قطر.
•عضو في عدة مجالس إدارات لبنوك وشركات.
•أستاذ مساعد زائر في جامعة قطر.
•مدير تنفيذي للشؤون القانونية في شركة السالم الدولية لإلستثمار.

شركة بيرق األردن األولى لإلستثمارت املتعددة وميثلها السيد  /كمال سعيد املفلح الفواعير

• املنصب :عضو مجلس إدارة
• تاريخ امليالد1952 :
• بكالوريوس إدارة عامة.
• موظف في دائرة التفتيش  /البنك املركزي األردني لغاية عام .1980
• موظف سابق لدى بنك االستثمار العربي االردني.
• رئيس نادي خريجي اجلامعة األردنية.

 . 3ب -أمساء ورتب أخشاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن لك واحد مهنم
السـيد  /نـاصـر نـاجـي حسـيـن الطراونـة

• املنصب :املدير العام
• تاريخ امليالد1964 :
• بكالوريوس في علم الكمبيوتر  /جامعة إمبريال للعلوم والتكنولوجيا – لندن عام .1986
• عمل مستشار في شركة شاعر وشركاه حتى عام .1993
• شريك في مؤسسة  IBEX Consultingعام .1997 – 1994
• عمل كمستشار في الوحدة التنفيذية للتخاصية في رئاسة الوزراء عام .2000 – 1997
• مساعد مدير عام  /خدمات استثمارية في بنك االستثمار العربي األردني عام .2017 – 2000
• رئيس مجلس إدارة سابق لشركة تعدين اليورانيوم األردنية.
• عضو مجلس إدارة سابق لشركة البريد األردني.
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السـيد  /سامـر عبدالقـادر عبداهلل القاضي

املنصب :مساعد املدير العام  /اخلزينة
•تاريخ امليالد1966 :
•بكالوريوس في اإلدارة واالقتصاد جامعة  - RICHMONDلندن.
•مدير قسم دائرة االستثمار في بنك قطر الوطني من .1988 - 1987
•عضو مجلس اإلدارة في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة املتحدة للتأمني.

السـيد  /وائل عبدالقـادر عبداهلل القاضي

املنصب :مساعد املدير العام  /تخطيط وتطوير أعمال البنك
•تاريخ امليالد1969 :
•بكالوريوس في علم الكمبيوتر من جامعة ( )Bostonعام .1990
•تلقى عدة دورات تدريبية منها دورة مدراء التنفيذيني في الشرق األوسط في جامعة هارفرد.
•عمل ملدة سنة واحدة في أقسام متويل الشركات واإلستثمارات في بنك  Dresdnerنيويورك عام .1992
•عضو مجلس اإلدارة في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية.

السـيــد  /رائـد روحي اسكندر املصيص

• املنصب :مساعد املدير العام  /اجملموعة املالية
• تاريخ امليالد1979 :
• بكالوريوس في احملاسبة من جامعة العلوم التطبيقية عام .2001
• ماجستير في التمويل واإلستثمار من  – Kingston Universityلندن عام .2004
• عضو مجلس إدارة في شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية – .Four Seasons Hotel
• عمل على تدقيق العديد من البنوك والشركات املالية احمللية والعاملية.
• عمل ملدة  16سنة في مجال التدقيق والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات التدقيق املهنية في األردن
واململكة املتحدة – بريطانيا.
• عمل في مجال التدريب املالي واخملاطر في الشرق األوسط واململكة املتحدة – بريطانيا.

السـيــد  /بـاســل محمــد علـي األعـــرج

• املنصب :مساعد مدير عام  /اإلمتثال واخملاطر
• تاريخ امليالد1970 :
• ماجستير العلوم املالية واملصرفية  /األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  -األردن عام .1999
• دبلوم عالي متويل التجارة اخلارجية  - London Institute of Banking & Finance /بريطانيا عام .2009
• ماجستير إدارة عامة من جامعة هارفرد – الواليات املتحدة األمريكية ،عام .2011
• ماجستير إدارة األعمال من جامعة  - Lancaster Universityاململكة املتحدة ،عام .2015
• عمل ملدة سنة مدير ًا إلدارة العمليات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.
• عمل ملدة  6سنوات مدير ًا إلدارة العمليات ومن ثم مدير ًا لتطوير األعمال املصرفية لدى بنك اإلحتاد.

الـسـيــد  /شريف فارس سليم الصواحله

• املنصب :مساعد املدير العام  /اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة الثروات
• تاريخ امليالد1978 :
• بكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة  San Francisco Stateفي الواليات املتحدة األمريكية عام .2001
• ماجستير في إدارة االعمال من جامعة  Roehamptonفي اململكة املتحدة األمريكية عام .2018
• حاصل على رخصة  SERIES 7و  SERIES 66من هيئة تداول االوراق املالية االمريكية عام .2004
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• عمل ملدة  5سنوات كمدير خدمات البرمييير وإدارة الثروات والفروع في بنك  HSBCاالردن عام .2014 - 2009
• عمل كمدير مشاريع إقليمي في بنك  HSBCدبي  -االمارات العربية املتحدة ،عام .2012
• عمل ملدة سنتان كمدير منطقة في بنك  Farmers & Merchantsفي والية كاليفورنيا  -الواليات املتحدة ألمريكية عام
.2009 - 2008
• عمل ملدة  4سنوات كنائب الرئيس للخدمات املصرفية التجارية واألفراد في بنك  Bank of Americaفي والية كاليفورنيا -
الواليات املتحدة األمريكية عام .2008 - 2004
• عمل في خدمات البرمييير في بنك  Wells Fargoفي مدينة  - Berkeleyالواليات املتحدة األمريكية عام .2004 - 2003

السـيــد  /محمــد أحمــد زيــد الكيالنــي

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

السـيــدة  /صوفيا فارس يوسف الرزوق

• املنصب :مدير إدارة العمليات املركزية
• تاريخ امليالد1981 :
• بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية من اجلامعة الهاشمية عام .2003
• ماجستير في إدارة االعمال في التمويل واملصارف من معهد الدراسات املصرفية بالتعاون مع اجلامعة االردنية عام .2006
• شهادة  - DELFدبلوم في اللغة الفرنسية من املعهد الفرنسي  -األردن ،عام .1997
• عملت و تنقلت في أكثر من قسم ومنصب لدى بنك  HSBCاألردن منذ عام .2003
• عملت ملدة  3سنوات مدير ًا لعمليات ائتمان الشركات ومن ثم  3سنوات مدير ًا للعمليات املركزية في بنك  HSBCاألردن.
• عملت  3سنوات مدير ًا لدوائر احلواالت املركزية وعمليات الشركات وصيانة احلسابات املركزية في بنك االستثمار العربي األردني.
• عملت مدير ًا إلدارة العمليات املركزية في بنك االستثمار العربي األردني منذ عام .2017

السـيــد  /محمـد خلـدون عبده شمـوط

•املنصب :مساعد نائب املدير العام  /اخلزينة والعمالت األجنبية
•تاريخ امليالد1982 :
•بكالوريوس علم احلاسبات اإللكترونية من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،عام .2004
•ماجستير إدارة أعمال من جامعة الشرق األوسط ،عام .2012
•حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة اخلزينة وإدارة احملافظ اإلستثمارية.
•ضابط حسابات كبار العمالء في بنك املال األردني من عام .2007 - 2005
•رئيس وحدة اخلزينة واإلستثمار في بنك لبنان واملهجر من عام .2012 - 2007
•عضو مجلس إدارة شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات.

السـيــد  /محمـد فريد رشيد منصـور

•املنصب :مساعد نائب املدير العام  /الشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني
•تاريخ امليالد1968 :
•بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة مؤتة ،عام .1991
•دبلوم عالي مهارات إدارة أعمال  OMDPمن كلية  – Sheridan Collage, Ontarioكندا ،عام .1999
•دبلوم إدارة املوارد البشرية  HRMمن اجلامعة األملانية ،عام .2018
•شهادة مدرب دولي معتمد في تنمية املهارات البشرية  CIPTمن املعهد األمريكي للتدريب ،عام .2016
•مدير ًا لدائرة الشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني في بنك االستثمار العربي األردني ،عام .2019 - 2018
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 -4أمساء كبار ماليك األهسم وعدد األهسم اململوكة للك مهنم مقارنة مع السنة
السابقة
كبار مالكي االسهم الذين تساوي او تزيد مساهمتهم عن (  )%1من شركة بنك االستثمار العربي األردني
2019 / 12 / 31
إسم املساهم

اجلنسية

عدد
األسهم
اململوكة

2018 / 12 / 31

نسبة األسهم
نسبة
عدد
املرهونة
املساهمة *املستفيد
األسهم
من إجمالي
في رأس النهائي
املرهونة
املساهمة
املال

جهة
الرهن

نسبة
عدد
املساهمة
األسهم
في رأس
اململوكة
املال

عبدالقادر عبداهلل
أحمد القاضي

أردني

%16.294 24.441.323

نفسه

-

-

-

%16.294 24.441.323

املصرف الليبي اخلارجي

ليبي

%12.791 19.186.363

نفسها

-

-

-

%12.791 19.186.363

سعودي %10.250 15.375.000

نفسها

-

-

-

%10.250 15.375.000

قطري 13.636.363

%9.091

نفسه

-

-

-

13.636.363

%9.091

سهاد صالح سعيد
النحوي

أردني

7.454.544

%4.970

نفسها

-

-

-

7.454.544

%4.970

محمود خليل عبد
الرحمن ابو الرب

أردني

7.096.542

%4.731

نفسه

-

-

-

7.096.542

%4.731

هاني عبدالقادر عبداهلل
القاضي

أردني

6.873.632

%4.582

نفسه

-

-

-

6.883.632

%4.589

سامر عبدالقادر
عبداهلل القاضي

أردني

6.323.536

%4.216

نفسه

-

-

-

6.323.536

%4.216

املؤسسة العامة
للضمان اإلجتماعي

أردني

6.125.029

نفسها/
 %4.083مؤسسة
عامة أردنية

الشركة العربية
لإلستثمار
الشيخ حمد بن جاسم
بن جبر الثاني

-

-

-

6.125.029

%4.083

وائل عبدالقادر عبداهلل
القاضي

أردني

5.625.000

%3.750

نفسه

-

-

-

5.625.000

%3.750

البنك العربي

أردني

2.354.541

%1.570

نفسه

-

-

-

2.354.541

%1.570

راضي شاكر درويش
النتشة

أردني

2.250.000

%1.500

نفسه

-

-

-

2.250.000

%1.500

فتحي قاسم احلاج
سمارة سمارة

أردني

2.000.000

%1.333

نفسه

-

-

-

2.000.000

%1.333

خليل محمود خليل أبو
الرب

أردني

1.700.000

%1.133

نفسه

1.050.000

%61.765

بنك
القاهرة 1.700.000
عمان

%1.133

ظافر صالح سعيد
النحوي

أردني

1.524.854

%1.017

نفسه

-

-

-

1.524.854

%1.017

يوسف أحمد حسن أبو
غيدة

أردني

1.500.000

%1.000

نفسه

-

-

-

1.500.000

%1.000
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كبار مالكي االسهم الذين تساوي او تزيد مساهمتهم عن ( )%5من املصرف الليبي اخلارجي
٢٠١٨ / 12 / 31

2019 / 12 / 31
عدد
نسبة
*املستفيد
عدد االسهم
االسهم
املساهمة
إسم املساهم اجلنسية
النهائي
اململوكة
املرهونة
في رأس املال
مصرف ليبيا
املركزي

ليبي

 30مليون
سهم

%100

نفسها

نسبة
االسهم
املرهونة
من إجمالي
املساهمة

جهة
الرهن

-

-

-

نسبة
عدد
االسهم املساهمة
اململوكة في رأس
املال
 30مليون
سهم

%100

كبار مالكي االسهم الذين تساوي او تزيد مساهمتهم عن ( )%5من الشركة العربية لإلستثمار
٢٠١٨ / 12 / 31

2019 / 12 / 31
نسبة
االسهم
املرهونة
من إجمالي
املساهمة

جهة
الرهن

السعودية

سعودي %15.68 125.440.000

نفسها

-

-

-

%15.68 125.440.000

الكويت

كويتي %15.68 125.440.000

نفسها

-

-

-

%15.68 125.440.000

دولة االمارات العربية املتحدة

اماراتي %15.68 125.440.000

نفسها

-

-

-

%15.68 125.440.000

جمهورية العراق

عراقي

83.840.000

%10.48

نفسها

-

-

-

83.840.000

%10.48

دولة قطر

قطري

65.520.000

%8.19

نفسها

-

-

-

65.520.000

%8.19

جمهورية مصر العربية

مصري

55.760.000

%6.97

نفسها

-

-

-

55.760.000

%6.97

اجلمهورية العربية السورية

سوري

55.760.000

%6.97

نفسها

-

-

-

55.760.000

%6.97

دولة ليبيا

ليبي

55.760.000

%6.97

نفسها

-

-

-

55.760.000

%6.97

إسم املساهم

عدد االسهم
اململوكة
اجلنسية

نسبة
عدد
املساهمة *املستفيد
االسهم
النهائي
في رأس
املرهونة
املال

نسبة
عدد االسهم املساهمة
في رأس
اململوكة
املال
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كبار مالكي االسهم الذين تساوي او تزيد مساهمتهم عن ( )%5من البنك العربي
٢٠١٨ / 12 / 31

2019 / 12 / 31

نسبة
نسبة
نسبة
عدد
عدد االسهم املساهمة
االسهم
عدد االسهم املساهمة *املستفيد
االسهم
جهة
في رأس
اململوكة
املرهونة
في رأس النهائي
إسم املساهم اجلنسية اململوكة
الرهن
املرهونة
املال
املال
من إجمالي
املساهمة
نفسها/
مؤسسة
املؤسسة العامة
%16
 102.528.000%16
أردني 102.528.000
عامة
للضمان االجتماعي
أردنية

• عـدد املساهميـن األردنييـن ( )699مساهم ميتلكون ( )99.223.485سهم ًا تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال (.)% 66.15
• عدد املساهمني العرب واالجانب ( )49مساهم ميتلكون ( )50.776.515سهم ًا تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال (.)% 33.85

 -5الوضع التنافيس للبنـك وحصتـه من السوق احمليل
احلصة السوقية لفروع البنك في األردن في نهاية العام ٢٠١٩
البـيــــــــــــــــــان

احلصــة الســوقـيــة

املوجـودات

% 3.7

إجمالي ودائع العمـالء

% 2.٨

القروض والتسهيالت اإلئتمانية

% 2.٩

 - 6درجة اإلعمتاد عىل موردين حمددين أو معالء رئيسني حمليًا وخارجيًا

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

 - 7امحلاية احلكومية أو اإلمتيازات اليت يمتتع هبا البنك أو أي من منتجاته
مبوجب القوانني واألنمظة أو غريها

ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنـك أو أي مـن منتجـاتـه مبوجـب القوانيـن واألنظمـة أو غيرها.
ال يوجد أي براءة اختراع أو حقوق امتياز حصل البنــك عليها.

 - 8القـرارات الصـادرة عن احلكومـة أو املنمظـات الدوليـة أو غيـرها اليت هلـا
أثر مادي علـى معل البنـك أو منتجاته أو قدرته التنافسية

ال توجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية،
ونقوم باإللتزام باملعايير الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية املنظمة لألعمال املالية واملصرفية.
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 .9أ  -اهليـكــل التنـظـيـمــي للبـــنــــك
إدارة اﻻﻋﻤﺎل
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
إدارة ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﻓﺮاد وإدارة
اﻟﺜﺮوات
داﺋﺮة
إﺋﺘﻤﺎن اﻷﻓﺮاد
إدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﳋﺎرﺟﻴﺔ

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻻﻋﻤﺎل

داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

إدارة اﻟﺸﺆون
اﻻدارﻳﺔ واﳌﻮﻇﻔﲔ

داﺋﺮة اﳋﺰﻳﻨﺔ

ﳉﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﳉﻨﺔ اﳋﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﳉﻨﺔ اﻹدارة
ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت

داﺋﺮة اﻹﻣﺘﺜﺎل

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﳉﻨﺔ اﻟﻠﻮازم
واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت واﳌﺼﺎرﻳﻒ

ﳉﻨﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﳉﻨﺔ ﺷﺆون
اﳌﻮﻇﻔﲔ

ﳉﻨﺔ إدارة اﳌﻮﺟﻮدات
واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

ﳉﻨﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

إدارة اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ إدارة اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ
واﻻﻣﺘﺜﺎل

ﳉﻨﺔ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
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 .9ب  -عـدد مـوظـيف البنـــك ومؤهالهتم العملية
عـدد موظفي بنك
االستثمار العربي
األردني  +قبرص

عـدد موظفي بنك
اإلستثمار العربي
األردني/قطر

عدد موظفي الشركة
العربية األردنية لإلستثمار
والوساطة املالية

اجملموع

دكتــــوراه

1

--

--

1

ماجيـستيــر

36

1

--

37

بكالوريوس

575

7

5

587

دبلــوم

61

5

1

67

ثانوية عامـة

37

--

--

37

دون الثانونيـة

49

--

1

50

اجملمـــــــوع

759

13

7

779

املؤهـل العلمي

 .9ج  -براجم التأهيل والتدريب ملوظيف البنــك
إســـــــــــــم الـدورة

عدد املوظفني

نظام نقل االموال Brinks Eco

3

ورشة حول اطالق خدمة وتكنولوجيا Blockchain

79

تطوير مهارات موظفي مركز االتصال

2

اخصائي معتمد في االمتثال ومكافحة غسل االموال
االمتثال ومكافحة غسل االموال

2
5

عمليات تقييم كفاية رأس املال الداخلي ICAAP

1

التدريب على مبيعات بطاقات االئتمان  -فيزا االردن

116

نظام حواالت Western Union

28

اخلدمات واملنتجات املصرفية

53

مؤمتر التحول الرقمي

1

استخدام برنامج اكسل للدائرة املالية

11

التحليل املالي املتقدم

2

دورة االمتثال ومكافحة غسيل االموال للموظفني اجلدد 1

53

دورة االمتثال ومكافحة غسيل االموال للموظفني اجلدد 2

29

ورشة عمل  -االمتثال ومكافحة غسل االموال  -موظفي ومشرفي الفروع

35

ورشة عمل  -االمتثال ومكافحة غسل االموال  -موظفي ومشرفي امناء الصندوق

16

ورشة عمل  -االمتثال ومكافحة غسل االموال  -البرستيج

26

دورة االمتثال ومكافحة غسيل االموال ملوظفي دائرة االمتثال

2

خطة واجراءات االخالء ملشرفي الطوابق 2

35

خبير معتمد في إدارة اخملاطر CERM by Frankfurt School -

2

محترف دولي معتمد في خدمة العمالء CCSP

2
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إســـــــــــــم الـدورة

عدد املوظفني

مدقق داخلي معتمد CIA

1

خبير شبكات معتمد من سيسكو CISCO CCNA

2

خبير معتمد مؤشرات االداء الرئيسية

1

مهارات البيع وخدمة عمالء الشركات

17

مرونة املعلومات في عصر التكنولوجيا الرقمية

1

ورشة عمل East Net -

2

ادوات التخصيم

1

التكنولوجيا املالية وتقنية بلوكشني  -وكالة موديز

1

برنامج التكنولوجيا املالية للشرق االوسط

1

ورشة – قوانني وتعليمات النظام األوروبي العام حلماية البيانات GDPR -

37

شرح شروط التسليم الدولية Incoterms 2020

2

برنامج الشهادة الدولية املتقدمة في االمتثال التنظيمي

1

لغة البرمجة JAVA

3

لغة البرمجة JAVA

16

االعتمادات املستندية

6

نظام مخاطر االئتمان Moody's Credit Lens

49

حتديثات واستخدام نظام 1- World Check

30

اخملاطر التشغيلية

1

ادارة مخاطر التشغيل وتكنولوجيا املعلومات

1

برنامج التكنولوجيا املالية  -جامعة اكسفورد

2

ورشة عمل  -بطاقات فيزا  -فيزا االردن

22

استخدام نظام Workflow

35

حتديثات واستخدام نظام 2- World Check

2

ابتكارات التكنولوجيا املالية ومستقبل اخلدمات املصرفية

1

اخالقيات املهنة املصرفية

2

استراتيجيات وتقنيات التفاوض

1

اعداد وصياغة سياسات واجراءات املوارد البشرية

2

التحليل املالي اساسي ومتقدم

1

التسهيالت املالية ملشاريع املياه

20

التميز في خدمة العمالء

3

اجلوانب القانونية للشيكات

2

احلاكمية املؤسسية

1

الدبلوم املهني املتخصص في االمتثال

2

الرقابة الداخلية وادوات التدقيق

1

املندى السنوي الرابع لل AML

1
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إســـــــــــــم الـدورة

عدد املوظفني

اماكن عمل دامجة لذوي االعاقة

1

بناء نظام نزاهة ومكافحة الفساد في املؤسسات

50

حتديثات فتح احلسابات على النظام

3

حتليل البيانات باستخدام اكسل

2

تطبيقات عملية في قانون العمل

2

تعليمات البنك املركزي حول حماية املستهلك

3

تعليمات املركزي  -املعامالت االلكترونية

3

خطة واجراءات االخالء ملشرفي الطوابق 1

32

دورة االسعافات االولية واالتعاش الرئوي 1

5

دورة االسعافات االولية واالتعاش الرئوي 2

9

عمليات الشيكات واملقاصة االلكترونية

23

قانون االعسار

2

قانون العفو العام وأثره على احكام اصدار شيكات بدون رصيد

2

قانون العمل والضريبة والضمان االجتماعي

1

قانون ضريبة الدخل املعدل

5

كشف تزوير التواقيع

1

متطلبات وصول االشخاص ذوي االعاقة

2

مكافحة اجلرائم املالية

1

منتدى متويل املشروعات  -الشركات الصغيرة واملتوسطة

2

مهارات كشف التزييف والتزوير

3

مؤمتر اسواق رأس املال

1

نظام االفصاح االلكتروني XBRL

2

نظام الرقابة املكتبية

6

ورشة عمل املنصة االلكترونية جلمع البيانات

7

املعامالت البنكية للجمعيات اخليرية

2
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عدد املوظفني

الشهادات املهنية
CAMS - Certified Anti Money laundry Specialist by ACAMS

2

CIA - Certified internal Auditor by IIA

1

CICSP - Certified International Customer Service Professional by UITI

2

CKPI - Certified Key Performance Indicator by IKPI

1

CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control – ISACA

1

International advanced Certificate in regulatory compliance by ICA

1

Oxford Fintech program - by Oxford University

1

الدبلوم املهني املتخصص في االمتثال  -معهد الدراسات املصرفية

1

 - 10املخاطر الىت يتعرض البنك هلا

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

 - 11اإلجنازات الىت حققها البنــك خالل السنة املالية
وردت ضمن التقرير.

 - 12األثر املايل لعمليـات ذات طبيعـة غـيـر متكررة حدثت خالل السنة املالية،
وال تدخل مضن نشاط البنك الرئييس.
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

 -13السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة واألرباح املوزعة وصايف
حقوق املسامهني وأسعار األوراق املالية

تطور صافي األرباح واألرباح املوزعة وحقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية للسنوات ( 2019 – 2015دينار أردني) كما يلي:
2015

2016

2017

2018

٢٠١٩

البيـــان
األرباح املتحققة

33.474.649

33.474.065

25.774.257

24.396.422

23.665.970

األرباح املوزعـة

18.000.000

18.000.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

صافي حقوق املساهمني

200.099.041

199.160.094

198.700.954

194.856.787

196.690.264

1.91

1.70

1.75

1.28

1.31

أسعار األوراق املالية
(سعر إغالق السهم)

 - 14حتليل املركز املايل للبنـك ونتاجئ أمعاله خالل السنة املالية
وردت ضمن التقرير.

 - 15التطورات املستقبلية اهلامة واخلطة املستقبلية للبنــك للسنة القادمة
وردت ضمن التقرير.

 - 16أتعاب مدقيق احلسابات لعام ٢٠١٩

بلغت أتعاب مدققي احلسابات داخل اململكة وخارجها مبلغ ( )205.756دينار كما في نهاية عام .2019
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 .17أ  -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة
اســــــم املساهم

٢٠١٩/ 12 / 31

٢٠١٨/12/31

املنصب

اجلنسية

عدد األسهم
اململوكة

مجموع
عدد األسهم
اململوكة

رئيس مجلس
إدارة

أردني

6.873.632

6.883.632

الشركات املسيطر عليها
شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

السيد /هـاني عبـدالقـادر
القاضــي

شركة بترا إلدارة
وإنشاء املطاعم
شركة رونق الثقة
لالستثمارات التجارية
شركة بيرق األردن األولى
لإلستثمارات املتعددة

شركة رونق الثقة
عضو مجلس
لالستثمارات التجارية و ميثلها
إدارة  /نائب رئيس
السيد  /حسيـن هاشــم
مجلس اإلدارة
أحمد الـدباس

أردنية
أردني

10.000

10.000

املصرف الليبي اخلارجي وميثله:
السيد /إمحمد محمد فرج
فرج

عضو مجلس
إدارة

ليبية
ليبي

19.186.363

19.186.363

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

عضو مجلس
اإلدارة

سعودية
سعودي

15.375.000

15.375.000

السيد /محمد محمود
محـمـد الـعـقـر

عضو مجلس
إدارة

قطري

581.982

581.982

السيد /خليل محمود أبو الرب

عضو مجلس
إدارة

1.700.000

1.700.000

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

عضو مجلس
إدارة

أردني
أردنـيــة

45.451

45.451

السيد /سائد جميل البديـري

عضو مجلس
إدارة

أردني

30.000

30.000

السيد /خالد “محمد وليد”
توفيق زكريا

عضو مجلس
إدارة

أردني

٢0.000

٢0.000

السيد /عدنان علي ستيتية

عضو مجلس
إدارة

أردني

١0.000

١0.000

شركة بيرق األردن األولى
لالستثمارات املتعددة وميثلها
السيد /كمال سعيد مفلح
الفواعير

عضو مجلس
إدارة

144

أردني

أردنية
أردني

١0.000

-

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية

 .17ب  -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل اإلدارة العليــا
اســـــم املـســــاهـــم
السيد  /نـاصـر ناجي حسني
الطـراونــه
السيد  /سامر عبدالـقادر
عبداهلل الـقاضي

٢٠١٩/ 12 / 31

٢٠١٨/ 12 / 31

اجلنسية

عدد االسهم
اململوكة

عدد االسهم
اململوكة

املدير العام

أردني

-

-

مساعد املدير
العام  /اخلزينة

أردني

املنصب

6.323.536

6.323.536

مساعد املدير
العام  /تخطيط
وتطوير أعمال
البنك

أردني

5.625.000

5.625.000

السيد /رائد روحي اسكندر
املصيص

مساعد املدير
العام /املالية

أردني

-

-

السيد  /بـاسـل محمد علي
األعرج

مساعد املدير
العام /اإلمتثال
واخملاطر مصرفية

أردني

السيد /شريف فارس سليم
الصواحله

مساعد املدير
العام /اخلدمات
املصرفية لألفراد
وإدارة الثروات

أردني

السيد /محمد أحمد زيد
الكيالني

مساعد نائب
املدير العام/
التدقيق الداخلي

أردني

السيدة /صوفيا فارس يوسف
الرزوق

مساعد نائب
املدير العام /إدارة
العمليات املركزية

أردني

السيد /محـمد خلدون عبده
شموط

مساعد نائب
املدير العام/
اخلزينة والعمالت
األجنبية

أردني

السيد  /محمد فريد رشيد
منصور

مساعد نائب
املدير العام/
الشؤون اإلدارية
وشؤون املوظفني

أردني

السيد  /وائل عبدالـقادر عبداهلل
القـاضـي

-

-

-

-

-

-

الشركات املسيطر
عليها

شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية
شركة بترا إلدارة وإنشاء
املطاعم
شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية
شركة بترا إلدارة وإنشاء
املطاعم

-

-

-

-

-

-
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 .17ج -عدد األوراق املالية اململوكة ألقارب أعضاء جملس اإلدارة وأقارب أخشاص
اإلدارة العليا (الزوجة واألوالد القرص فقط)
الصلــة

اجلنسية

اســــــم املساهم
السيد /سامر عبدالقادر عبداهلل القاضي
السيدة /لندا داود يعقوب عبد قـشـطة

زوجـة

أردنـية

السيد /وائل عبدالقادر عبداهلل القاضي
السيد /زيـد وائــل عبدالقادر القاضي

إبـن

أردني

زوجـة

أردنيـة

السيــد /سـائـد جميل عارف البديـري
السيـدة /لبنى عبدالرحيم حافظ ارشيـد

٢٠١٩ / 12 / 31

٢٠١٨/12/31

عدد االسهم اململوكة

عدد األسهم اململوكة

225.000

225.000

150.000

150.000

1.363

1.363

 .17د -عدد األوراق املالية املصدرة من قبل البنك واململوكة مـن قبل رشاكت
مسيطر علهيا يه مكا ييل:
إســم العضو

املنصـب اإلداري
بالبنك

إسم الشركـة املسيطر
عليها

الصفة القانونية اجلنسية

عدد األوراق اململوكة
٢٠١٩

2018

هاني عبدالقادر عبداهلل
القاضي

رئيـــس مجلس
إدارة

شركــة
شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية مـساهمة عامة

أردنية

28908
سهم

٢٨٩٠٨
سهم

سامر عبدالقادر عبداهلل
القاضي

مساعد املدير
العــــــام

شركــة
شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية مـساهمة عامة

أردنية

28908
سهم

28908
سهم

وائل عبدالقادر عبداهلل
القاضي

مساعد املدير
العام

شركــة
شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية مـساهمة عامة

أردنية

28908
سهم

28908
سهم

خليل محمود خليل ابو
الرب

عضــو
مـجلـس إدارة

شركــة
شركة البحر املتوسط
لإلستثمارات السياحية مـساهمة عامة

أردنية

28908
سهم

28908
سهم

هاني عبدالقادر عبداهلل
القاضي

رئيس مجلس
اإلدارة

شــركـــة بـتــــرا
إلنشاء وإدارة املطاعم

شركـة محدودة
املـسـؤوليـة

أردنية

45451
سهم

45451
سهم

سامر عبدالقادر عبداهلل
القاضي

مساعد املدير
العــــــام

شــركـــة بـتــــرا
إلنشاء وإدارة املطاعم

شركـة محدودة
املـسـؤوليـة

أردنية

45451
سهم

45451
سهم

وائل عبدالقادر عبداهلل
القاضي

مساعد املدير
العام

شــركـــة بـتــــرا
إلنشاء وإدارة املطاعم

شركـة محدودة
املسؤوليـة

أردنية

45451
سهم

45451
سهم

هاني عبدالقادر عبداهلل
القاضي

رئيس مجلس
اإلدارة

شركة رونق الثقة
لإلستثمارات التجارية

شركـة محدودة
املـسـؤوليـة

أردنية

١٠٠٠٠
سهم

١٠٠٠٠
سهم

هاني عبدالقادر عبداهلل
القاضي

رئيس مجلس
اإلدارة

شركة بيرق األردن األولى شركـة محدودة
املـسـؤوليـة
لإلستثمارات املتعددة

أردنية

١٠٠٠٠
سهم

---

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة ،كما ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص
اإلدارة العليا وأقاربهم.
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 . 18أ  -املزايا واملاكفـآت التـي يمتتــع هبا رئيس وأعضاء جملس اإلدارة
• بلغ إجمالي األجور واألتعاب والرواتب والعالوات ومصاريف الـسفر واإلنتقال املدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،لعام
 2019مبلغ ( )1.129.784دينار وتفاصيل ذلك كما يلي-:

إسم العضـو

الـسيـد  /هــانـــي عبــدالـقـادر
عبداهلل الـقـاضــي
شركة رونق الثقة لإلستثمارات
التجارية
ميثلها السيد  /حـسني هـاشـم
أحمد الـدبـاس

املنـصـب

رئيس مجلس اإلدارة

الرواتب
السنويـة

املكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية
واألخرى

مصاريف
التنقالت

ديــنار

ديــنار

ديــنار

ديــنار

ديــنار

-

735.000

49.668

18.000

802.668

إجمالي
املزايا
السنوية

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

-

5.000

11.000

18.000

34.000

السيد /عـبدالـقـادر عبداهلل أحمد
القاضي (لغاية )2019/3/12

الرئيس املؤسس
عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

5.500

6.000

16.500

املـصـرف الليبي اخلارجي وميـثـلـه:
السيد  /إمحمد محمد فرج فرج

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

24.866

18.000

47.866

الشركة العربية لالستثمار وميثلها
السيد /فهد عبد اهلل سعد احلقباني

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

10.375

18.000

33.375

السيد  /محمد محمود محمد العقر

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

2.286

18.000

25.286

السيد /خليل محمود أبوالرب

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

12.318

18.000

35.318

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

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

2.000

18.000

25.000

السيد  /سائد جميل البديري

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

2.033

18.000

25.033

السيد خالد “محمد وليد” توفيق
زكريا

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

6.090

18.000

29.090

الدكتور  /عدنان علي ستيتية

عضو مجلس اإلدارة

-

5.000

19.148

18.000

42.148

شركة بيرق األردن األولى لالستثمارات
املتعددة وميثلها السيد /كمال سعيد
عضو مجلس اإلدارة
مفلح الفواعير
(إعتبار ًا من )2019/4/1

-

-

-

13.500

13.500

اجملمـوع

-

785.000

145.284

199.500

1.129.784
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 .18ب -املزايا واملاكفآت اليت تـمتتع هبا اإلدارة التنـفـيـذية العـليا خالل عام 2019
اإلدارة الـتـنفـيذيـة العـلـيا

املنصب

الـرواتب
السنوية
واملكافآت

مـصـاريف
السفـر
واإلنـتقال

إجـمالي املزايا
السنوية

السيد  /نـاصـر ناجي حـسيـن الطراونـة

املدير العام

328.259

6.052

334.311

السيد  /سامر عبدالقادر عبداهلل القاضي

مساعـد املديـر العام  /اخلزينة

326.216

10.232

336.448

السيد  /وائل عبدالقادر عبداهلل القاضي

مساعد املدير العام /تخطيط
وتطوير أعمال البنك

237.640

-

237.640

السيد /رائد روحي اسكندر املصيص

مساعد املدير العام /املالية

118.523

3.040

121.563

السيد /بـاسـل محمد علي األعرج

مساعد املدير العام /اإلمتثال
واخملاطر

119.464

10.219

129.683

السيد /شريف فارس سليم الصواحله

مساعد املدير العام /اخلدمات
املصرفية لألفراد وإدارة الثروات

145.426

-

145.426

السيد /محمد أحمد زيد الكيالني

مساعد نائب املدير العام/
التدقيق الداخلي

100.360

2.130

102.490

السيد  /محمد خـلدون عبده شموط

مساعد نائب املدير العام/
اخلزينة والعمالت األجنبية

59.928

-

59.928

السيدة  /صوفي فارس يوسف الرزوق

مديـر العمليات

67.865

-

67.865

مساعد نائب املدير العام/
الشؤون اإلدارية وشؤون
املوظفني

السيد  /مـحمد فـريـد رشيـد منصور
اجملمـوع

80.222

-

80.222

1.581.508

31.673

1.613.181

 .19التربعات واملنح الىت دفعها البنــك خالل السنة املالية
اجلهــــــــة املستفيــــــــــــــدة

املبلـــغ  /دينـــار

اجلـمعيــات اخليـريـــة

160.146

اجملـاالت الثقافيــــة

50.900

الطفـل واملــرأة واألســرة

19.000

دعـــم النقــابــــات

6.000

اجملموع

236.046

 -20العقود واملشاريع واإلرتباطات اليت عقدها البنك مع الرشاكت التابعة أو
الشقيقة أو احلليفة أو رئيس جملس اإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة أو
املدير العام أو أي موظف يف البنك أوقارهبم

ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو إرتباطات عقدتها الشركة املصدرة مع رئيس مجلس اإلدارة او أعضاء اجمللس أو املدير
العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
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 . 21أ  -مسامهة البنك يف محاية البيئة

قام البنك بإنشاء مشروع توليد الطاقة الشمسية كمساهمة منه في حماية البيئة.

 . 21ب  -مسامهة البنــك يف خدمة املجمتع احمليل

يساهم البنك في خدمة اجملتمع احمللي من خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي ملؤسسات خيرية وخدمية باإلضافة إلى
األندية الرياضية واإلجتماعية والثقافية األخرى.

 .21ج  -اإلقرارات املطلوبة
 -1يقــر مجلــس إدارة بـنـــك االسـتـثـمـــار العربي األردني بعدم وجود أي أمور جوهريــة قــد تـؤثــر علــى استمرارية
عمل البنك خالل السنة املالية .2019
 -2يقر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال في البنك.
رئـــــيــس وأعضاء مجلس اإلدارة

التواقيع

السـيـد هــانـي عبدالقادر عبداهلل القاضي  /رئيس مجلس اإلدارة
شركة رونق الثقة لإلستثمارات التجارية وميثلها
الـســيـد حســـيــن هـــاشـــم أحمــد الــدبــــاس  /نـائب رئيس مجلس اإلدارة
املصرف الليبي اخلارجي وميثله السيد  /امـحـمــد محمــد فــــرج
الشركة العربية لإلستثمار وميثلها السيد  /فهد عبداهلل سعد احلقباني
الــســيـــد  /مـحـمـــد مــــحـــمـــود العقر
الســيـــد  /خـليـل محـمـــود أبــو الـــرب
شـركة بتـرا إلنشاء وإدارة املطاعم وميثلهـا معالي
السـيـد “محمد شـريف” علي الزعبي
الـســيـــد  /سـائـــد جمـيـــل عـــارف البــديـــري
السيـد  /خالـد “محمد وليــد” توفيـق زكريــا
الـدكـتـور  /عـدنـــان علــي ستيتيــة
شركة بيرق األردن األولى لالستثمارات املتعددة وميثلها السيد /كمال سعيد املفلح الفواعير
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 - 3نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
رئيس مجلس اإلدارة

املدير العـام

مساعد املدير العام  /املاليـــة

هـانــي عبدالقــادر القــاضــي

نـاصـــر نــاجــي الطراونــــة

رائـد روحي املصيــص

مت اإللتزام بقواعد احلوكمة باستثناء القواعد اإلرشادية التاليـة:
•يــتــم اإلعـــالن عـن البـيــانـــات املالية وفق ًا ألحكام قانون الشركات ساري املفعول وليس كما ورد بقواعد احلوكمة
اإلرشادية.
•تـقـــدم كـل مـن جلنــة التــدقيـق وجلنــــة الترشيحات واملكافآت قراراتهـما وتوصيــاتهما إلى مجلس اإلدارة فقـط.
•ال يتــم إرفـاق النبذة التعـريـفـيــة للمسـاهــم الـراغب في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بالدعوى املوجهة
للمساهمني حلضور اجتماع الهيئة العامة علم ًا بأن اإلجراءات املتبعة بهذا اخلصوص تتفق وقانون الشركات ساري املفعول.
•يتم إرسال الدعوى إلى كل مساهم حلضور اجتماع الهيئة العامة قبل  21يوم ًا من التاريخ املقرر لعقد اإلجتماع متاشي ًا
وأحكام قانون الشركات وليس كما ورد بقواعد احلوكمـــة اإلرشـاديـة.
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الفروع واملكاتب والشركات التابعة والبنك احلليف محلي ًا ودولي ًا وعدد املوظفني في كل منها:
الفـرع

احملافظة

العنوان

عدد
املوظفني

اإلدارة العامة (السادس)

عمان
ّ

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

466

فرع السادس

عمان
ّ

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

30

فرع خدمات الشركات – الدوار السادس

عمان
ّ

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

36

فرع دوار الداخليــة

عمان
ّ

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

14

فرع عبــدون

عمان
ّ

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

9

فرع بيادر وادي السير

عمان
ّ

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

10

فــرع الوحــدات

عمان
ّ

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

7

فــرع وادي صقــرة

عمان
ّ

شارع عرار  -عمارة رقم 234
عمان  11118األردن
ص .بّ 6041 .
هاتف+962)6(4621942 :
فاكس+962)6(4657571 :

6

فرع تالع العلي

عمان
ّ

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

9

فـرع اجلبيهــة

عمان
ّ

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

7
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فرع ضاحية الياسمني

عمان
ّ

شارع جبل عرفات  -عمارة رقم 15
عمان  11171األردن
ص.بّ 713100 .
هاتف+962)6(4209221 :
فاكس+962)6(4206752 :

5

فــرع طبـربـــور

عمان
ّ

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

6

فـرع مطار امللكة علياء الدولي

عمان
ّ

القادمني
عمان  1121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)6(5003005 :
فاكس+962)6(5681482 :

21

فرع دابوق

عمان
ّ

شارع امللك عبداهلل الثاني – مبنى الدالهمة بالزا
عمان  11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)6(4654130 :
فاكس+962)6(5340632 :

7

عمان
ّ

طريق املطار  -محطة املناصير
عمان 11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)6(5200720 :
فاكس+962)6(5200725 :

6

فــرع العبـدلــي مــول

عمان
ّ

بوليفارد العبدلي – منطقة العبدلي
عمان  11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)6(5696691 :
فاكس+962)6(5696693 :

5

فرع الزرقــاء

الزرقاء

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

8

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء

شارع مكه  36مجمع البركة
ص .ب 2186 .الزرقاء  13110األردن
هاتف+962)5(3869097 :
فاكس+962)5(3853240 :

7

فــرع إربــد

إربــد

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

11

فـــرع العقبـــة

العقبــة

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

11

فـــرع مـأدبــا

مـأدبــا

مأدبا الغربي ،شارع اليرموك  -بجانب مبنى محافظة
عمان  11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)5(3243306 :
فاكس+962)5(3243280 :

7

فرع مرج احلمام
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فــــــرع خارجي
فرع قبرص

ليماسول
قبرص

 23شارع أولومبني 3035 ،ليماسول
ص.ب 54384 .ليماسول  3723قبرص
هاتف+357)25(351351 :
فاكس+357)25(360151 :

11

املكـاتــــــب
مكتب سيتي مول

عمان
ّ

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

9

مكتب تــاج مــول

عمان
ّ

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

6

مكتب الفورسيزنز

عمان
ّ

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

2

مكاتب مطار امللكة علياء الدولي

عمان
ّ

املغادريـن
اجلوازات
الترانزيت
البوابات
مركز أطقم الطائرات
هاتف+962)6(5003005 :
فاكس+962)6(5681482 :

مكتب مطار ماركا

عمان
ّ

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

1

مكتب مطار امللك حسني

العقبة

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

1

مكتب تاالبيه

العقبة

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

2

مكتب شارع احلصن

إربــد

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

2

إربـد

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

2

الزرقاء

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

5

مكتب جامعة إربد األهلية
مكتب نقد العمري

4
8
8
8
2

الشركات التابعة

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

الدوحة
قطر

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

13
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الشركة العربية األردنية املتحدة
لإلستثمار والوساطة املالية

عمان
ّ

شارع خالد بن الوليد  -عمارة رقم 224
عمان  11149األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)6(5671578 / +962)6(5652441 :
فاكس+962)6(5696156 :

البنــك احلليـــف
Almack House
 26 - 28شارع King

بنك األردن الدولي
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لندن  -اململكة لندن
املتحدة
SW1Y 6QW
هاتف+44)0(2031440200 :
موقع البنك اإللكترونيwww.jordanbank.co.uk :

7

تقرير جملس اإلدارة
حول احلامكية املؤسسية لعام ٢٠١٩
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تقرير جملس اإلدارة حول احلامكية املؤسسية لعام ٢٠١٩

أو ًال :املعلومات والتفاصيل املتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات حوكمة الشركات املساهمة في البنك

ينظر البنك إلى احلاكمية املؤسسية على أنها مفتاح ثقة العمالء وكافة األطراف األخرى ذات العالقة بالبنك فاحلاكمية
املؤسسية هي الطريقة واألسلوب الذي تدار به عالقات البنك مع نفسه ومع األطراف األخرى املتأثرة به ،ومبا يضمن حتقيق
أهداف البنك اإلستراتيجية ،وإدارة عمليات البنك بشكل آمن مع اإللتزام التام بالتشريعات وتعليمات اجلهات الرقابية
وسياسات البنك الداخلية.
ويضمن اإلطار العام للحوكمة املؤسسية املعاملة العادلة القائمة على املساواة بني جميع املساهمني ،ويعترف بحقوقهم
التي حددها القانون ويؤكد على تزويدهم بجميع املعلومات املهمة حول نشاط البنك والتزام أعضاء مجلس اإلدارة مبسؤوليتهم
نحو البنك واملساهمني.
وفي هذا الصدد قام البنك مبا يلي-:
 .1إعداد دليل احلاكمية املؤسسية في البنك ،وتقوم جلنة احلاكمية املؤسسية املنبثقة عن مجلس اإلدارة سنوي ًا مبراجعة دليل
احلاكمية املؤسسية للبنك وإجراءات العمل بشكل شامل لتقييم مدى إلتزام البنك بتطبيق قواعد احلوكمة الرشيدة في
البنك والتوصية للمجلس باخلصوص.
 .2توفير املعلومات اإلفصاحية للمساهمني واملستثمرين بصورة دقيقة وواضحة في األوقات احملددة ،وفق ًا ملتطلبات اجلهات
الرقابية والتشريعات النافذة مما ميكنهم من إتخاذ قراراتهم.
 .3إستخدام املوقع اإللكتروني للبنك على شبكة اإلنترنت لتعزيز عملية اإلفصاح والشفافية وتوفير املعلومات.
 .4اعتمد مجلس اإلدارة في عام  2017ميثاق ًا لعمل اجمللس ،تتم مراجعته بشكل سنوي ،وحتدد مبوجبه بشكل مفصل مهام
وصالحيات اجمللس ومسؤولياته ،ويخول اجمللس تشكيل اللجان املنبثقة عنه ملساعدته في ضمان احلفاظ على الرقابة الفعالة
على عمليات البنك من أجل خدمة أصحاب املصالح بشكل أفضل.

ثانياً :تشكيل مجلس اإلدارة

يتألف مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردني من أحد عشر عضو ًا ،تنتخبهم الهيئة العامة العادية ملدة أربع سنوات
بطريقة اإلقتراع السري ،ويتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بخبرات ومهارات متنوعة تزيد من فعالية وكفاءة اجمللس.
وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة اإلعتباريني في مجلس إدارة البنك:
إسم عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

إسم املمثل

الوصف

الشركة العربية لإلستثمار

السيد فهد احلقباني

غير مستقل

غير تنفيذي

املصرف الليبي اخلارجي

السيد إمحمد محمد فرج

غير مستقل

غير تنفيذي

شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم

معالي السيد “محمد شريف” الزعبي

غير مستقل

غير تنفيذي

شركة رونق الثقة لإلستثمارات التجارية

حسني هاشم أحمد الدباس

غير مستقل

غير تنفيذي
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فيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة البنك كما هم في نهاية عام :٢٠١٩
إسم عضو مجلس اإلدارة

إسم املمثل

السيد هاني عبدالقادر القاضي

الوصف

-

غير مستقل

غير تنفيذي

الشركة العربية لإلستثمار

السيد فهد احلقباني

غير مستقل

غير تنفيذي

شركة رونق الثقة لإلستثمارات التجارية

السيد حسني الدباس

غير مستقل

غير تنفيذي

السيد إمحمد محمد فرج

غير مستقل

غير تنفيذي

معالي السيد “محمد شريف” الزعبي

غير مستقل

غير تنفيذي

السيد محمد محمود العقر

-

غير مستقل

غير تنفيذي

املصرف الليبي اخلارجي
شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم
السيد خليل محمود أبو الرب

-

مستقل

غير تنفيذي

الدكتور عدنان علي ستيتية

-

مستقل

غير تنفيذي

السيد سائد البديري

-

مستقل

غير تنفيذي

السيد خالد “محمد وليد” زكريا

-

مستقل

غير تنفيذي

شركة بيرق األردن لإلستثمارات املتعددة

السيد كمال سعيد املفلح الفواعير

غير مستقل

غير تنفيذي

ثالثاً :املناصب التنفيذية في البنك وأسماء األشخاص اللذين يشغلونها:
املنصب

اإلسم
السيد ناصر ناجي حسن الطراونة

املدير العام

السيد سامر عبدالقادر القاضي

مساعد املدير العام  /اخلزينة

السيد وائل عبدالقادر القاضي

مساعد املدير العام  /تخطيط وتطوير أعمال البنك

السيد باسل محمد األعرج

مساعد املدير العام  /اخملاطر

السيد رائد روحي املصيص

مساعد املدير العام  /الدائرة املالية

السيد شريف فارس الصواحله

مساعد املدير العام  /خدمات األفراد وإدارة الثروات

السيد محمد أحمد الكيالني

مساعد املدير العام  /التدقيق الداخلي

السيدة صوفيا فارس الرزوق

مساعد نائب املدير العام  /العمليات

السيد محمد خلدون شموط

مساعد نائب املدير العام  /دائرة اخلزينة والعمالت األجنبية

السيد محمد فريد منصور

مساعد نائب املدير العام  /الشؤون اإلدارية واملوظفني

157

رابعاً :عضويات مجالس اإلدارة في الشركات
عضويات مجالس اإلدارة

إسم عضو مجلس اإلدارة
هاني عبدالقادر القاضي

 شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية – عضو مفوض بنك األردن الدولي  /لندن بنك اإلستثمار العربي األردني  /قطر -رئيس هيئة املديرين للشركة العربية املتحدة لإلستثمار والوساطة املالية

خليل محمود أبو الرب

 شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية The Real Estate Development / Lebanon -الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

خالد "محمد وليد" زكريا

 مجموعة أوفتك القابضة -الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

محمد محمود العقر

 شركة قطر لألوراق املالية -بنك قطر الدولي

الدكتور عدنان علي ستيتية

 -شركة التجمعات لإلستثمار السياحي (تاج مول)

السيد فهد عبداهلل احلقباني

 بنك االستثمار العربي األردني  /قطر -شركة تأجير للتمويل ُ /عمان

خامساً :ضابط اإلرتباط في البنك

السيد مفيد شهوان أمني سر مجلس إدارة البنك.

سادساً :جلان اجمللس

بهدف تنظيم أعمال اجمللس وزيادة كفاءته وفعاليته قام مجلس اإلدارة باعتماد ميثاق لعمل اجمللس والذي مبوجبه مت حتديد
مهام وصالحيات مجلس اإلدارة والذي مبوجبه مت تشكيل اللجان املنبثقة عن اجمللس وحتديد مهام ومسؤوليات كل جلنة والتي
تعمل بشكل متكامل مع مجلس اإلدارة لتحقق أهداف البنك وهذه اللجان هي:
 -1جلنة احلاكمية املؤسسية:
				
		
السيد هاني القاضي
		
الدكتور عدنان ستيتية
		
السيد خالد زكريا

		
املنصب
		
رئيس
		
عضو
		
عضو

صفة العضو
غير مستقل
مستقل
مستقل

مهمتها التوجيه واإلشراف على إعداد دليل احلاكمية املؤسسية وحتديثه ومراقبة تطبيقه.
 -2جلنة التدقيق:
				
		
الدكتور عدنان ستيتية
		
السيد خليل أبو الرب
		
السيد حسني الدباس
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املنصب
		
رئيس
		
عضو
		
عضو

صفة العضو
مستقل
مستقل
غير مستقل

مهام اللجنة:
•رقابة مدى شمولية التدقيق اخلارجي ألعمال البنك.
•مراجعة املالحظات الواردة في تقارير البنك املركزي األردني وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها.
•دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة املالحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة اإلجراءات
املتخذة بشأنها.
•مراجعة البيانات املالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك املركزي األردني بشأن
كفاية اخملصصات ،وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة.
•الـتأكد من التقيد التام بالقوانني واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
•مراجعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك والتأكد من دقة اإلجراءات احملاسبية والرقابية
وسالمتها ومدى التقييد بها.
•مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
•مراجعة ومراقبة اإلجرءات التي متكن املوظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير املالية أوأية أمور أخرى.
أعضاء جلنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم:
الدكتور عدنان علي ستيتية
•دكتوراه في اإلقتصاد ،ماجستير إدارة أعمال ،بكالوريوس إقتصاد وجتارة ،بكالوريوس في القانون والعلوم.
•مدير تنفيذي للشؤون القانونية في شركة السالم الدولية لإلستثمار /قطر.
•عضو مجلس إدارة في شركة التجمعات لإلستثمار السياحي (تاج مول).
السيد  /خليل محمود أبو الرب
•بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق من جامعة هيرون ،لندن ،اململكة املتحدة.1995 ،
•عضو مجلس إدارة (.The Real Estate Development, Camseil Et Gestion Immobiliere (CGI
•شغل عدة مناصب في  KBAS Contracting, Trading & Ind. Co., WLLآخرها نائب مدير عام 2002 ،وحتى تاريخه.
•عضو مجلس إدارة شركة البحر املتوسط لإلستثمارات السياحية.
•نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين.
السيد  /حسني هاشم الدباس  /نائب رئيس مجلس اإلدارة
•ماجستير إدارة أعمال وتسويق ،بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو.
•مدير مسؤول في شركة إمباريير للشرق األوسط وإفريقيا.
•قامت اللجنة باإلجتماع مبدققي احلسابات اخلارجيني للبنك مرتني خالل عام  2019دون حضور أي من أشخاص اإلدارة
التنفيذية للبنك ،لإلطالع ومناقشة كل ما يتعلق مبالحظاتهم ومقترحاتهم حول أعمال البنك ونتائجه املالية ومدى
إستجابة إدارة البنك ألية مالحظات أو مقترحات إن وجدت
•كما قامت اللجنة باإلجتماع مع املدقق الداخلي في البنك دون حضور أي من أشخاص اإلدارة التنفيذية لبحث كل ما
يتعلق مبالحظاته ومقترحاته حول أعمال التدقيق ومدى إستجابة إدارة البنك لها .واإلطالع على خطة عمل املدقق
الداخلي ،وتقييمه إلجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي في البنك ،حيث أكد املدقق الداخلي بأن البنك ملتزم بالقوانني
واألنظمة والتعليمات وقرارات مجلس اإلدارة وال يوجد أية مالحظات باخلصوص.
•أكد املدقق الداخلي عدم وجود أية مالحظات أخرى غير واردة في تقاريره حول أعمال التدقيق وال يوجد ما يؤثر على
إستقالليته في أدائه لعمله.
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 -3جلنة املكافآت والترشيحات:
		
املنصب
				
		
رئيس
		
السيد خليل أبو الرب
		
عضو
		
السيد حسني الدباس
		
عضو
		
الدكتور عدنان ستيتية

صفة العضو
مستقل
غير مستقل
مستقل

مهام اللجنة:
•حتديد األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى عضوية مجلس اإلدارة.
•ترشح إلى اجمللس األشخاص املؤهلني لإلنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
•حتديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو املستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
•القيام بتقييم أداء مجلس اإلدارة واملدير العام بحيث يكون معيار تقييم األداء موضوعياً.
•التأكد من إطالع أعضاء مجلس اإلدارة املستمر حول أحدث املواضيع ذات العالقة بالعمل املصرفي.
•التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة.
•توصي بتحديد رواتب املدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وإمتيازاتهم األخرى.
•التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.
 -4جلنة إدارة اخملاطر
				
		
السيد كمال املفلح
		
السيد إمحمد فرج
		
السيد خالد زكريا

		
املنصب
		
رئيس
		
عضو
		
عضو

صفة العضو
غير مستقل
غير مستقل
مستقل

مهام اللجنة:
• مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
• مراجعة استراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
• مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ورفع تقارير دورية عنها إلى اجمللس.
• التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها اجمللس.
• تهيئة الظروف املناسبة التي تضمن التعرف على اخملاطر ذات األثر اجلوهري وأي أنشطة يقوم بها البنك ميكن أن تعرضه
خملاطر أكبر من مستوى اخملاطر املقبولة ورفع تقارير إلى اجمللس ومتابعة معاجلتها.
 -5جلنة اإلمتثال
				
		
السيد فهد احلقباني
		
السيد خليل أبو الرب
		
السيد محمد العقر

		
املنصب
		
رئيس
		
عضو
		
عضو

صفة العضو
غير مستقل
مستقل
غير مستقل

مهام اللجنة:
• مراقبة ومتابعة تطبيق سياسة اإلمتثال من خالل التقارير التي ترفع من قبل دائرة مراقبة اإلمتثال حيث تتضمن هذه
التقارير ما يلي:
أ -تقييم مخاطر اإلمتثال.
ب -اإلختبارات التي مت إجراؤها للتأكد من تطبيق سياسة اإلمتثال.
ج -اخملالفات وجوانب القصور التي مت الكشف عنها.
د -اإلجراءات والتدابير التصحيحية و/أو التأديبية املناسبة املناسبة املتخذة في حال إكتشاف مخالفات ناجمة عن عدم
اإلمتثال.
• إعتماد سياسة مراقبة اإلمتثال وتقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك مخاطر اإلمتثال مرة واحدة في السنة على
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األقل ومراجعتها عند إجراء أي تغييرات عليها.
• إتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم اإلستقامة واملمارسة املهنية السليمة داخل البنك بالشكل الذي يجعل اإلمتثال بالقوانني
والتعليمات واألوامر واملعايير املطبقة هدف ًا أساسي ًا واجب التطبيق.
• ضمان إستقاللية إدارة اإلمتثال ،وضمان رفدها بكوادر كافية ومدربة.
• إعتماد سياسة لضمان إمتثال البنك جلميع التشريعات ذات العالقة ،ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من
تطبيقها.
• إعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة اإلمتثال.
 -6جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
				
		
السيد خالد زكريا
		
السيد حسني الدباس
		
السيد خليل أبو الرب

			
املنصب
			
رئيس
			
عضو
			
عضو

صفة العضو
مستقل
غير مستقل
مستقل

مهام اللجنة:
• إعتماد األهداف اإلستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املناسبة مبا في ذلك اللجان التوجيهية على
مستوى اإلدارة التنفيذية العليا.
• إعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات.
• إعتماد مصفوفة األهداف املؤسسية وأهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها وتوصفي األهداف الفرعية الالزمة
لتحقيقها.
• إعتماد مصفوفة للمسؤوليات ( )RACI CHARTجتاه العملية الرئيسية حلاكمية تكنولوجيا املعلومات والعمليات الفرعية
املنبثة عنها.
• التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق واألهداف اإلستراتيجية للبنك.
• تراعي جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات ما ورد في قانون البنوك بخصوص مهام وصالحيات اللجنة باإلضافة إلى تعليمات
احلاكمية املؤسسية.
 -7جلنة التسهيالت
			
			
السيد هاني القاضي
معالي السيد «محمد شريف» الزعبي
		
السيد حسني الدباس
			
السيد سائد البديري
		
السيد كمال املفلح

			
املنصب
				
رئيس
				
عضو
				
عضو
				
عضو
				
عضو

صفة العضو
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
مستقل
غير مستقل

مهام اللجنة:
• املوافقة على منح وتعديل وجتديد وهيكلة التسهيالت التي تتجاوز صالحيات جلنة اإلدارة للتسهيالت التي يرأسها السيد
املدير العام ،ومببالغ تصل في حدها األقصى لكل مقترض أو مشاركة في إسناد قروض  /سندات محلية  %10من حقوق
املساهمني على أن ال تزيد عن ( )15مليون دينار.
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سابعاً :إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه خالل عام 2019
جلنة التسهيالت
جلنة حاكمية تكنولوجيا
املعلومات
جلنة املكافآت والترشيحات
جلنة احلاكمية املؤسسية
جلنة إدارة اخملاطر واإلمتثال
جلنة التدقيق
مجلس اإلدارة
إجمالي عدد اإلجتماعات املنعقدة خالل
عام 2019

3 2 2 5 8

أعضاء مجلس اإلدارة

عدد اإلجتماعات التي حضرها
أعضاء مجلس اإلدارة

3

التغييرات على عضوية مجلس اإلدارة وتشكيل
اللجان خالل عام 2019

41

السيد هاني عبدالقادر القاضي  /رئيس
اجمللس

8

- 2 - -

-

14

السيد عبدالقادر القاضي

2

- - - -

-

3

إستقال بتاريخ 2019/3/12

السيد فهد احلقباني

5

- - - -

-

-

رئيس جلنة اإلمتثال منذ تاريخ 2019/10/31

السيد حسني هاشم الدباس  /نائب
الرئيس

2 - - 4 6

3

13

السيد إمحمد محمد فرج

7

- - 2 -

-

معالي "محمد شريف" علي الزعبي

6

- -

-

10

السيد خليل محمود أبو الرب

3 - - 3 6

2

-

عضو جلنة اإلمتثال منذ تاريخ  ،2019/10/31مع إحتفاظة
بعضوية جلان التدقيق والترشيحات واملكافآت
وحاكمية تكنولوجيا املعلومات

السيد محمد محمود العقر

5

- - - -

-

-

عضو جلنة اإلمتثال منذ تاريخ 2019/10/31

الدكتور عدنان علي ستيتية

3 2 - 5 8

-

-

السيد خالد "محمد وليد" زكريا

6

- 1 1 -

3

-

السيد سائد البديري

8

- - - -

-

13

السيد كمال سعيد املفلح

6

- - 2 -

-

رئيس جلنة اخملاطر عضو منذ تاريخ  2019/10/31جلنة
10
التسهيالت

-

مالحظة :مت فصل جلنـة اخملاطر واإلمتثال املنبثقـة عن مجلس إدارة البنك إلـى جلنتني منفصـلتني وهما جلنة اخملاطـر وجلنـة
اإلمتثال وذلك بتاريخ  2019/10/31تطبيق ًا لتعليمات البنك املركزي األردني.
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هاني عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس اإلدارة

دليل احلامكية املؤسسية
(التحمك املؤسيس)

163

املقدمـة

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

أو ًال :اإلسناد

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

ثانياً :التعريفات

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

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

رابعاً :تشكيلة مجلس اإلدارة (اجمللس)

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

خامساً :اجتماعات اجمللس

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

سادساً :مهام ومسؤوليات اجمللس

مع مراعاة اختصاصات وصالحيات الهيئة العامة للبنك يتولى مجلس اإلدارة املنتخب من قبل الهيئة العامة مهام
ومسؤوليات إدارة أعمال البنك ملدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتشمل هذه املهام والواجبات مايلي:
أ .اإلشراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها ،والتأكد من سالمة األوضاع املالية للبنك ومن مالءته ،وعليه اعتماد
سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك.
ب .حتديد األهداف االستراتيجية للبنك ،وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد إستراتيجية لتحقيق هذه األهداف ،واعتماد هذه
االستراتيجية ،وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه اإلستراتيجية.
165

ج .اعتماد سياسة ملراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية ( )KPIsلتحديد وقياس ورصد
األداء والتقدم نحو حتقيق األهداف املؤسسية.
د .التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وتتماشى مع التشريعات ذات العالقة،
وأنه قد مت تعميمها على كافة املستويات اإلدارية ،وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.
هـ .حتديد القيم املؤسسية للبنك ،ورسم خطوط واضحة للمسؤولية واملساءلة لكافة أنشطة البنك ،وترسيخ ثقافة عالية
للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك املهني إلداري البنك.
و .مسؤولية سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها أوضاعه املالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي األردني ،وكذلك
متطلبات اجلهات الرقابية والتنظيمية األخرى املتعلقة بعمله ،ومراعاة أصحاب املصالح ،وأن البنك يدار ضمن إطار
التشريعات والسياسات الداخلية للبنك ،وأن الرقابة الفعالة متوفرة بإستمرار على أنشطة البنك مبا في ذلك أنشطة
البنك املسندة جلهات خارجية.
وبناء على توصية اللجنة اخملتصة على تعيني
ز .مع مراعاة حكم الفقرة حادي عشر /ز من هذا الدليل يوافق مجلس اإلدارة
ً
كل من املدير العام ومدير التدقيق ،ومدير إدارة اخملاطر ومسؤول االمتثال وقبول استقاالتهم او إنهاء خدماتهم على ان يتم
احلصول على عدم ممانعة البنك املركزي األردني على استقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
ح .إعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنوي ًا والتأكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة
هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنوياً.
ط .ضمان استقاللية مدقق احلسابات اخلارجي بداي ًة واستمرار ًا.
ي .اعتماد إستراتيجية إلدارة اخملاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تتضمن مستوى اخملاطر املقبولة وضمان عدم تعريض البنك
خملاطر مرتفعة ،وأن يكون اجمللس ملم ًا ببيئة العمل التشغيلية للبنك واخملاطر املرتبطة بها ،وأن يتأكد من وجود أدوات وبنية
حتتية إلدارة اخملاطر في البنك قادرة على حتديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع اخملاطر التي يتعرض لها البنك.
ك .ضمان وجود نظم معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.
ل .التحقق من أن السياسة االئتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية احلاكمية املؤسسية لعمالئه من الشركات وخاصة
الشركات املساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم اخملاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة تبع ًا ملمارساتهم في مجال
احلاكمية.
م .التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم ،ومراعاة تقدمي التمويل
للشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم بأسعار وآجال مناسبة.
ن .اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بني سلطات املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة من جهة واإلدارة
التنفيذية من جهة أخرى بهدف تعزيز احلاكمية املؤسسية السليمة ،وإيجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات املساهمني
الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة ،وذلك من خالل اآلتي على سبيل املثال ال احلصر:
 .1أن اليشغل أي من املساهمني الذين ميتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.
 .2أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من اجمللس وحده ،والعمل في إطار التفويض املمنوح لها من قبله.
س .إعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني التسلسل اإلداري ،مبا في ذلك جلان اجمللس واإلدارة التنفيذية.
ع .على مجلس إدارة البنك التقيد مبا يلي:
 .1إعتماد االستراتيجيات والسياسات للمجموعة والشركات التابعة لها ،واعتماد الهياكل اإلدارية لهذه الشركات،
واعتماد دليل للحاكمية املؤسسية على مستوى اجملموعة بشكل يتماشى مع هذه التعليمات لتطبيقه على كامل
اجملموعة وبحيث يضمن أن تكون سياسات الشركات التابعة متماشية مع هذا الدليل ،مع مراعاة التعليمات الصادرة
بهذا الشأن عن البنوك املركزية أو اجلهات الرقابية للدول املتواجدة فيها الشركة التابعة.
 .2اإلحاطة بهيكل اجملموعة ،وذلك من خالل معرفة الروابط والعالقات ما بني الوحدات والبنك األم ،ومدى كفاية احلاكمية
املؤسسية ضمن اجملموعة مع املواءمة بني إستراتيجيات وسياسات احلاكمية املؤسسية للبنك األم وهذه التعليمات أو
أي تعليمات يصدرها البنك املركزي أو اجلهات الرقابية األخرى ذات العالقة الحق ًا في هذا اجملال ،وفي حال حصول تعارض
يجب احلصول على موافقة البنك املركزي األردني املسبقة ملعاجلة ذلك.
ف .حتديد العمليات املصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك مبا ُيخل بالدور الرقابي للمجلس،
وأن المينح صالحيات تنفيذية مبا فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء اجمللس منفرد ًا مبا في ذلك رئيس اجمللس،
وللمجلس تشكيل جلنة منبثقة عنه حتت مسمى جلنة التسهيالت للنظر في التسهيالت التي تتجاوز صالحية أعلى
جلنة في اإلدارة التنفيذية ووفق ًا ملا يلي:
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 .1أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ويجوز أن يكون أحد أعضائها مستق ًال على أن ال يكون عضو ًا في جلنة
التدقيق كما ميكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعاتها لعرض توصياتهم.
 .2تنحصر صالحياتها بإتخاذ القرار املناسب بخصوص التسهيالت التي مت التوصية باملوافقة عليها من قبل جلنة اإلدارة التنفيذية.
 .3حتديد حدود عليا للصالحيات املناطة بهذه اللجنة واملتعلقة مبنح أو تعديل أو جتديد أو هيكلة التسهيالت االئتمانية
على أن تكون صالحية اجمللس واضحة بهذا اخلصوص.
 .4أن يكون النصاب القانوني الجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء على االقل وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها
بغض النظر عن عدد احلاضرين منهم.
 .5أن ترفع الى اجمللس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي مت املوافقة عليها من قبلها.
 .6أن يقوم أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها والتصويت على قرارتها شخصي ًا وفي حال تعذر احلضور الشخصي فيمكن
للعضو إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف وله احلق في التصويت والتوقيع على محضر االجتماع على أن
يتم توثيق ذلك حسب األصول.
 .7للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أوهيكلة التسهيالت للجنة اإلدارة التنفيذية
املذكورة أعاله مع ضرورة إطالع جلنة التسهيالت على ما مت اتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات.
 .8يتم تعديل هيكل الصالحيات في البنك مبا يحقق هذه الفقرة.
ص .على اجمللس أن يحدد مهام أمني سر اجمللس بحيث تشمل:
 .1حضور جميع اجتماعات اجمللس ،وتدوين كافة املداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على
مشروعات قرارات اجمللس.
 .2حتديد مواعيد اجتماعات اجمللس وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس.
 .3التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.
 .4متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من مجلس اإلدارة ،ومتابعة بحث أي مواضيع مت إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
 .5حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.
 .6اتخاذ االجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات املنوي إصدارها عن اجمللس تتوافق مع التشريعات.
 .7التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن اجمللس.
 .8تزويد البنك املركزي األردني بإقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء اجمللس.
ق .يجب أن يتاح ألعضاء اجمللس وجلانه االتصال املباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمني سر اجمللس ،وتسهيل قيامهم باملهام املوكلة
إليهم مبا في ذلك االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك مبصادر خارجية وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس ،مع التأكيد
على عدم قيام أي من أعضاء اجمللس بالتأثير على قرارات اإلدارة التنفيذية إال من خالل املداوالت التي تتم في اجتماعات
اجمللس أو اللجان املنبثقة عنه.
ر .على رئيس اجمللس أن يضطلع مبا يلي كحد أدنى:
 .1احلرص على إقامة عالقة بناءة بني اجمللس واإلدارة التنفيذية للبنك.
 .2التشجيع على النقد البناء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر
بني األعضاء ،ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
 .3التأكد من استالم جميع أعضاء اجمللس حملاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها ،واستالمهم جدول أعمال أي اجتماع
قبل انعقاده مبدة كافية ،على أن يتضمن اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املواضيع التي سيتم مناقشتها في
االجتماع ويكون التسليم بواسطة أمني سر اجمللس.
 .4التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل اجمللس.
 .5مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة في اجتماعات اجمللس بشكل مستفيض.
 .6تزويد كل عضو من أعضاء اجمللس عند انتخابه بنصوص القوانني ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك املركزي
ذات العالقة بعمل اجمللس مبا فيها هذا الدليل ،وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته ،ومهام وواجبات
أمني سر اجمللس.
كاف عن أعمال البنك عند التعيني أو عند الطلب.
عضو
 .7تزويد كل
مبلخص ٍ
ٍ
ٍ
 .8التداول مع أي عضو جديد مبساعدة املستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات اجمللس وخاصة ما يتعلق باملتطلبات
القانونية والتنظيمية لتوضيح املهام والصالحيات واألمور االخرى اخلاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية ومواعيد
االجتماعات ومهام اللجان وقيمة املكافآت ،وإمكانية احلصول على املشورة الفنية املتخصصة املستقلة عند الضرورة.
167

 .9تلبية احتياجات أعضاء اجمللس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم املستمر ،وأن يتيح للعضو اجلديد حضور برنامج
توجيه ( ،)Orientation Programبحيث يراعي اخللفية املصرفية للعضو ،على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى
املواضيع التالية:
أ .البنية التنظيمية للبنك واحلاكمية املؤسسية وميثاق قواعد السلوك املهني.
ب .األهداف املؤسسية وخطة البنك اإلستراتيجية وسياساته املعتمدة.
ج .األوضاع املالية للبنك.
د .هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة اخملاطر لديه.
 .10توجيه دعوة للبنك املركزي حلضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فترة كافية ليصار إلى تسمية من ميثله.
 .11تزويد البنك املركزي مبحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ مصادقة مراقب
عام الشركات أو من ميثله على محضر اإلجتماع.
ش .على كل عضو من أعضاء اجمللس االضطالع مبا يلي كحد أدنى:
 1اإلملام بالتشريعات واملبادىء املتعلقة بالعمل املصرفي والبيئة التشغيلية للبنك ومواكبة التطورات التي حتصل فيه وكذلك
املستجدات اخلارجية التي لها عالقة بأعماله مبا في ذلك متطلبات التعيني في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
 .2حضور اجتماعات اجمللس ،واجتماعات جلانه حسب املقتضى واجتماعات الهيئة العامة.
 .3عدم اإلفصاح عن املعلومات السرية اخلاصة بالبنك أو استخدامها ملصلحته اخلاصة أو ملصلحة غيره.
 .4تغليب مصلحة البنك في كل املعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها ،وعدم أخذ فرص
العمل التجاري اخلاصة بالبنك ملصلحته اخلاصة ،وأن يتجنب تعارض املصالح واإلفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن
أي تعارض في املصالح في حالة وجوده مع االلتزام بعدم احلضور أو املشاركة بالقرار املتخذ باالجتماع الذي يتم فيه
يدون هذا اإلفصاح في محضر اجتماع اجمللس.
تداول مثل هذا املوضوع ،وأن ّ
 .5تخصيص الوقت الكافي لالضطالع مبهامه كعضو مجلس إدارة وعلى جلنة الترشيحات واملكافآت ايجاد منهجية
واضحة للتحقق من ذلك مبا فيها (على سبيل املثال) مدى تعدد ارتباط العضو بعضويات مجالس إدارة اخرى /هيئات/
منتديات ...إلخ.

سابعاً :حدود للمسؤولية واملساءلة

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

تشكيل جلان من بني أعضائه ،يحدد أهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله ،وذلك وفق ميثاق يوضح ذلك ،وعلى هذه اللجان
أن تقوم برفع تقارير دورية إلى اجمللس ،كما وأن وجود هذه اللجان ال يعفي اجمللس ككل من حتمل مسؤولياته ،ويشكل اجمللس
اللجان التالية كحد أدنى:
أ .جلنة احلاكمية املؤسسية:
تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء (اثنني منهم مستقلني على األقل) وعلى أن تضم رئيس اجمللس ،وتتولى هذه اللجنة
التوجيه واإلشراف على إعداد دليل احلاكمية املؤسسية وحتديثه ومراقبة تطبيقه.
ب .جلنة التدقيق:
 .1مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك ،يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة مبا فيهم رئيس اللجنة من األعضاء املستقلني،
وأن ال يكون رئيس اللجنة هو رئيس اجمللس أو رئيس ألي جلنة اخرى منبثقة عن اجمللس.
 .2يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلني على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجاالت
احملاسبة أو املالية أو أي من التخصصات أو اجملاالت املشابهه ذات العالقة بأعمال البنك.
 .3مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك بخصوص مهام وصالحيات اللجنة ،فإن عليها القيام مبراجعة األمور التالية:
أ .نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
ب .القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.
ج .أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
 .4تقوم اللجنة بتقدمي التوصيات للمجلس بخصوص تعيني املدقق اخلارجي وإنهاء عمله وأتعابه وأي شروط تتعلق
بالتعاقد معه ،باإلضافة إلى تقييم استقالليته ،آخذة باالعتبار أي أعمال أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
 .5يجب أن تتوفر لدى اللجنة صالحية احلصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها احلق في استدعاء أي إداري
حلضور أي من اجتماعاتها على أن يكون منصوص ًا على ذلك في ميثاقها.
 .6تقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي ومسؤول االمتثال مرة واحدة على األقل في السنة بدون
حضور أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
 .7تقوم اللجنة مبراجعة ومراقبة اإلجراءات التي متكن املوظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير املالية أو أية
أمور أخرى ،وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق املستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها
مبوضوعية.
 .8اليجوز دمج أعمال اي جلنة اخرى مع أعمال هذه اللجنة.
ج .جلنة الترشيحات واملكافآت:
 .1تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية اعضاء اللجنة مبن فيهم رئيس اللجنة من
األعضاء املستقلني.
 .2تتولى هذه اللجنة املهام التالية:
أ .حتديد األشخاص املؤهلني لالنضمام إلى عضوية اجمللس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص املرشحني،
كما يؤخذ بعني اإلعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات اجمللس.
ب .ترشح الى اجمللس األشخاص املؤهلني لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
ج .التأكد من حضور أعضاء اجمللس ورشات عمل أو ندوات في املواضيع املصرفية وباألخص إدارة اخملاطر واحلاكمية
املؤسسية وآخر تطورات العمل املصرفي.
د .حتديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو املستقل آخذه بعني االعتبار احلد األدنى للشروط الواردة في البند
(رابعاً /د) من هذا الدليل ،ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
هـ .إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء اجمللس واملدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء موضوعياً.
و .توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض املواضيع الهامة عن البنك ألعضاء اجمللس عند الطلب ،والتأكد من
إطالعهم املستمر حول أحدث املواضيع ذات العالقة بالعمل املصرفي.
ز .التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي
اللجنة بتحديد رواتب املدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم األخرى.
ح .ترفع اللجنة توصياتها في جميع هذه املهام الى مجلس اإلدارة إلتخاذ القرار املناسب بشأنها.
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د .جلنة إدارة اخملاطر:
 .1تشكل هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من اجمللس على أن يكون من بينهم عضو ّا مستقالّ ،ويجوز أن يشارك
في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.
 .2تتولى اللجنة املهام التالية:
أ .مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
ب .مراجعة إستراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
ج .مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها الى اجمللس.
د .التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها
اجمللس.
هـ .تهيئة الظروف املناسبة التي تضمن التعرف على اخملاطر ذات األثر اجلوهري ،وأي أنشطة يقوم بها البنك ميكن أن
تعرضه خملاطر أكبر من مستوى اخملاطر املقبولة ،ورفع تقارير بذلك إلى اجمللس ومتابعة معاجلتها.
يحظر على أي عضو في اجمللس أن يكون رئيس ًا ألكثر من جلنة من اللجان املذكورة أعاله ،كما يحظر عليه أن يكون
رئيس ًا ألكثر من جلنتني من كافة اللجان املنبثقة عن اجمللس.
هـ .جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
•تتشكل هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من مجلس اإلدارة ويفضل أن تضم في عضويتها أشخاص من ذوي
اخلبرة أو املعرفة اإلستراتيجية في تكنولوجيا املعلومات.
•تنتخب اللجنة أحد أعضائها ليكون عضو ًا مراقبا في جلنة اإلدارة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات.
•تتولى اللجنة املهام التالية وتكون مرجعيتها تعليمات حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها رقم
( )2016/65تاريخ  2016/10/25الصادرة عن البنك املركزي األردني وأية تعديالت تطرأ عليها:
 .1إعتماد األهداف اإلستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املناسبة مبا في ذلك اللجان التوجيهية
على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا.
 .2اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات.
 .3اعتماد مصفوفة األهداف املؤسسية ،وأهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها وتوصيف األهداف الفرعية
الالزمة لتحقيقها.
 .4إعتماد مصفوفة للمسؤوليات ( )RACI Chartجتاه العمليات الرئيسية حلاكمية تكنولوجيا املعلومات والعمليات
الفرعية املنبثقة عنها.
 .5التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة اخملاطر في البنك.
 .6إعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق واألهداف اإلستراتيجية للبنك.

تاسعاً :املالءمة

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

عاشر ًا :مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة

أ .على اجمللس اعتماد سياسة فعالة لضمان مالءمة أعضائه ،على أن تتضمن هذه السياسة احلد األدنى من املعايير
واملتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو املرشح واملعني ،وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسة كلما استدعت
احلاجة لذلك ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع األعضاء ملعايير املالءمة واستمرار متتعهم بها،
وعلى البنك تزويد البنك املركزي بنسخة من هذه السياسة معتمدة من مجلس إدارته.
ب .يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:
 .1أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
 .2أن ال يكون عضو ًا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل اململكة أو مدير ًا عام ًا له أو مدير ًا إقليمي ًا أو موظف ًا فيه ما لم يكن
البنك اآلخر تابع ًا لذلك البنك.
 .3أن ال يكون محامي ًا أو مستشار ًا قانوني ًا أو مدقق حسابات البنك.
سواء في االقتصاد أو املالية أو احملاسبة أو إدارة األعمال أو أي من
 .4أن يكون حاص ًال على الدرجة اجلامعية األولى كحد أدنى
ً
التخصصات املشابهة ،ويجوز للجنة الترشيحات واملكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها
عالقة بأعمال البنوك.
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 .5أن ال يكون موظف ًا في احلكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممث ًال عنها.
 .6أن ال يكون عضو ًا في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل اململكة ،بصفته الشخصية في
بعضها أوبصفته ممث ًال لشخص اعتباري.
 .7أن يكون لدية خبرة في مجال أعمال البنوك أو املالية أو اجملاالت املشابهة ال تقل عن خمس سنوات.
ج .للبنك املركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أنه ال يحقق أي من الشروط الوارده
في البند (ب) أعاله.
إقرار (وفق النموذج املعتمد من البنك املركزي األردني) لهذه الغاية
د .على كل من يشغل رئاسة أو عضوية اجمللس توقيع ٍ
يحفظ لدى البنك ونسخة منه الى البنك املركزي مرفقا به السيرة الذاتية للعضو.
هـ .على رئيس اجمللس التأكد من إعالم البنك املركزي عن أي معلومات جوهرية ميكن أن تؤثر سلب ًا على مالءمة أي من أعضائه.

حادي عشر :مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

أ .يقوم اجمللس بإعتماد سياسة لضمان مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك ،على أن تتضمن هذه السياسة
احلد األدنى من املعايير واملتطلبات والشروط الواجب توفرها في عضو اإلدارة التفيذية العليا ،وعلى اجمللس مراجعة هذه
السياسة من وقت ألخر ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استفياء جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ملعايير
املالءمة واستمرار متتعهم بها ،وعلى البنك تزويد البنك املركزي بنسخة من هذه السياسة.
ب .يقوم اجمللس بتعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلبرة املصرفية ،واحلصول على عدم ممانعة البنك املركزي
املسبقة على تعيينه.
ج .يقوم اجمللس باملوافقة على تعيني أو قبول استقالة او إنهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
د .على اجمللس إقرار خطة إحالل ( )Succession Planألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك ،وعلى اجمللس مراجعة هذه
اخلطة مرة في السنة على األقل.
هـ .على اجمللس إعالم البنك املركزي عن أي معلومات جوهرية ميكن أن تؤثر سلب ًا على مالئمة أي من أعضاء إدارته التنفيذية العليا.
و .يجب أن تتوفر في من يعني في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:
 .1أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل اململكة ،ما لم يكن البنك اآلخر تابعا لذلك البنك.
 .2أن يكون متفرغ ًا إلدارة أعمال البنك.
 .3أن يكون حاص ًال على الدرجة اجلامعية األولى كحد أدنى في اإلقتصاد أو املالية أو احملاسبة أو إدارة األعمال أو أي من
التخصصات املشابهة التي لها عالقة بعمل البنك.
 .4أن يكون لدية خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب املدير العام،
الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.
ز .يجب احلصول على عدم ممانعة البنك املركزي قبل تعيني أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل
تعيني أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا أن يحصل من املرشح للتعيني على سيرته الذاتية مرفق ًا بها الوثائق والشهادات
العلمية وشهادات اخلبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق املعززة الالزمة ،والطلب من املرشح توقيع
اإلقرار املعتمد من البنك املركزي األردني لهذه الغاية ،وعلى البنك تزويد البنك املركزي بنسخة عن اإلقرار مرفق ًا به السيرة
الذاتية للعضو.

ثاني عشر :تقييم أداء اإلداريني

أ .على اجمللس إستحداث نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ،وعلى أن يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي:
 .1وضع أهداف محددة وحتديد دور اجمللس في حتقيق هذه األهداف بشكل ميكن قياسه.
 .2حتديد مؤشرات أداء رئيسية (  ) KPIsالتي ميكن استخالصها من اخلطط واألهداف اإلستراتيجية واستخدامها لقياس
أداء اجمللس.
 .3التواصل ما بني مجلس اإلدارة واملساهمني ودورية هذا التواصل.
 .4دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
 .5دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة ،وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين ،ويجب احلصول على التغذية
الراجعة من العضو املعني وذلك بهدف حتسني عملية التقييم.
ب .تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت سنوي ًا بتقييم لعمل اجمللس ككل وللجانه وألعضائه ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم
البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
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ج .على اجمللس تقييم أداء املدير العام سنوي ًا وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت مبا في ذلك وضع
مؤشرات األداء الرئيسية ،وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء املدير العام كل من األداء املالي واإلداري للبنك ،ومدى إجنازه
خلطط وإستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة األجل ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
د .على اجمللس اعتماد نظام لقياس أداء إداريي البنك من غير أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام ،على أن يشمل هذا النظام
على اآلتي كحد أدنى:
 .1أن يعطى وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة اخملاطر وتطبيق الضوابط الداخلية واملتطلبات
التنظيمية.
 .2أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقياس األداء ،ولكن يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عناصر أخرى لقياس
أداء اإلداريني مثل اخملاطر املرتبطة بالعمليات األساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قاب ًال للتطبيق.
 .3عدم استغالل النفوذ وتعارض املصالح.

ثالث عشر :املكافآت املالية لإلداريني

أ .على اجمللس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ،وذلك اعتماد ًا على نظام التقييم الذي أقره.
ب .على جلنة الترشيحات واملكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية لإلداريني تتصف باملوضوعية والشفافية ،وأن
يتم اعتمادها من قبل اجمللس ،وتزويد البنك املركزي بنسخةعنها خالل فترة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ اعتمادها
من اجمللس.
ج .يجب أن يتوفر في سياسة منح املكافآت املالية العناصر التالية كحد أدنى:
 .1أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلبرات الالزمة واستقطابهم وحتفيزهم واالرتقاء
بأدائهم.
 .2أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
 .3أن تأخذ باالعتبار اخملاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
 .4أن ال يستند عنصر منح املكافآة فقط على أداء السنة احلالية ،بل أن يستند ايض ًا على أدائه في املدى املتوسط
والطويل ( )5-3سنوات.
 .5أن تعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.
	تدد شكل املكافآت كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا اخرى.
ُ .6
 .7أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من املكافآت ،بحيث يتم حتديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس
طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري املعني.
 .8أن ال يتم منح مكافآت مالية إلداريي الدوائر الرقابية (إدارة اخملاطر ،التدقيق ،االمتثال ،وغيرها) اعتماد ًا على نتائج أعمال
الدوائر التي يراقبونها.

رابع عشر :تعارض املصالح

أ .على اإلداريني جتنب تعارض املصالح.
ب .على اجمللس اعتماد سياسة وإجراءات ملعاجلة تعارض املصالح الذي قد ينشأ عندما يكون البنك جزء ًا من مجموعة بنكية،
واإلفصاح عن أي تعارض في املصالح قد ينشأ عن ارتباط البنك بالشركات داخل اجملموعة.
ج .على اجمللس اعتماد سياسات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل تعريف هذه األطراف أخذ ًا باالعتبار التشريعات
وشروط التعامالت وإجراءات املوافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت ،بحيث ال يسمح بتجاوز هذه السياسات واالجراءات.
د .على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من أن التعامالت مع ذوي العالقة قد متت وفق السياسة واإلجراءات املعتمدة ،وعلى
جلنة التدقيق القيام مبراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها ،وإطالع اجمللس على هذه التعامالت.
هـ .على اجمللس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات املعتمدة.
و .على اجمللس إعتماد ضوابط حلركة انتقال املعلومات بني مختلف اإلدارات ،متنع االستغالل للمنفعة الشخصية.
وميثاق للسلوك املهني وتعميمها على جميع اإلداريني وبحيث تتضمن بحد أدنى اآلتي:
سياسات
ز .على اجمللس إعتماد
ٍ
ٍ
 .1عدم استغالل أي من اإلداريني معلومات داخلية في البنك ملصلحتهم الشخصية.
 .2قواعد وإجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.
 .3احلاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.
ح .على اجمللس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض املصالح.
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خامس عشر :التدقيق الداخلي

أ .على اجمللس التأكد من أن دائرة التدقيق الداخلي في البنك قادرة على القيام باملهام اآلتية كحد أدنى:
 .1التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة وااللتزام بها.
 .2التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية واملعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
 .3تدقيق األمور املالية واإلدارية ،بحيث يتم التأكد من أن املعلومات الرئيسية حول األمور املالية واإلدارية ،تتوفر فيها الدقة
واالعتمادية والتوقيت املناسب.
 .4مراجعة االلتزام بدليل احلاكمية املؤسسية.
 .5مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ( ،)Stress Testingومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من اجمللس.
 .6التأكد من دقة اإلجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلــي لكفـــــاية رأسمــــال البنك (.)ICAAP
ب .على اجمللس ضمان وتعزيز استقاللية املدققني الداخليني ،وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك ،وضمان
أن يكونوا مؤهلني للقيام بواجباتهم ،مبا في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت واملعلومات واالتصال بأي موظف داخل
البنك بحيث ميكنهم من أداء املهام املوكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي.
ج .على اجمللس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
 .1إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك.
 .2متابعة تصويب مالحظات التدقيق.
د .على جلنة التدقيق التحقق من توفر املوارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية املؤهلة إلدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.
هـ .على جلنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات كحد أعلى.
و .على جلنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية.
ز .علــى جلنــة التــدقيق التحقــق مـــن إخضــاع كافــة أنشطـــة البـنـك للتدقيق مبا فـيها املســندة لـجهــات
خــارجيــة (.)Outsourced Activities
ح .على اجمللس اعتماد ميثاق تدقيق داخلي ( )Internal Audit Charterيتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق،
وتعميمه داخل البنك.
ط .على أن تبقى كما هي التحقق من أن دائرة التدقيق الداخلي خاضعة لإلشراف املباشر من جلنة التدقيق ،وأنها ترفع
تقاريرها مباشرة إلى رئيس جلنة التدقيق.
ي .على جلنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافآتهم.

سادس عشر :التدقيق اخلارجي

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

سابع عشر :دائرة اخملاطر

أ .على دائرة إدارة اخملاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية باملستويات احملددة للمخاطر املقبولة.
ب .على اجمللس التحقق من معاجلة التجاوزات على مستويات اخملاطر املقبولة ،مبا في ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا
املعنية بشأن هذه التجاوزات.
ج .على اجمللس التأكد من أن دائرة اخملاطر تقوم بإجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على حتمل
الصدمات ومواجهة اخملاطر املرتفعة ،وأن يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات املستخدمة
بناء على هذه النتائج.
ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها ً
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د .على اجمللس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك ،وبحيث تكون هذه املنهجية شاملة وفعالة وقادرة
على حتديد جميع اخملاطر التي من املمكن أن يواجهها البنك ،وتأخذ باالعتبار خطة البنك اإلستراتيجية وخطة رأس املال،
ومراجعة هذه املنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال كاف ملقابلة جميع
اخملاطر التي يواجهها.
هـ .على اجمللس وقبل املوافقة على أي توسع في أنشطة البنك األخذ باالعتبار اخملاطر املترتبة على ذلك وقدرات ومؤهالت
موظفي دائرة إدارة اخملاطر.
و .على اجمللس ضمان استقاللية دائرة اخملاطر في البنك ،وذلك من خالل رفع تقاريرها إلى جلنة إدارة اخملاطر ،ومنح الدائرة
الصالحيات الالزمة لتمكينها من احلصول على املعلومات من دوائر البنك األخرى والتعاون مع اللجان األخرى للقيام
مبهامها.
ز .على اجمللس اعتماد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.
ح .تكون مهام دائرة اخملاطر ما يلي كحد أدنى:
 .1مراجعة إطار إدارة اخملاطر ( )Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من اجمللس.
 .2تنفيذ إستراتيجية إدارةاخملاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع اخملاطر.
 .3تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع اخملاطر.
 .4رفع تقارير للمجلس من خالل جلنة إدارة اخملاطر ونسخة لإلدارة التنفيذية العليا تتضمن معلومات عن منظومة اخملاطر
( )Risk Profileالفعلية لكافة أنشطة البنك باملقارنة مع وثيقة اخملاطر املقبولة ( ،)Risk Appetiteومتابعة معاجلة
اإلنحرافات السلبية.
 .5التحقق من تكامل آليات قياس اخملاطر مع أنظمة املعلومات اإلدارية املستخدمة.
 .6دراسة وحتليل كافة أنواع اخملاطر التي يواجهها البنك.
 .7تقدمي التوصيات للجنة إدارة اخملاطر عن تعرضات البنك للمخاطر ،وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة اخملاطر.
 .8توفير املعلومات الالزمة حول مخاطر البنك ،الستخدامها ألغراض اإلفصاح.

ثامن عشر :دائرة اإلمتثال

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

تاسع عشر :حقوق أصحاب املصالح

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

عشرون :اإلفصاح والشفافية

أ .على اجمللس التأكد من نشر املعلومات املالية وغير املالية التي تهم أصحاب املصالح.
ب .يجب أن يتضمن التقرير السنوي للبنك نص ًا يفيد أن اجمللس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات
الواردة في ذلك التقرير ،وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
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ج .على اجمللس أن يتأكد من التزام البنك باإلفصاحات التي حددتها املعايير الدولية لإلبالع املالي ( )IFRSومعايير احملاسبة
الدولية ( )IASوتعليمات البنك املركزي والتشريعات األخرى ذات العالقة وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على علم
بالتغيرات التي تطرأ على املعايير الدولية لإلبالغ املالي.
د .على اجمللس التأكد من تضمني التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية ،إفصاحات تتيح للمساهمني احلاليني أواحملتملني
االطالع على نتائح العمليات والوضع املالي للبنك.
هـ .على مجلس اإلدارة التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
 .1ملخص ًا للهيكل التنظيمي للبنك.
 .2ملخص ًا ملهام ومسؤوليات جلان اجمللس ،وأي صالحيات قام اجمللس بتفويضها لتلك اللجان.
 .3املعلومات التي تهم أصحاب املصالح املبينة في دليل احلاكمية املؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
 .4معلومات عن كل عضو من أعضاء اجمللس من حيث مؤهالتـه وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك وفيما اذا
كان مسـتق ًال أم ال وعضويتـــه في جلان اجمللس وتاريخ تعيينـــه وأي عضويات يشغلها في مجالس إدارات شركات
اخرى ،واملكافآت بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة املنصرمة ،وكذلك القروض املمنوحة
له من البنك ،وأي عمليات أخرى متت بني البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.
 .5معلومات عن دائرة اخملاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
 .6عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة وجلانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
 .7أسماء كل من أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا املستقيلني خالل العام.
 .8ملخص ًا عن سياسة منح املكافآت لدى البنك ،مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء اجمللس كل على حدى
واملكافآت بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على حدى ،وذلك عن السنة املنصرمة.
 .9أســماء املساهمني الذين ميلكــــون نسبـــة ( )%1أو أكثر من رأسمال البنك ،مع حتديد املستفيد النهائي (Ultimate
 )Beneficial Ownersلهذه املساهمات أو أي جزء منها ،وتوضيح إن كان أي من هذه املساهمات مرهونة كلي ًا أو جزئياً.
إقرارات من كافة أعضاء اجمللس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله في البنك ولم يفصح عنها،
.10
ٍ
سواء كانت تلك املنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت له شخصي ًا أو ألي من ذوي العالقة به ،وذلك عن السنة املنصرمة.

حادي وعشرون :أحكام عامة

أ .على البنك إعالم البنك املركزي قبل ثالثني يوم ًا على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح املدقق
اخلارجي النتخابه (أو إعادة انتخابه) من قبل الهيئة العامة.
ب .على البنك تزويد البنك املركزي بعدد األسهم املرهونة من قبل مساهمي البنك الذين ميتلكون ( )%1أو أكثر من رأسمال
البنك واجلهة املرتهن لها هذه األسهم.
ج  .على البنك تزويد البنك املركزي باملعلومات املتعلقة بأعضاء اجمللس واللجان املنبثقة عنه وأعضاء إدارته التنفيذية العليا
وفق النماذج املعتمدة من قبل البنك املركزي األردني بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث أي تعديل.
د .على البنك تزويد البنك املركزي باملعلومات املتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارات أو هيئات املديرين واإلدارات التنفيذية العليا
لشركاته التابعة داخل اململكة وخارجها ،وفق النماذج املعتمدة من قبل البنك املركزي االردني بشكل نصف سنوي
وكذلك عند حدوث أي تعديل.

175

يقر مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني بعدم حصول أي من أعضائه على أية منافع مادية أو عينية لهم شخصي ًا أو
ألي من ذوي العالقة بهم خالل السنة املالية .2019
هاني عبدالقادر القاضي/
رئيس مجلس اإلدارة

حسني هاشم الدباس  /نائب رئيس اجمللس
ممثل شركة رونق الثقة لإلستثمارات التجارية

إمحمد محمد فرج
ممثل املصرف الليبي اخلارجي

فهد احلقباني
ممثل الشركة العربية لإلستثمار

محمد محمود
العقر

خليل محمود أبو الرب

معالي «محمد شريف» الزعبي
ممثل شركة بترا إلنشاء وإدارة املطاعم

سائد جميل البديري

السيد خالد زكريا

الدكتور عدنان ستيتية

* ال يوجد أي قروض ممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة كما في  31كانون األول .2019
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السيد كمال الفواعير
ممثل شركة بيرق األردن األولى
لإلستثمارات املتعددة

الفروع واملاكتب
والرشاكت التابعة
والبنك احلليف حمليًا ودوليًا
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اإلدارة العامة:
برج بنك االستثمار العربي األردني

فرع الوحدات

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

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

شارع عرار  -عمارة رقم 234
عمان  11118األردن
ص.بّ 6041 .
هاتف+962)6(4621942 :
فاكس+962)6(4657571 :

الفروع:

فرع تالع العلي

الفرع الرئيسي  -برج AJIB

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

فرع خدمات الشركات – برج AJIB

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

دوار الداخلية

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

فرع عبدون

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

فرع بيادر وادي السير

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

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

فرع اجلبيهة

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

فرع ضاحية الياسمني

شارع جبل عرفات  -عمارة رقم 15
عمان  11171األردن
ص.بّ 713100 .
هاتف+962)6(4209221 :
فاكس+962)6(4206752 :

فرع طبربور

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

فرع مطار امللكة علياء الدولي

القادمني
عمان  11121األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962)6(5003005 :
فاكس+962)6(5681482 :

فرع دابوق

فرع مأدبا

شارع امللك عبداهلل الثاني  -مبنى الدالهمة بالزا
ص .ب 8797 .عمان  11121األردن
هاتف+962)6(4654130 :
فاكس+962 )6( 5340632 :

مأدبا الغربي ،شادع اليرموك  -بجانب مبنى احملافظة
ص.ب ٨٧٩٧ .العقبة  ١١١٢١األردن
هاتف+962)٥(٣٢٤٣٣٠٦ :
فاكس+962)٥(٣٢٤٣٢٨٠ :

فرع مرج احلمام

فرع خاريج:

طريق املطار – محطة املناصير
ص .ب 8797 .عمان  11121األردن
هاتف+962(6)5200720 :
فاكس+962(6)5200725 :

فرع العبدلي مول

بوليفارد العبدلي – منطقة العبدلي
ص .ب 8797 .عمان  11121األردن
هاتف+962(6)5696691 :
فاكس+962(6)5696693 :

فرع الزرقاء

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

فرع الزرقاء اجلديدة

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

فرع اربد

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

فرع العقبة

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

فرع قبرص

 23شارع أولومبني 3035 ،ليماسول
ص.ب 54384 .ليماسول  ٣٧٢٣قبرص
هاتف+٣٥٧)٢٥(٣٥١٣٥١ :
فاكس+٣٥٧)٢٥(٣٦٠١٥١ :

املاكتب:
مكتب سيتي مول

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

مكتب تاج مول

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

مكتب فندق الفور سيزنز

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

مكاتب مطار امللكة علياء الدولي

• •املغادرين
• •اجلوازات
• •الترانزيت
• •البوابات
• •مركز أطقم الطائرات
هاتف+962)6(٥٠٠٣٠٠٥ :
فاكس+962)6(٥٦٨١٤٨٢ :

مكتب مطار ماركا

هاتف+962)6(4883556 :
فاكس+962)6(4883557 :
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مكتب مطار امللك احلسني – العقبة

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

مكتب تاال بيه – العقبة

مبنى رقم ٩
هاتف+962)3(2022877 :
فاكس+962)3(2022878 :

مكتب شارع احلصن – إربد

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

مكتب جامعة اربد االهلية – إربد

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

مكتب نقد العمري

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

الرشاكت التابعة والبنك احلليف:
الرشاكت التابعة:
بنك االستثمار العربي األردني (قطر) ذ.م.م

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

الشركة العربية األردنية املتحدة لالستثمار
والوساطة املالية

شارع خالد بن الوليد  -عمارة رقم 224
عمان  11149األردن
ص.بّ 8797 .
هاتف+962(6)٥٦٧١٥٧٨ / +962(6)٥٦٥٢٤٤١ :
الفاكس+962)6(5696156 :
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البنك احلليف:
بنك األردن الدولي

Almack House
26-28 King Street
London
SW1Y 6QW

هاتف+44 )0( 2031440200 :
موقع البنك اإللكترونيwww.jordanbank.co.uk :
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمـة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2019
2019
دينـــــــــــــــــــار
129.085.610
291.440.677
24.845.110
1.203.192
20.059.841
815.472.923
711.618.433
20.687.223
76.478.738
1.606.866
521.215
39.036.563

2018
دينـــــــــــــــــــار
121.539.096
307.520.994
15.877.685
263.244
15.506.988
752.694.569
688.023.173
19.011.340
74.301.592
694.005
540.846
37.116.887

ايضاحات

مجموع الموجودات

2.132.056.391

2.033.090.419

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أموال مقترضة من البنك المركزي األردني
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى

619.641.241
1.092.286.339
104.457.503
40.295.933
677.572
7.334.878
51.510.179

537.381.551
1.030.562.047
146.041.810
38.991.293
606.874
6.866.156
57.242.485

مجموع المطلوبات

1.916.203.645

1.817.692.216

حقوق الملكية:
حقوق مساهمي البنك
رأس المال المكتتب به (المدفـوع)
عـــالوة إصدار أسهم

23
24

150.000.000
-

150.000.000
1.418.000

اإلحتياطي القانوني
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
إحتياطي القيمة العادلة  -بالصافي
أرباح مدورة

25
26
27
28

33.212.083
()2.955.229
()2.067.878
18.501.288

31.447.469
()3.596.397
()1.891.990
17.479.705

مجموع حقوق مساهمي البنك
حقـوق غيـر المسيطرين

30

196.690.264
19.162.482

194.856.787
20.541.416

مجموع حقوق الملكية

215.852.746

215.398.203

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2.132.056.391

2.033.090.419

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية-بالصافي
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية-بالصافي
موجودات ماليـة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات ماليـة بالتكلفـة المطفأة  -بالصافي
إسـتـثمار في شركة حليفة
ممتلكـات ومعـدات  -بالصافـي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
مـوجـودات أخرى

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-21د
15

16
17
18
19
20
-21أ
22

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )52جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقـرأ معها

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمـة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
ايضاحات

الفوائد الدائنة
الفوائد المدينة
صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات الفوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبية
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل اآلخر
ايرادات اخرى
إجمالي الدخل
نفقات الموظفين
استهالكات وإطفاءات
مصاريف أخرى
مخصص التدني
مخصصات متنوعة
إجمالي المصروفات
حصة البنك من أرباح شركة حليفة
الربح للسنـة قبـل الضرائب
ضريبة الدخل
الربح للسنة

31
32

97.344.275
()53.885.589
43.458.686
8.255.755
51.714.441
3.894.727
()146.654

90.353.940
()46.012.013
44.341.927
8.289.626
52.631.553
3.747.495
()43.568

36
38

206.501
1.495.849
57.164.864

268.424
1.178.117
57.782.021

39
 13و14
40
37
 15و20

15.963.637
3.866.219
12.272.401
2.263.954
167.398
34.533.609
1.034.715
23.665.970
()7.462.731
16.203.239

16.232.941
3.030.943
12.426.711
1.424.673
551.070
33.666.338
280.739
24.396.422
()7.580.095
16.816.327

14.871.803
1.331.436
16.203.239

15.506.052
1.310.275
16.816.327

فلس  /دينار
0.099

فلس  /دينار
0.103

33
34
35
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ويعود إلى :
مساهمي البنك
حقوق غير المسيطرين

حصة السهم من الربح للسنة (مساهمي البنك) األساسي والمخفض

2019
دينـــــــــــــــــــار

2018
دينـــــــــــــــــــار
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تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )52جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقـرأ معها

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمــة الدخـل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

2019
دينار
الربح للسنة

16.203.239

2018
دينار
16.816.327

بنود الدخل الشامل:
بنود الدخل الشامل األخرى التي قد يتم تحويلها الى األرباح والخسائر في الفترات
الالحقة:
فروقات ترجمة عمالت أجنبية  -شركة حليفة

641.168

بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تحويلها الى األرباح والخسائر في الفترات
الالحقة:
التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بعد الضريبة
(خسائر) استبعاد موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة بعد الضريبة
مجموع الدخل الشامل للسنة

()138.883
()3.606
498.679
16.701.918

()336.594
()4.799
()1.558.570
15.257.757

15.333.477
1.368.441
16.701.918

14.065.898
1.191.859
15.257.757

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير المسيطرين

()1.217.177

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )52جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقـرأ معها

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمـة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
رأس المـال
المكتتب به
والمدفوع

عالوة إصـدار
أسهـم

اإلحتياطي
القانوني

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية

احتياطي القيمة العادلة
بالصافي ****

أرباح مدورة ***

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

مجموع حقوق
مساهمي البنك

حقوق غير
المسيطرين

مجموع حقوق
الملكية

دينار

دينار

دينار

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
الرصيد في بداية السنة

150.000.000

1.418.000

31.447.469

()3.596.397

()1.891.990

17.479.705

194.856.787

20.541.416

215.398.203

-

641.168

()175.888

14.868.197

15.333.477

1.368.441

16.701.918

-

-

()13.500.000
()1.991.773
227.159
1.418.000
-

()13.500.000
-

()1.418.000
()1.329.375

()13.500.000
()1.418.000
()1.329.375

()2.067.878

18.501.288

196.690.264

19.162.482

215.852.746

17.646.790

194.290.889

20.590.307

214.881.196

15.501.253

14.065.898

1.191.859

15.257.757

()13.500.000

()13.500.000

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

ارباح موزعه على المساهمين *
المحـول إلـى اإلحتياطــي
إطفاء خسائر الشركة التابعـة
المحول من عالوة اإلصـدار

-

()1.418.000
-

1.991.773
()227.159
-

150.000.000

-

33.212.083

()2.955.229

29.279.131

()2.379.220

()1.673.812

()1.217.177

()218.178

التغير في حقوق غير المسيطرين
الرصيد في نهاية السنة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

ارباح موزعه على المساهمين

-

-

-

المحـول إلـى اإلحتياطــي

-

-

التغير في حقوق غير المسيطرين

-

-

الرصيد في نهاية السنة
*

150.000.000

1.418.000

150.000.000

1.418.000

2.168.338
31.447.469

-

-

-

-

-

()3.596.397

()1.891.990

-

()2.168.338
17.479.705

194.856.787

-

()13.500.000
-

()1.240.750

()1.240.750

20.541.416

215.398.203

بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  25نيسـان  2019تقرر توزيع أرباح ما مقداره  ٪9من رأسمال البنك نقداً على المساهمين أي ما يعادل  13.5مليون دينار.
بموجب تعليمات السلطات الرقابية :

** أصدر البنك المركزي األردني تعليمات رقم  7702/1/10بتاريخ  6حزيران  2018والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب المخاطر المصرفية العامة لحساب األرباح المدورة للتقاص مع اثر معيار ( )9المسجل على الرصيد اإلفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما في  1كانون الثاني
 .2018كما ونص التعميم على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيدة التصرف بعد التقاص وال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين وال يجوز استخدامه ألي أغراض أخرى إال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني .هذا وبلغ الرصيد المقيد التصرف به
مبلغ  1.072.609دينار.
*** يشمل رصيد األرباح المدورة مبلغ  521.215دينار ال يمكن التصرف به كما في  31كانون األول  2019لقاء منافع ضريبية مؤجلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً.
**** يحظر التصرف باحتياطي القيمة العادلة السالبة البالغة  2.067.878دينار كما في  31كانون األول  2019بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )52جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقـرأ معها

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمـة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاحات

األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الضرائب
تعديالت لبنود غير نقدية :
استهالكات وإطفاءات
مخصص تدني
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل غير
متحققة
مخصص تعـويض نهاية الخدمة
مخصص عقارات مستملكة
مخصصات متنوعة اخرى
أربــاح بــيــع ممتلكـات ومعــدات
(أربــاح) خسائر بيع عقارات مستملكة
تأثير تغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
حصة البنك من أرباح شركة حليفة
الربح النقدي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات:
االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها
عن ثالثة أشهر)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة
الموجودات األخرى
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد إستحقاقاتها عن ثالثة
أشهر)
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
المطلوبات األخرى
صافي التغير في الموجودات والمطلوبات
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
والمخصصات المدفوعة
المخصصات المتنوعة المدفوعة
الضرائب المدفوعة
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) مـن عمليات التشغيل
األنشطة اإلستثمارية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
شراء موجودات غير ملموسة
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات اإلستثمار
األنشطة التمويلية
أموال مقترضة من البنك المركزي االردني
التغير في حقوق غير المسيطرين
أرباح موزعة على المساهميـن
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 13و14
37
35
20
15
20
38
38
34
12
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2019
دينــــــــــــار

2018
دينــــــــــــار

23.665.970

24.396.422

3.866.219
2.263.954

3.030.943
1.424.673

231.039
59.398
108.000
()4.551
()74.045
()80.558
()1.034.715
29.000.711

47.995
38.070
513.000
()5.530
49.367
()196.432
()280.739
29.017.769

()8.967.425
()1.170.987
()64.949.808
()2.381.546

602.257
()141.849
()2.790.696
()4.174.213

()27.164.000
61.724.292
1.304.640
()8.351.335
()49.956.169

40.000.000
()20.153.614
()20.701.751
45.693.968
38.334.102

()20.955.458
()96.700
()6.974.378
()28.026.536

67.351.871
()1.355.146
()8.107.925
57.888.800

()23.681.760
()4.701.342
()2.983.411
21.478
()842.665
()32.187.700

()90.574.098
()1.031.241
()3.449.558
12.299
()273.220
()95.315.818

()41.584.307
()2.747.375
()13.492.133
()57.823.815
()118.038.051
80.558
11.716.854
()106.240.639

145.880.388
()1.240.750
()13.427.397
131.212.241
93.785.223
196.432
()82.264.801
11.716.854

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم (  ) 52جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقـرأ معها

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
-1

عــــــــــام

إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي في عمان – المملكة األردنيةة الهاشةمية تأسةس بتةاريخ  1كةانون الثةاني 1978
بموجب قانون الشركات وتعديالته الالحقة التى كان آخرها رقم ( )22لسنة  .1997تم زيادة رأس مةال البنةك المصةرح بةه والمكتتةب
والمدفوع عدة مرات آخرها خالل عام  2014ليصبح  150مليون دينار خالل العام  ،2014بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد.
يقوم البنك بتقديم جميع األعمةال المصةرفية والماليةة مةن خةالل مركةزه وفروعةه ومكاتبةه داخةل المملكةة وعةددها ( )34وخارجهةا فةي
قبةةرص وعةةددها ( )1والشةةركات التابعةةة لةةه فةةي قطةةر واألردن (بنةةك اإلسةةثثمار العربةةي األردنةةي – قطةةر والشةةركة العربيةةة األردنيةةة
المتحدة لإلستثمار والوساطة المالية).
إن أسهم البنك مدرجة ويتم التداول بها في سوق عمان المالي.
تةةم إقةةرار القةةوائم الماليةةة الموحةدة مةةن قبةةل مجلةةس إدارة البنةةك بتةةاريخ  30كةةانون الثةةاني  2020وهةةي خاضةةعة لموافقةةة الهيئةةة العامةةة
للمساهمين والبنك المركزي االردني.

-2

أهم السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية
تم اعداد القوائم الماليةة الموحةدة للبنةك وشةركاته التابعةة وفقةا ً لمعةايير التقةارير الماليةة الدوليةة الصةادرة عةن مجلةس معةايير المحاسةبة
الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
يلتزم البنك بالقوانين المحلية النافذة وتعليمات البنك المركزي األردني.
تةةم إعةةداد القةةوائم الماليةةة الموحةةدة وفقةا ً لمبةةدأ التكلفةةة التاريخيةةة ،باسةةتثناء الموجةةودات الماليةةة بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل قائمةةة الةةدخل،
والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ،والمشتقات المالية والتى تظهر بالقيمة العادلةة بتةاريخ القةوائم
المالية الموحدة ،كما تظهر بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية التى تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.
إن الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة له والخاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما يكون البنك قادرا ً
على إدارة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرضا ً للعوائد المتغيرة الناتجة من استثماره في الشركات التابعة او يكون
له حقوق في هذه العوائد ،ويكون قادرا ً على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطته على الشركات التابعة ،ويتم استبعاد المعامالت
واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة:
اســم الشركــة

نسبة المساهمة

رأس المال المدفوع
المعادل بالدينار

المقر الرئيسي

تاريـــخ التملك

طبيعة النشاط

الشركة العربية األردنية المتحدة لإلستثمار
والوساطة المالية
بنك اإلستثمار العربي األردني  /قطر

٪100
 ٪50وسهمين

2.500.000
35.450.000

عمان  -األردن
الدوحة  -قطر

 5شباط 2002
 5كانون األول 2005

وساطة مالية
نشاط بنكي
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
فيما يلي أهم المعلومات المالية للشركات التابعة:
الشركة العربية األردنية المتحدة لإلستثمار
والوساطة المالية
2018
2019
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

2.547.229
166.918
2.380.311

2.728.334
62.796
2.665.538

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
مجموع اإليرادات
مجموع المصروفات

86.220
371.446

63.852
291.010

بنك اإلستثمار العربي األردني  /قطر
2018
2019
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
257.801.940
219.476.977
38.324.963

241.205.414
200.122.583
41.082.831

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
8.413.139
5.750.266

7.759.831
5.139.282

يتم اعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السةنة الماليةة للبنةك وبخسةتخدام نفةس السياسةات المحاسةبية المتبعةة فةي البنةك .اذا كانةت
الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة علةى القةوائم الماليةة للشةركات
التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الةذي يجةري فيةه فعليةا ً انتقةال سةيطرة
البنك على الشركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشةركات التابعةة التةي تةم الةتخلص منهةا فةي قائمةة الةدخل الموحةد حتةى تةاريخ
التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشـركات التابـعـة.
تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل البنك في حقوق الملكية في الشركات التابعة.
أهم السياسات المحاسبية
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف
عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتى تم قياسها وفقا ً للتقارير التى يتم استعمالها من قبل المدير العام وصانع القةرار الرئيسةي
لدى البنك.
القطةاع الجغرافةي يةرتبط فةي تقةديم منتجةات أو خةدمات فةي بيئةة اقتصةادية محةددة خاضةعة لمخةاطر وعوائةد تختلةف عةن تلةك المتعلقةةة
بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
تسهيالت ائتمانية مباشرة
التسهيالت االئتمانية المباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او محددة قدمها البنك في االساس او جرى اقتناؤها وليس لها اسعار
سوقية في اسواق نشطة ،ويتم قياس التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة.
يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت اإلئتمانية المباشةرة مةن خةالل احتسةاب الخسةارة االئتمانيةة المتوقعةة وفقةا ً لمعيةار التقةارير الماليةة
الدولي رقم (.)9
يتم تعليق الفوائد والعموالت علةى التسةهيالت اإلئتمانيةة غيةر العاملةة الممنوحةة للعمةالء وفقةا لتعليمةات البنةك المركةزي األردنةي ووفقةا ً
لتعليمات السلطات الرقابية في الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع او شركات تابعة أيهما أشد.
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يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية المعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخةذة لتحصةيلها بتنزيلهةا مةن المخصةص ويةتم
تحويل أي فائض في المخصص اإلجمالي  -إن وجد  -الى قائمةة الةدخل الموحةد ،ويضةاف المحصةل مةن الةديون السةابق شةطبها إلةى
اإليرادات.
القيمة العادلة
ان أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم المالية في اسواق نشطة ،تمثةل القيمةة العادلةة لةالدوات والمشةتقات
المالية التي لها اسعار سوقية .في حال عدم تةوفر أسةعار معلنةة او عةدم وجةود تةداول نشةط لةبعض األدوات والمشةتقات الماليةة او عةدم
نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. نماذج تسعير الخيارات. يتم تقييم الموجودات والمطلوبات الماليةة طويلةة االمةد والتةي ال يسةتحق عليهةا فوائةد بموجةب خصةم التةدفقات النقديةة وبموجةب سةعرالفائدة الفعالة ،ويتم إطفاء الخصم /العالوة ضمن ايرادات الفوائد المقبوضة /المدفوعة في قائمة الدخل الموحد.
تهةدف طةرق التقيةةيم الةى الحصةةول علةى قيمةةة عادلةة تعكةةس توقعةات السةوق وتأخةةذ باإلعتبةار العوامةةل السةوقية وأيةةة مخةاطر أو منةةافع
متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية ،وفي حال وجود ادوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليةه يةتم إظهارهةا بالكلفةة
بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
إستثمار في شركة حليفة
الشركة الحليفة هي تلك الشركة التى يمارس البنك فيها تةأثيرا ً فعةاالً علةى القةرارات المتعلقةة بالسياسةات الماليةة والتشةغيلية وال يسةيطر
عليها البنك ،والتى يملك البنك نسبة تتراوح بين ( )٪20إلى ( )٪50من حقوق التصةويت ،وتظهةر اإلسةتثمارات فةي الشةركات الحليفةة
بموجب طريقة حقوق الملكية.
يةتم اسةةتبعاد اإليةةرادات والمصةةروفات الناتجةـة عةةن المعةةامالت فيمةةا بةةين البنةك والشةةركة الحليفةةة وحسةةب نسةبة مسةةاهمة البنةةك فةةي هةةذه
الشركة.
موجودات مالية وفق التكلفة المطفأة
هةةي الموجةةودات الماليةةة التةةي تهةةدف إدارة البنةةك وفق ةا ً لنمةةوذج أعمالهةةا االحتفةةاظ بهةةا لتحصةةيل التةةدفقات النقديةةة التعاقديةةة والتةةي تتمثةةل
بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
يةتم إثبةةات الموجةودات الماليةةة عنةةد الشةراء بالتكلفةةة مضةةافا ً إليهةا مصةةاريف االقتنةةاء ،وتطفةأ العةةالوة  /الخصةةم بخسةتخدام طريقةةة الفائةةدة
الفعالة ،قيدا ً على أو لحساب الفائدة ،وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في وفقةا ً الحتسةاب الخسةارة االئتمانيةة المتوقعةة ،ويةتم قيةد
الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة الدخل الموحد.
يمثل مبلغ التدني في قيمة الموجودات المالية وفق التكلفة المطفأة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة.
ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من /إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية (وفي حال بيع
أي من هذه الموجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل الموحد في بند مستقل واإلفصةاح عةن ذلةك وفقةا ً
لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولي بالخصوص).
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هي الموجودات المالية التي قام البنك بشرائها لغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح مةن تقلبةات األسةعار السةوقية قصةيرة
األجل أو هامش أرباح المتاجرة.
يتم إثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل الموحد عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقا ً
بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحد بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود
الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يةتم أخةذ األربةاح أو الخسةائر الناتجةة عةن ذلةك
في قائمة الدخل الموحد.
يتم أخذ األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحد.
ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر
تمثل هذه الموجودات المالية اإلستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
يتم اثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمةة العادلةة ،ويظهةر التغيةر
في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحد وضمن حقوق الملكية بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود
الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يةتم أخةذ األربةاح أو الخسةائر الناتجةة عةن ذلةك
في قائمة الدخل الشامل الموحد وضمن حقوق الملكية الموحدة ويةتم تحويةل رصةيد احتيةاطي تقيةيم الموجةودات الماليةة المباعةة مباشةرة
الى االرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الموحد.
ال تخضع هذه الموجودات الختبةار خسةائر التةدني إال فةي حةال تصةنيف أدوات ديةن كموجةودات ماليةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل قائمةة
الدخل الشامل اآلخر حيث يتم احتساب التدني وفقا ً للخسارة االئتمانية المتوقعة.
يتم تسجيل االرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحد.
التدني في قيمة الموجودات المالية

نظرة عامة حول الخسائر االئتمانية المتوقعة
أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9إلى تغيير طريقة احتساب خسارة التدني للمجموعة بشكل جوهري من استبدال
منهجية االعتراف بخسارة التدني عند حدوثها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بمنهجية االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
ذات نظرة مستقبلية اعتبارا ً من  1كانون الثاني .2018
تقوم المجموعة بتسجيل المخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع القروض والموجودات المالية األخرى غير المحتفظ بها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ،إضافة الى سقوف التسهيالت المباشرة غير المستغلة وعقود الضمان المالية (كاالعتمادات
المستندية والكفاالت) ،ويشار اليها جميعا "باألدوات المالية" .ال تﺨﻀع أدوات الملكية (األسهم) الختبار التدني بﻤﻮجﺐ المعيار الدولي
للﺘقاريﺮ المالية رقم (.)9
يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثها على الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا ً،
ما لم يكن هناك تغير ملموس على مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف باألصل ،وفي هذه الحالة ،يستند المخصص على مدى عمر
األصل.
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إن الخسارة االئتمانية المتوقعة المرجحة باحتمالية التعثر للتعرض االئتماني خالل  12شهر هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدة حياة األصل الناتجة عن احداث تعثر األدوات المالية التي يمكن حدوثها خالل  12شهر من تاريخ القوائم المالية.
يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة سواء لكامل عمر التعرض االئتماني او للتعرض االئتماني خالل  12شهرا ً إما على أساس
فردي أو على أساس تجميعي بناء على طبيعة األدوات المالية في المحفظة.
قامت المجموعة بتطبيق سياسة تبين كيفية تطبيق إجراءات التقييم على األساس الفردي لألداة المالية أو على أساس المحفظة.
بنا ًء على ما ذكر أعاله ،تقوم المجموعة بتصنيف القروض إلى المرحلة ( )1والمرحلة ( )2والمرحلة ( ،)3كما هو موضح أدناه:
▪

المرحلة األولى :عند االعتراف بالقروض للمرة األولى ،تقوم المجموعة بتسجيل مخصص بناء على الخسائر االئتمانية
المتوقعة الحتمالية تعثر التعرض االئتماني خالل  12شهر .تشمل المرحلة األولى أيضًا التسهيالت التي
كانت في المرحلة األولى سابقا ً ولم يحصل تغير على مستوى مخاطرها والقروض التي تم إعادة تصنيفها من
المرحلة الثانية.

▪

المرحلة الثانية:

عند حدوث زيادة مؤثرة في مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف االولي ،تقوم المجموعة بتسجيل مخصص
الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني .تتضمن المرحلة الثانية أيضا التسهيالت
والقروض التي شهدت تحسن بمخاطر االئتمان والتي تم إعادة تصنيفها من المرحلة الثالثة.

▪

المرحلة الثالثة:

القروض التي ينطبق عليها مفهوم التدني (التعثر) ،تقوم المجموعة باحتساب الخسارة االئتمانية
المتوقعةلكامل عمر التعرض االئتماني.

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
تقوم المجموعة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لمنهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9المعتمدة من قبل البنك
والموضحة في إيضاح رقم (.)4
الممتلكات والمعـدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم ،وأي تدني في قيمتها ،ويتم اسةتهالك الممتلكةات والمعةدات (باسةتثناء
األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها الستخدام النسب المئوية التالية :

مباني
معدات وأجهزة وأثاث
وسائط نقل
أجهزة الحاسب اآللي
أخــرى

٪
2
15 - 9
20
25 - 12
12 -2

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فخنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن
استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحد.
يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كةل عةام ،فةاذا كانةت توقعةات العمةر االنتةاجي تختلةف عةن التقةديرات المعةدة
سابقا ً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها.
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تدني الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليةل علةى ذلةك،
أو عندما يتطلب إجراء اختبار سةنوي لالنخفةاض فةي القيمةة ،تقةوم المجموعةة بتقيةيم المبلةغ الممكةن تحصةيله لألصةل .إن مبلةغ األصةل
الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا ُ تكةاليف البيةع وقيمتةه المسةتخدمة أيهمةا أعلةى ويةتم تحديةده لألصةل
الفردي ،إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلةى حةد كبيةر عةن تلةك الناتجةة مةن الموجةودات األخةرى أو موجةودات
المجموعة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضةا ً ويةتم تخفيضةه إلةى
المبلغ الممكن تحصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يةتم خصةم التةدفقات النقديةة المسةتقبلية للقيمةة العادلةة الحاليةة لهةا باسةتخدام
سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .أثناء تحديةد القيمةة
العادلة ناقصا ً تكةاليف البيةع ،تؤخةذ المعةامالت الحديثةة فةي السةوق فةي االعتبةار إذا كانةت متةوفرة .وإذا لةم يكةن ممكنةا ً تحديةد مثةل تلةك
المعامالت ،يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسةهم الشةركات التابعةة المتداولةة أو
مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
الموجودات غير الملموسة
أ-

الشهـرة

يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي تمثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء اإلستثمار في الشركة التابعة عن حصة البنك فةي القيمةة العادلةة
لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك .يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن اإلستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجةودات
غير ملموسة ،ويتم الحقا ً تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة اإلستثمار.
يتم توزيع الشهرة على وحدة  /وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ القوائم الماليـة الموحدة ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هنةاك داللةة علةى أن قيمةة الشةهرة
قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التةي تعةود لهةا الشةهرة أقةل مةن القيمةة المسةجلة
في الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحد.
ب-

الموجودات غير الملموسة األخرى

الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االنةدماج تقيةد بالقيمةة العادلةة فةي تةاريخ الحصةول عليهةا أمةا الموجةودات
غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.
يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محةددة أو لفتةرة غيةر محـةـددة .ويةتم اطفةاء الموجةودات
غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمةة الةدخل الموحةد .أمةا الموجةودات غيةر الملموسةة
التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتهةا فةي تةاريخ القةوائم الماليةة الموحةدة ويةتم تسةجيل أي تةدني فةي قيمتهةا فةي
قائمة الدخل الموحد.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحد في نفس السنة.
يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .كذلك يتم مراجعة تقةدير العمةر
الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.
تظهر الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد بالتكلفة بعد تنزيل اإلطفاءات السنوية ،وتم إطفاء هةذه الموجةودات بطريقةـة القسةط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي باستخدام نسبـة  ٪25سنويا.
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المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامةات فةي تةاريخ القةوائم الماليةه الموحةده ناشةئة عةن احةداث سةابقة وان تسةديد
االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم تكوين مخصص لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية الخدمة للموظفين عن مدة الخدمة لكل موظف بتاريخ قائمة
المركز المالي الموحدة بموجب اللوائح الداخلية للبنك.
ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس االرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف االرباح الخاضعة للضريبة عن االرباح المعلنة
في القوائم المالية ا لموحدة الن االرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غيةر قابلةة للتنزيةل فةي السةنة الماليةة
وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجــب القـوانـيـن واالنـظـمـة والتعليـمـات في البلدان التي يعمل فيها البنك.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمـة المـوجــودات او المطلوبات
في القوائم المالية الموحدة والقيمة التةي يةتم احتسةاب الةربح الضةريبي علةى اساسةها .يةتم احتسةاب الضةرائب المؤجلةة باسةتخدام طريقةة
االلتزام بالميزانية وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقــع تطـبـيـقها عـنـد تسـويـة االلتزام الضةريبي او تحقيةق
الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القةوائم الماليةة الموحةده ويةتم تخفيضةها فةي حالةة تـوقةـع عةـدم
امـكـانـيــة االستفادة من تلك الموجودات الضريبية او تسديد او انتفاء الحاجة للمطلوبات الضريبية المؤجلة جزئيا او كليا.
تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك
يتم قيد أي تكالي ف ناتجة عن اصدار أو شراء أسهم البنك على األرباح المدورة (بالصافي بعد األثر الضريبي لهةذه التكةاليف إن وجةد).
اذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على قائمة الدخل الموحد.
حسابات مداره لصالح العمالء
تمثل الحسابات التي يديرها الب نك نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك .يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في
قائمة الدخل الموحد .يتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة المحافظ مضمونة رأس المال المدارة لصالح العمالء عن رأس مالها.
الـتــقـــــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في القوائم الماليه الموحـدة فقط عندما تتوفر
الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم تحقق إيرادات الفوائد بخستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة التي ال يتم
االعتراف بها كخيرادات ويتم تسجيلها في حساب الفوائد والعموالت المعلقة.
يتم اإلعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ اإلستحقاق.
يتم تسجيل العموالت كخيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها ،ويتم االعتراف بارباح اسهم الشركات عند تحققها (اقرارها من الهيئة
العامة للمساهمين).
تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء الموجودات المالية).
المشتقات المالية ومحاسبة التحوط
مشتقات مالية للتحوط :
الغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالية بالقيمة العادلة.
التحوط للقيمة العادلة هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك.
في حال انطباق شروط تحوط القيمة العادلة الفعال ،يتم تسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن
التغير في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المتحوط لها في قائمة الدخل الموحد.
في حال انطباق شروط تحوط المحفظة الفعال يتم تسجيل اية ارباح او خسائر ناتجة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك
التغير في القيمة العادلة لمحفظة الموجودات او المطلوبات في قائمة الدخل الموحد في نفس السنـة.
التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات البنك الحالية والمتوقعة.
في حال انطباق شروط تحوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الداة التحوط ضمن قائمة الدخل الشامل وحقوق
الملكية ويتم تحويله لقائمة الدخل في الفترة التي يؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل.
التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال ،يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة الداة
التحوط في قائمة الدخل في نفس السنة.

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحد ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها
للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي ،ويتم قيد أي تدني في
قيمتها كخسارة في قائمة الدخل الموحد وال يتم تسجيل الزيادة كخيراد .يتم أخذ الزيادة الالحقة في قائمة الدخل الموحد إلى الحد الذي ال
يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقا ً.
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عقود إعادة الشراء أو البيع
يستمر االعتراف في القوائم المالية الموحده بالموجودات المباعة والتي تم التعهةد المتةزامن بخعةادة شةرائها فةي تةاريخ مسةتقبلي ،وذلةك
الستمرار سيطرة البنةك علةى تلةك الموجةودات وألن أيةة مخةاطر أو منةافع تةؤول للبنةك حةال حةدوثها ،ويسةتمر تقييمهةا وفقةا ً للسياسةات
المحاسبية المتبعة( .هذا وفي حال وجود حق للمشتري بالتصرف بهذه الموجةودات (بيةع أو إعةادة رهةن) فيجةب إعةادة تصةنيفها ضةمن
الموجودات المالية المرهونة) .تدرج المبالغ المقابلة للمبةالغ المسةتلمة لهةذه العقةود ضةمن المطلوبةات فةي بنةد األمةوال المقترضةة ،ويةتم
االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بخعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فةال يةتم االعتةراف بهةا فةي القةوائم الماليةة الموحةده،
وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة
بهذه العقود ضمن الودائع لدى البنوك والمؤسسات المصرفية األخرى أو ضمن التسهيالت اإلئتمانية حسب الحال ،ويتم معالجةة الفةرق
بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كخيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
العمالت االجنبية
يتم إثبات المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامـــالت .يتم تحويل أرصدة
الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم الماليه الموحده والمعلنة من البنك
المركزي األردني.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحد.
يتم قيد فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في القيمة العادلة.
عند توحيد القوائم المالية الموحده يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة في الخارج من العملة الرئيســية
(االساسية) الى عملة التقرير وفقا ً لالسعار الوسطية للعمالت في تـاريـخ القوائم الماليه الموحدة والمـعـلـنـة مـن الـبـنـك الـمـركــزي
األردني .أما بنود االيرادات والمصروفات فيتم ترجمتها على اساس معدل السعر خالل السنة وتظهر فروقات العملة الناجمة في بند
مستقل في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحد .وفـي حـالـة بـيـع احـدى هـذه الشركات او الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات تـرجـمـة
العمـالت االجنـبـيـة المـتـعـلـق بهـا ضـمـن االيـرادات /المصاريف في قائمة الدخل الموحـد.
يتم تسجيل االرباح والخسائر الناجمة عن فروقات تحويل العملة االجنبية الدوات الدين (التي تحمل فوائد) ضمن الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل في قائمة الدخل .في حين يتم تسجيل فروقات تحويل العملة االجنبية الدوات الملكية في
بند إحتياطي تقييم موجودات مالية ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.
النقد وما في حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى البنك المركزي األردني واألرصدة لدى
البنوك والمؤسسات المصرفية ،وتنزل ودائةع البنةوك والمؤسسةات المصةرفية التةي تسةتحق خةالل مةدة ثالثةة أشةهر واألرصةدة المقيةدة
السحب.
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التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في
 31كانون األول  ،2018باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية ابتداءا ً من  1كانون الثاني :2019
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بخصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود االيجار" خالل كانون الثاني  2016الذي
يحدد مبادئ اإلعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16مشابه الى حد كبير للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم
( .) 17وفقا لذلك ،المؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية ،بحيث يقوم بمعالجة
هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.
يتطلب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باإلعتراف بأصول والتزامات لجميع عقود االيجار التي
تزيد مدتها عن  12شهر ،اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة .ويتطلب من المستأجر اإلعتراف بحقه في إستخدام االصل والمتمثل
في اإلعتراف باألصل المستأجر واإللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
قامت المجموعة بتطبيق هذا المعيار ابتدا ًء من  1كانون الثاني  2019على العقود التي تم تحديدها سابقا ً كعقود ايجار وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " "17وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولي رقم " ."4قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم " "16بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي.
بنا ًء على ذلك ،نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16زيادة على الموجودات الثابتة بمبلغ  3.147.078دينار وزيادة
على المطلوبات األخرى بمبلغ  2.611.164دينار  ،وانخفاض في الموجودات األخرى بمبلغ  535.914دينار.
يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل الفترة المنتهية في 31
كانون األول :2019

كما في  1كانون الثاني 2019
إضافات
االستهالكات
تكاليف التمويل
الدفعات
كما في  31كانون األول 2019

مباني
دينار
3.147.078
744.833
()670.713
3.221.198

المجموع
دينار
3.147.078
744.833
()670.713
3.221.198

التزامات عقود اإليجار
دينار
2.611.164
744.833
21.937
()451.673
2.926.261

ان قيمة مصروف االيجار للعقود قصيرة االجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة والتي تم االعتراف بها في قائمة الدخل
الموحدة للفترة المنتهية في  31كانون األول  2019و 2018بلغت  1.640.013دينار و 1.558.028دينار على التوالي.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على تطبيق
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم
( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان
يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر
وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان
السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع
مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف
المنشأة  -وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في حين يتم االعتراف
باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو
المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.
قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على البنك التي تطبق التعديالت في
وقت مبكر وان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)19تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها
توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19المعالجة المحاسبية عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها خالل
السنة المالية .توضح التعديالت أيضا ً أن على البنك أوالً تحديد أي تكلفة خدمة سابقة ،أو ربح أو خسارة من التسوية ،دون األخذ بعين
االعتبار تأثير سقف األصل .يتم إثبات هذا المبلغ في قائمة االرباح أو الخسائر.
بعد أن يتم تحديد االثر على سقف األصل بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها .يتم إثبات أي تغيير ،باستثناء المبالغ ضمن صافي
الفائدة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
توضح التعديالت أن على البنك تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على االستثمارات طويلة األجل في الشركات
الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال يتم االعتراف بها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ولكن في جوهرها تشكل جزءا ً من صافي االستثمار
في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة (على المدى الطويل) .يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
توضح التعديالت أيضا ً أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9ال يسجل البنك أي خسائر للشركات الحليفة والمشاريع
المشتركة ،أو أي خسائر انخفاض في صافي قيمة االستثمار ،كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع
المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.

-4

أهم االجتهادات والتقديرات المستخدمة

إستخدام التقديرات واإلجتهادات:
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ
الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات
والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية ،وبشكل خاص يتطلب من إدارة
البنك اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها ،إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على
فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات
الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:
أ.

الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية بالكلفة المطفأة:

يتطلب تحديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة من إدارة البنك إصدار أحكام وإجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية
المستقبلية وأوقاتها ،باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد اإلعتراف المبدئي بها ،باإلضافة
الى االخذ بعين اإلعتبار معلومات القياس المستقبلية لخسائر االئتمانية المتوقعة.
منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9االدوات المالية) :المدخالت ،اآلليات واالفتراضات المستخدمة في حساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة
ان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل البنك
عند تطبيق المعيار تتضمن ما يلي:
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
شرح مفّصل عن نظام التصنيف االئتماني الداخلي لدى البنك وآلية عمله.

*

•

يعتمد البنك على برنامج ) )Moody’s RAلتصنيف درجات مخاطر ائتمان الشركات الذي يقوم باستعراض وتحليل
المعلومات المالية والموضوعية عن المقترض .يولد البرنامج تقييم شامل للجدارة االئتمانية للمقترض وينتج عن ذلك درجة
مخاطر مرتبطة باحتمالية التعثر ) .(PDيصنف النظام عمالء الشركات ضمن  7مستويات للحسابات العاملة و 3مستويات
للحسابات غير العاملة و تزداد احتمالية التعثر بازدياد درجة المخاطر ،حيث يتم اعتماد  3شرائح في كل مستوى (درجة)
باستثناء الدرجة  1كما هو موضح بالجدول التالي:

درجة مخاطر
العميل
1
2+
2
23+
3
34+
4
45+
5
56+
6
67+
7
78
9
10

التصنيف االئتماني
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Default
Default
Default

الجودة االئتمانية
االلتزامات ذات الجودة االعلى وتحمل اقل درجة مخاطر ائتمان.
االلتزامات ذات جودة عالية وتحمل درجة منخفضة جدا من مخاطر االئتمان.
االلتزامات في المستوى االعلى لمتوسط التقييم وتحمل درجة منخفضة من مخاطر
االئتمان.
االلتزامات في مستوى متوسط التقييم وتحمل درجة معتدلة من مخاطر االئتمان
وبالتالي تحتوي على بعض خصائص المخاطرة.
االلتزامات التي لها خصائص مخاطرة وتحمل درجة هامة من مخاطر االئتمان.

االلتزامات ذات مخاطر ائتمان عالية.

االلتزامات ذات ضعف مستمر وتحمل مخاطر ائتمانية عالية جدا.
االلتزامات دون المستوى
االلتزامات المشكوك في تحصيلها
االلتزامات الهالكة

•

يتم قياس مخاطر االفراد على أساس تقييم المحفظة من خالل سجالت سلوك العمالء والتزامهم بالسداد بالمواعيد المحددة.

•

يتم االعتماد على درجات التصنيف العالمية في قياس المخاطر للموجودات المالية االخرى (االدوات المالية ذات العائد الثابت
والمطالبات االئتمانية على البنوك والمؤسسات المالية)

* اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ( )ECLعلى األدوات المالية ولكل بند على حده.
اعتمد البنك على آلية خاصة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناءا على نوع االداة المالية:
•

االدوات المالية لمحفظة الشركات واالدوات المالية ذات العائد الثابت والمطالبات االئتمانية على البنوك والمؤسسات المالية:

يعتمد البنك في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه المحفظة على نظام متخصص ومتطور من شركة  .Moody’sيتم احتساب
المخصص لكل عميل /اداة مالية بشكل افرادي على مستوى كل حساب /اداة مالية.
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االدوات المالية لمحفظة التجزئة:
قام البنك وبالتعاون مع شركة  Moody’sبتطوير نموذج خاص بمحفظة التجزئة الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناءا على
متطلبات المعيار .يتم احتساب المخصص لمحفظة التجزئة ) (Retail Portfolioعلى أساس تجميعي.
*

حاكمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9وبما يتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لضمان
االلتزام بمتطلبات تطبيق المعيار.

ينبثق عن مجلس اإلدارة عدة لجان متخصصة لكل منها أهدافها وصالحياتها الخاصة بتطبيق المعيار.
❖ لجنة ادارة المخاطر
-

مراجعة استراتيجية تطبيق المعيار و مدى اثرها على إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.
التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري وأي أنشطة يقوم بها البنك يمكن ان تعرضه
لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير إلى المجلس ومتابعة معالجتها.

❖ لجنة التدقيق
-

مراجعة البيانات المالية بعد تطبيق المعيار وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك المركزي األردني بشأن كفاية المخصصات،
وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة وذلك قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
مراجعة المالحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
مراجعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك والتأكد من دقة اإلجراءات المحاسبية والرقابية
وسالمتها ومدى التقيّد بها.

❖ الدائــرة المـاليــــة
 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وتصنيف العمالء وفقا للمراحل الثالثة بشكل ربعي بما يتوافق مع متطلبات المعيارالمحاسبي وتعليمات البنك المركزي واطالع االدارة التنفيذية على نتائج االحتساب.
 عمل التسويات والقيود المحاسبية الالزمة بعد اعتماد النتائج والتحقق من ان كافة المنتجات قد خضعت لالحتساب. اعداد االفصاحات والكشوفات الالزمة بما يتفق ومتطلبات المعيار وتعليمات البنك المركزي.❖ دائرة إدارة المخاطــر
 االشتراك مع الدوائر المعنية في تطوير وبناء نموذج االعمال وفقا لمبادئ المعيار المحاسبي التاسع .IFRS 9 مراجعة احتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتصنيف العمالء وفقا ً للمراحل الثالثة بما يتوافق مع متطلبات المعيار المحاسبيوتعليمات البنك المركزي.
 مراجعة واعتماد مؤشرات المخاطر وفقا ً لسياسة ومنهجية البنك المعتمدة.*

تعريف وآلية احتساب ومراقبة احتمالية التعثر ( )PDوالتعرض االئتماني عند التعثر ( )EADونسبة الخسارة بافتراض التعثر
(.)LGD

•

محفظة الشركات و االدوات المالية ذات العائد الثابت و المطالبات االئتمانية على البنوك والمؤسسات المالية:

-

احتمالية التعثر ) :(Probability of Default PDهي النسبة المئوية الحتمالية تخلف المقترض او تأخره عن الوفاء
بسداد االقساط او االلتزامات اتجاه البنك في مواعيدها المحددة.

يتم إحتساب نسبة احتمالية التعثر ) (Probability of Default PDلكل عميل باستخدام نظام تحليل وتصنيف المخاطر
 Moody’s Risk Analyst MRAوالذي يعتمد على بيانات العمالء المالية و/أو بناءا على التقييم الموضوعي للعميل.
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يتوفر على النظام ثالث نماذج احتساب للوصول الى نسبة التعثر:
أ .الشركات الكبرى والمتوسطة (لها بيانات مالية).
ب .الشركات الصغيرة (بدون بيانات مالية).
ت .االفراد ذوي المالءة المالية العالية.
-

نسبة الخسارة بافتراض التعثر ( :)Loss Given Default LGDهي النسبة المئوية التي تمثل الجزء من التعرض الذي
سيتم خسارته في حال حدوث التعثر.

يتم احتساب نسبة الخسارة بافتراض التعثر ) (Loss Given Default LGDمن خالل نظام متخصص من شركة .Moody’s
يتوفر على النظام نموذجي احتساب للوصول الى نسبة الخسارة بافتراض التعثر :LGD
أ .التعرضات بدون ضمانات مقبولة ) :(clean basisيتم احتساب نسبة الخسارة بافتراض التعثر  LGDبناءا على القطاع
االقتصادي و احتمالية التعثر والمنطقة الجغرافية للعميل.
ب .التعرضات مقابل ضمانات مقبولة :يتم االخذ باالعتبار مخففات االئتمان والتي تشمل الجزء المغطى وغير المغطى بالضمان عند
احتساب الخسائر عند التعثر حيث تم تعريف نسب االقتطاع المعيارية ) (Haircutوفقا لمتطلبات البنك المركزي االردني على
النظام.
-

التعرض االئتماني عند التعثر ) :(Exposure at Default EADوهي القيمة الحالية ( )Present Valueللتسهيالت
المستغلة وغير المستغلة عند التعثر مضافا اليها اية فوائد مستحقة غير مقبوضة.

يتم ادخال جميع النسب المذكورة اعاله على مستوى كل حساب /اداة مالية باالضافة الى تفاصيل التسهيالت /االدوات المالية على
النظام الخاص باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والذي يقوم بدوره ايضا باحتساب التعرض االئتماني عند التعثر (Exposure
).at Default EAD
•
-

محفظة التجزئة:
يتم احتساب نسبة احتمالية التعثر ) (Probability of Default PDبناءا على العالقة بين نسب التعثر التاريخية لكل منتج
مع المتغيرات االقتصادية.
ً
يتم احتساب نسبة الخسارة بافتراض التعثر ) (Loss Given Default LGDبناءا على الديون المعدومة تاريخيا مقارنة مع
أرصدتها وقت التعثر.
يتم احتساب التعرض االئتماني عند التعثر ) (Exposure at Default EADلكل من القروض الشخصية والقروض
السكنية بناءا على التدفقات النقدية المستقبلية (التدفقات النقدية حسب جداول السداد .بالنسبة لبطاقات االئتمان يتم افتراض
التعرض االئتماني مساويا للرصيد الحالي القائم باإلضافة إلى نسبة معينة من الرصيد غير المستخدم وذلك بناءا على دراسة
قامت بها شركة Moody’s

*

محددات التغير المهم في المخاطر االئتمانية التي اعتمد عليها البنك في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.

المرحلة
المرحلة األولى Stage 1
(االعتراف األولي)

طبيعة الحسابات ضمن المرحلة
االدوات المالية المنتظمة
االدوات المالية التي يوجد عليها مستحقات اقل من  50يوم علما بان هذه المدة
ستقل بمعدل  10ايام سنويا لتصبح من  30يوم بحلول عام .2021
-

العمالء بدرجة مخاطر  6-فما دون
السندات و التوظيفات المالية التي تحمل تصنيف ائتماني  B1فما فوق حسب
تصنيف شركة Moody’s
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
المرحلة الثانية Stage 2
(تراجع الجودة االئتمانية)

االدوات المالية المنتظمة التي ظهر عليها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ تاريخ
االعتراف األولي.
 االدوات المالية التي يوجد عليها مستحقات من  90-50يوم علما بان الحد االدنى لهذه المدةسيقل بمعدل  10ايام سنويا لتصبح من  90-30يوم بحلول عام .2021
 الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة اذا كانت فترة عدم السداد تزيد عن  30يوم وتقلعن  90يوم.
 العمالء بدرجة مخاطر .7- ،7 ،7+ السندات و التوظيفات المالية التي تحمل تصنيف ائتماني بين  B1و Caa3 ظهور تراجع في احتمالية التعثر للعميل بنسبة  %2فما فوق. ظهور تراجع في التصنيف االئتماني منذ االعتراف األولي للسندات و التوظيفات الماليةباربع درجات او اكثر.
 جميع الحسابات المصنفة تحت المراقبة. -السقوف التي مضى تاريخ انتهاء سريانها و لم تجدد او لم يتم تأجيل موعد تجديدها.

المرحلة الثالثة Stage 3
(انخفاض القيمة االئتمانية)

االدوات المالية الغير منتظمة و التي يتوفر دليل/أدلة موضوعية على تعثرها مع وجود اثر
سلبي على التدفق النقدي المستقبلي لالداة المالية.

 .1سياسة البنك في تحديد العناصر (المواصفات) المشتركة التي تم بنا ًء عليها قياس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية المتوقعة
على أساس تجميعي (.)Collective Basis
تم احتساب المخصص لمحفظة التجزئة ) (Retail Portfolioعلى أساس تجميعي .تم تقسيم المحفظة الى ثالث فئات هي:
 )1القروض الشخصية
 )2القروض السكنية.
 )3بطاقات االئتمان.
تتشارك هذه الفئات بنفس خصائص االئتمان التالية:
 )4نوع المنتج االئتماني
 )5نوعية الضمانات
•

عوامل االقتصاد الكلي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:

يجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقا ً لمعلومات موثوقة عند
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة البنك القيام باجتهادات
جوهرية.
احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر ومدخالت المستخدمة في المرحلة  1والمرحلة  2لمخصص تدني
التسهيالت االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر
بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.
يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغيرة.
ان في تقديراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة  1والمرحلة  2باستخدام السيناريوهات المرجحة
المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
يعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل :الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة) .ان تغيرات الصعود
والهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة .تشمل هذه السيناريوهات على تغيرات
هبوط إضافية بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي الحاجة لذلك.
يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدير والمتعلق باالحتمالية التاريخية واألوضاع الحالية .يتم تقييم السيناريوهات المرجحة
كل ثالثة أشهر .تطبق جميع السيناريوهات لجميع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانية المتوقعة.
•

تعريف التعثر:

ان تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع تعريف
التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك .التعثر غير معرف من قبل المعيار ،وهناك افتراض قابل للنقض
بانه التوقف عن الدفع لمدة  90يوم فأكثر.
ب.

ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة
في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية
وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجــب القـوانـيـن واألنظمة والتعليـمـات في البلدان التي يعمل فيها البنك.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمـة المـوجــودات او المطلوبات
في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم إحتساب الضرائب المؤجلة بخستخدام طريقة
اإللتزام بالميزانية وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقــع تطـبـيـقها عـنـد تسـويـة اإللتزام الضريبي او تحقيق
الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة تـوقـع عـدم
إمكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية او تسديد او إنتفاء الحاجة للمطلوبات الضريبية المؤجلة جزئيا او كليا.
ج.

القيمة العادلة

إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم المالية في أسواق نشطة ،تمثل القيمة العادلة لالدوات والمشتقات
المالية التي لها اسعار سوقية .في حال عدم توفر أسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات والمشتقات المالية او عدم
نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. نماذج تسعير الخيارات. يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية طويلة االمد والتي ال يستحق عليها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدية وبموجب سعرالفائدة الفعالة ،ويتم إطفاء الخصم /العالوة ضمن إيرادات الفوائد المقبوضة /المدفوعة في قائمة الدخل الموحد.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
تهدف طرق التقييم الى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باإلعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع
متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية ،وفي حال وجود ادوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالكلفة
بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
-5

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينـــــــــــــار
نقد في الخزينة
ارصدة لدى البنك المركزي االردني:
متطلبات االحتياطي النقدي
حسـابات جـاريـــة
المجموع

2018
دينـــــــــــــار

18.794.330

20.443.867

68.252.880
42.038.400
129.085.610

64.490.248
36.604.981
121.539.096

ال يوجد مبالغ مقيدة السحب لدى البنك المركزي األردني باستثناء اإلحتياطي النقدي كما في  31كانون األول  2019و.2018
فئة التصنيف االئتمانية بناءا ً على نظام البنك الداخلي كما يلي:
2019

درجة مخاطر متدنية ()6-2

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

-

-

110.291.280

110.291.280

101.095.229

درجة مخاطر مقبولة ()7

-

-

-

-

-

درجة مخاطر مرتفعة ()10-8

-

-

-

-

-

-

-

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

110.291.280

110.291.280

101.095.229

إن الحركة على ارصدة البنك المركزي كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

-

-

101.095.229

101.095.229

2018

51.725.082

األرصدة الجديدة

10.213.161

-

-

10.213.161

51.121.556

األرصدة المسددة

()1.017.110

-

-

()1.017.110

()1.751.409

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

110.291.280

-

-

110.291.280

101.095.229
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة أرصدة البنك المركزي كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

-

-

-

-

-

األرصدة الجديدة

-

-

-

-

-

األرصدة المسددة

-

-

-

-

-

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

-

-

-

-

-

-6

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية -بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الــبــيـــــــــــــان

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل
المجموع
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

بنـوك ومؤسســـات

بنــــوك ومؤسســــات

مصرفيــــة محليــــة

مصرفيـــة خارجيــــة

المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

442.526

275.973

-

-

442.526

275.973

-

-

442.526

275.973

91.946.751

102.081.211

92.222.724

102.523.737

199.256.268

205.035.572

199.256.268

205.035.572

291.203.019

307.116.783

291.478.992

307.559.309

()38.315

()38.315

()38.315

()38.315

291.164.704

307.078.468

291.440.677

307.520.994

بلغت األرصـدة لدى البنوك والمؤسـسات المصةرفية التةي ال تتقاضةى فةـوائد  92.220.593ديـنةـار كمةا فةي  31كةانون األول 2019
( 117.109.425دينار كما في  31كانون األول .)2018
ال يوجد مبالغ مقيـدة السحب لـدى البنوك والمؤسسات المصرفـية كما في  31كانون األول  2019و.2018
توزيع إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك.
2019

درجة مخاطر متدنية ( )6-2

المرحلة 1
على المستوى االفرادي

المرحلة 2
على المستوى االفرادي

المرحلة 3
على مستوى اإلفرادي

المجموع

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

-

286.055.028

درجة مخاطر مقبولة ( ) 7

-

درجة مخاطر مرتفعة ( )10-8

-

المجمـــــوع

2018

286.055.028

5.423.964
5.423.964
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-

286.055.028

302.275.510

-

5.423.964

5.283.799

-

291.478.992

307.559.309

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
ان الحركة الحاصلة على أرصـدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

302.275.510

5.283.799

-

307.559.309

254.895.109

األرصدة الجديدة

162.756.220

140.165

-

162.896.385

215.069.926

األرصدة المسددة

()178.976.702

-

()178.976.702

()162.405.726

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

286.055.028

-

291.478.992

307.559.309

5.423.964

ان الحركة الحاصلة على مخصص التدني أرصـدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

31.041

-

7.274

25.427

38.315

األرصدة الجديدة

-

-

-

-

األرصدة المسددة

-

-

-

-

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

-7

31.041

-

7.274

12.888
38.315

38.315

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية -بالصافي:
بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

المجـمـــــــــــوع

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينـــار

دينـــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــــار

الـــبـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
إيداعات تستحق من  6 – 3شهـــور

-

-

13.952.700

5.294.846

13.952.700

5.294.846

إيداعات تستحق من  9 – 6شهـــور

-

-

5.459.892

5.308.473

5.459.892

5.308.473

إيداعات تستحق من  9أشهر إلى سـنـــة

-

-

5.488.036

5.329.884

5.488.036

5.329.884

المجمـــــــــوع

-

-

24.900.628

15.933.203

24.900.628

15.933.203

ينزل :مخصص التدنــي

-

-

()55.518

()55.518

()55.518

()55.518

المجموع

-

-

24.845.110

15.877.685

24.845.110

15.877.685

-

ال يوجد مبالغ مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في  31كانون األول  2019و.2018

-

ال يوجد ايداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2019و.2018

توزيع إجمالي اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019

2019
المرحلة  1على المستوى المرحلة  2على المستوى

درجة مخاطر متدنية ( )6-2
درجة مخاطر مقبولة ( ) 7
درجة مخاطر مرتفعة ( )10-8
المجمـــــوع

2018
المرحلة  3على مستوى

اإلفرادي

اإلفرادي

اإلفرادي

المجموع

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

-

-

-

-

-

8.508.000

16.392.628

-

-

-

8.508.000

24.900.628

-

16.392.628

15.933.203

-

-

15.933.203

24.900.628

ان الحركة الحاصلة على اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:
2019

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019
األرصدة الجديدة
األرصدة المسددة
اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

2018

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينـــار

15.933.203

-

15.933.203

16.535.460

2.945.086

-

11.453.086

2.975.507

()2.485.661

-

()2.485.661

()3.577.764

16.392.628

-

24.900.628

15.933.203

8.508.000
8.508.000

ان الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المتوقعة لإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

اجمالي األرصدة كما في  1كانون الثاني 2019

-

-

55.518

55.518

المجموع 2018

55.518

األرصدة الجديدة

-

-

-

-

-

األرصدة المسددة

-

-

-

-

-

إجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

-

-8

-

55.518

55.518

55.518

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــــــار
1.203.192

أسهم مدرجة في أسواق نشطة
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2018
دينــــــــــــــــار
263.244

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
-9

موجودات ماليــه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مصنفـة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)9
2018
دينـــار

2019
دينـــار
موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
أسهم شركات
سندات الشركات
مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

13.054.223
1.169.185
14.223.408

13.104.260
13.104.260

أسهم شركات
مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
مخصص تدني
المجمـــــوع

5.842.433
5.842.433
()6.000
20.059.841

2.402.728
2.402.728
15.506.988

بلغت فوائد وتوزيعات األرباح النقدية على اإلستثمارات أعاله  206.501دينار للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019مبلغ
 268.424دينار للسنة المنتهية في  31كانون األول .2018
بلغت الخسةائر المتحققةة مةن بيةع موجةودات ماليةة مةن خةالل الةدخل الشةامل اآلخةر مبلةغ  3.606دينةار ،تةم قيةدها فةي حسةاب األربةاح
المدورة ( 4.799دينار للسنة المنتهية في  31كانون األول .)2018
توزيع إجمالي السندات حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك.
 31كانون األول
 31كانون األول 2019

درجة مخاطر متدنيـة ( ) 6 -2

2018

المرحلة  1على

المرحلة  2على

المرحلة  3على

المستوى اإلفرادي

المستوى اإلفرادي

مستوى المحفظة

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

-

-

درجة مخاطر مقبولة ( ) 7

-

-

-

-

-

درجة مخاطر مرتفعـة ( ) 10-8

-

-

-

-

-

-

-

المجــــمــــــــــــــوع

1.169.185

1.169.185
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1.169.185

المجموع
دينار

1.169.185

-

-

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
إن الحركة الحاصلة على السندات هي كما يلي :
 31كانون األول 2019
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إجمالي األرصدة كما في بداية السنة
األرصدة الجديدة

1.169.185
-

األرصدة المسددة
إجمـالــي األرصـــدة كـمـــا فـــي  31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

1.169.185

-

1.169.185

-

-

-

1.169.185

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنـدات هي كما يلي:
 31كانون األول
 31كانون األول 2019
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إجمالي األرصدة كما في بداية السنة
األرصدة الجديدة

6.000

األرصدة المسددة
إجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

2018

6.000
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-

6.000
6.000

-

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
-10

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
2019
دينـــــــــــــــار

األفراد (التجزئة)
قروض*
بطاقات االئتمان
القروض العقارية
الشركات الكبرى
قروض *
جاري مدين
منشـآت صغيرة ومتوسطة
قروض *
جاري مدين
الحكومة والقطاع العام
المجموع
ينزل  :مخصص التدني
ينزل  :فوائد معلقة
صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

2018
دينـــــــــــــــار

118.659.263
9.178.208
103.490.576

95.128.314
9.388.751
100.855.698

344.070.349
86.903.535

247.721.903
119.331.110

24.661.859
5.512.579
139.013.136
831.489.505
()13.279.473
()2.737.109
815.472.923

23.480.732
5.571.496
168.768.693
770.246.697
()14.468.779
()3.083.349
752.694.569

*

بالصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدما.

-

بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة  13.512.644دينار أي ما نسبته  ٪1.63مةن إجمةالي التسةهيالت اإلئتمانيةة المباشةرة
كما في  31كانون األول 18.974.146( 2019دينار أي ما نسبته  ٪2.46من إجمالي التسهيالت في نهاية السنة السابقة).

-

بلغةةت التسةةهيالت اإلئتمانيةةة غيةةر العاملةةة بعةةد تنزيةةل الفوائةةد المعلقةةة  12.343.562دينةةار أي مـةةـا نسةةبته  ٪1.49مةةن رصةةيد
التسةةهيالت اإلئتمانيةةة المباشةةرة بعةةد تةةـنزيل الةةـفوائد المعلقةةة ( 16.747.105دينةةار أي مةةا نسةةبته  ٪2.18فةةي نهايةةة السةةنة
السابقة).

-

بلغت التسهيالت اإلئتمانيةة الممنوحةة للحكومةة األردنيةة وبكفالتهةا  174.846.009دينةار أي مةا نسةبته  ٪21.03مةن إجمةالي
التسهةةـيالت اإلئتمانيةةة المباشةةرة كمةةا فةةي  31كةةانون األول  145.901.821( 2019دينةةار أي مةةا نسةةبته  ٪18.94فةةي نهايةةة
السنة السابقة).
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي
 31كانون األول 2019

أفـ ـ ـراد

البـن ـ ــد

المرحلة 1

122.332.222

درجة مخاطر متدنية ()6- 2

درجة مخاطر متدنية ()7

-

درجة مخاطر متدنية ()10- 8

-

إجمالي الرصيد كما في  31كانون االول 2019

122.332.222

المرحلة 2

المرحلة 3

-

-

3.466.976

المجمــوع

122.332.222

-

-

3.466.976

شركات كبرى

شركة صغيرة ومتوسطة الحجم

المرحلة 1

25.375.994

3.466.976

-

2.038.273

2.038.273

-

2.038.273

127.837.471

المرحلة 2

المرحلة 3

-

-

2.731.861

2.731.861

25.375.994

المجمــوع

25.375.994

-

-

 31كانون األول 2019

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

-

-

419.007.520

2.731.861

-

2.066.583

2.066.583

-

2.066.583

30.174.438

419.007.520

قروض عقــاري ــة

6.485.535

-

6.485.535

المجمــوع

419.007.520

-

حكومة وقطاع عام

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

95.884.583

-

-

6.485.535

-

5.480.829

5.480.829

-

5.480.829

430.973.884

95.884.583

3.505.574

-

3.505.574

 31كانون األول 2018

المجمــوع

-

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

95.884.583

139.013.136

-

-

المجمــوع

139.013.136

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

801.613.455

-

-

3.505.574

-

-

-

-

-

4.100.419

4.100.419

-

-

-

-

-

4.100.419

103.490.576

139.013.136

-

-

801.613.455

139.013.136

16.189.946

-

16.189.946

المجمــوع

المجمــوع

801.613.455

734.329.453

16.189.946

16.943.098

13.686.104

13.686.104

18.974.146

13.686.104

831.489.505

770.246.697

-

الحركة على التسهيالت االئتمانية المباشرة
 31كانون األول
2019

 31كانون األول 2019

البـنـــــد

أفـــــراد

المرحلة 1

إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول 2018

98.990.857

شركة صغيرة ومتوسطة الحجم

المرحلة 2

المرحلة 3

2.584.514

2.941.694

المجمــوع

المرحلة 1

104.517.065

18.312.108

المرحلة 2

المرحلة 3

4.344.430

6.395.690

شركات كبرى

المجمــوع

29.052.228

المرحلة 1

355.521.671

قروض عقــاريـــة

المرحلة 2

المرحلة 3

6.059.928

5.471.414

367.053.013

خسارة التدني على االرصدة الجديدة خالل العام

25.829.126

1.618.796

524.634

27.972.556

4.627.958

2.031.150

34.921

6.694.029

129.353.740

8.627.149

المسترد من خسارة التدني على األرصـدة المسددة

( )1.751.914

( )481.328

( )676.813

( )2.910.055

( )3.498.446

( )3.405.756

( )525.568

( )7.429.770

( )59.946.876

( )6.078.108

-

ما تم تحويله إلى Stage 1

333.410

( )316.781

()16.629

-

1.011.607

( )1.011.607

-

3.912.961

( )3.912.961

-

-

ما تم تحويله إلى Stage 2

( )125.085

542.590

( )417.505

-

( )894.112

1.317.842

( )423.730

-

( )3.545.000

3.545.000

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى Stage 3

( )790.473

( )163.065

953.538

( )133.591

133.591

التغيرات الناتجة عن التعديالت

19.761

3.933

32.027

55.721

7.816.879

( )206.138

()16.309

7.594.432

( )321.683

( )1.476.133

( )1.797.816

( )2.000.000

( )204.469

( )3.532.012

( )5.736.481

-

-

-

-

-

-

-

األرصدة المعدومــة

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

إجمالي الرصيد كما في  31كانونا ألول 2019

122.505.682

-

3.466.976

1.864.813

127.837.471

-

-

25.375.994

-

2.731.861

2.066.583

-

30.174.438

-

( )6.288.976

419.007.520

8.118

المجمــوع

-

( )1.713.484

()41.989

-

6.485.535

1.297

المرحلة 1

92.736.124

المرحلة 2

المرحلة 3

3.954.226

4.165.348

المجمــوع

100.855.698

137.989.007

7.060.275

83.514

191.280

7.335.069

( )66.024.984

( )2.923.716

( )671.253

( )585.714

( )178.544

( )162.450

340.994

-

( )787.154

1.582.292

( )795.138

-

-

( )8.001.163

-

-

-

( )97.878.509

( )10.636.445

-

-

-

-

5.079.434

( )5.403.799

-

-

-

-

( )5.351.351

6.987.724

()110.301.049

( )1.636.373

-

-

( )1.260.970

1.260.970

-

-

-

-

( )790.473

( )1.557.626

2.348.099

-

()19.785

()53.375

()95.562

-

-

-

-

1.525.262

( )1.935.474

()36.360

( )423.946

( )423.946

-

-

-

-

( )2.000.000

( )568.141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

( )29.755.557

-

-

-

( )29.755.557

166.871.099

12.360.609

758.953

( )1.788.095

179.990.661

46.400.745

( )41.395.194

324.365

()41.989

430.973.884

168.768.693

-

-

168.768.693

734.329.453

16.943.098

18.974.146

770.246.697

769.112.948

-

-

95.884.583

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجمــوع

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجمــوع

المجمــوع

-

-

5.480.829

حكومة وقطاع عام

( )4.180.683

()22.402

 31كانون األول
2018

3.505.574

-

4.100.419

-

103.490.576

139.013.136

139.013.136

-

801.786.915

-

16.189.946

( )5.432.091

-

13.512.644

-

( )446.572

96.290

( )8.000.232

( )3.968.092

-

831.489.505

-

770.246.697

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
إجمالي الحركة على أرصدة التسهيالت :
 31كانون األول
2018

 31كانون األول 2019
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينار

إجمالي الرصيد في بداية السنة

734.329.453

16.943.098

18.974.146

770.246.697

769.112.948

األرصدة الجديدة خالل السنة

166.871.099

12.360.609

758.953

179.990.661

46.400.745

األرصدة المسددة

()97.876.509

()10.636.445

()1.788.095

()110.301.049

()41.395.194

ما تم تحويله في المرحلة 1

5.079.434

()5.403.799

324.365

-

-

ما تم تحويله في المرحلة 2

()5.351.351

6.987.724

()1.636.373

-

-

ما تم تحويله في المرحلة 3

()790.473

()1.557.626

2.348.099

-

-

التغيرات الناتجة عن التعديالت

1.525.262

()1.935.474

()36.360

()446.572

96.290

األرصدة المعدومة

()2.000.000

()568.141

()5.432.091

()8.000.232

()3.968.092

إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول 2019

801.786.915

16.189.946

13.512.644

831.489.505

770.246.697
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:
فيما يلي الحركة على مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:

 31كانون األول 2019
البـنـــــد

أفـــــراد
المرحلة 1

المرحلة 2

شركة صغيرة ومتوسطة الحجم

المرحلة 3

المجمــوع

المرحلة 1

المرحلة 2

شركات كبرى

المرحلة 3

المجمــوع

المرحلة 1

المرحلة 2

قروض عقــاريـــة

المرحلة 3

المجمــوع

المرحلة 1

المرحلة 2

 31كانون األول

 31كانون األول

2019

2018

حكومة وقطاع عام

المرحلة 3

المجمــوع

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجمــوع

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجمــوع

المجمـوع

إجمالي الرصيد كما في  31كانون
األول 2018

1.924.656

387.677

2.127.898

4.440.231

207.209

275.212

2.769.878

3.252.299

2.349.829

1.982.908

722.830

5.055.567

371.501

59.313

األرصدة الجديدة خالل العام

120.655

508.498

124.632

753.785

125.327

8.063

720.387

853.777

462.499

241.454

1.173.327

1.877.280

45.625

46.468

640.021

األرصـدة المسددة

()7.219

()371.189

()2.692

()381.100

()8.717

()25.996

()42.327

()77.040

()288.659

()161.947

()1.033.604

()95.760

()10.158

()447.840

ما تم تحويله إلى المرحلة 1

7.701

()3.406

()4.295

-

23.089

()23.089

ما تم تحويله إلى المرحلة 2

()655

117.644

()116.989

-

()3.566

ما تم تحويله إلى المرحلة 3

()5.034

()1.751

6.785

-

التغيرات الناتجة عن التعديالت

()222.128

األرصدة المعدومــة

-

-

()582.998

-

101.689

()101.689

-

-

27.265

()23.699

-

()10.569

10.569

-

-

-

()3.121

3.121

-

-

-

-

()113.963

()139.410

()475.501

630.881

19.044

16.419

()3.464

()719.884

()723.348

-

()12.795

()2.393.791( )2.380.996

666.344

()1.240.757

676.905

-

()2.787

216.639
-

()347.213
()2.787

()39
407.737
-

-

-

-

-

4.853.195

2.705.110

6.910.474

14.468.779

14.977.601

1.720.682 1.289.868
732.114

-

-

-

-

754.106

804.483

2.658.367

4.216.956

2.118.977

()553.758

()2.045.502

()743.692

-

-

-

-

()400.355

()990.341

()654.806

-

-

-

-

-

-

132.479

()128.184

()4.295

-

-

289.582

()289.543

-

-

-

-

-

()14.829

445.060

()430.231

-

-

()24.102

24.102

-

-

-

-

-

()5.034

()28.974

34.008

-

-

()210.283

()29.305

168.149

-

-

-

-

()424.267

371.703

64.343

11.779

()12.889

()154.377

()252.613

-

-

-

-

()117.282

()3.255.257

()3.372.539

()1.871.218

-

()98.236

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار
الصرف

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في  31كانون
االول 2019

1.817.976

520.046

1.276.045

3.614.067

974.223

264.583

1.062.783

2.301.589

1.374.032

2.224.362

1.950.849
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5.549.243

729.064

52.584

1.814.574 1.032.926

-

-

-

-

4.895.295

3.061.575

5.322.603

13.279.473

14.468.779

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
إجمالي الحركة على المخصص :
 31كانون األول

 31كانون األول 2019

2018

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينـار

إجمالي الرصيد في بداية الفترة

4,853,195

2,705,110

6,910,474

14,468,779

14,977,601

األرصدة الجديدة خالل الفترة

754,106

804,483

2,658,367

4,216,956

2,118,977

األرصدة المسددة

()400,355

()990,341

()654,806

()2,045,502

()743,692

ما تم تحويله في المرحلة 1

132,479

()128,184

()4,295

-

-

ما تم تحويله في المرحلة 2

()14,829

445,060

()430,231

-

-

ما تم تحويله في المرحلة 3

()5,034

()28,974

34,008

-

-

التغيرات الناتجة عن التعديالت

()424,267

األرصدة المعدومة
إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول
2019

4,895,295

371,703

64,343

11,779

()12,889

()117,282

()3,255,257

()3,372,539

()1,871,218

3,061,575

5,322,603

13,279,473

14,468,779

بلغت قيمة المخصصات التي إنتفت الحاجة اليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى  2.495.160دينار كما في
 31كانون األول  3.065.216( 2019دينار كما في  31كانون األول .)2018

الفوائد المعلقـــة
فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
الرصيـد في بدايـة السنــة
يضاف  :الفوائد المعلقة خالل السنة
ينـــزل  :الفوائد المحولة لإليرادات
ينـــزل  :الفوائد المحولة الى حسابات نظامية
ينـــزل  :فوائـد معلقة مشطوبه
الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
الرصيد في بداية السنة
يضاف  :الفوائد المعلقة خالل السنة
ينـــزل  :الفوائد المحولة لاليرادات
ينـــزل  :الفوائد المحولة الى حسابات نظامية
ينـــزل  :فوائد معلقه مشطوبه
الرصيد في نهاية السنة

االفـــــــــــــراد
دينـــــــــــــــــار
436.606
475.637
()70.157
()189.026
()24.062
628.998

القروض العقاريـــة
دينـــــــــــــــــار
1.004.742
312.241
()102.823
()105.210
1.108.950

336.486
590.101
()117.319
()368.050
()4.612
436.606

910.490
312.939
()116.340
()91.324
()11.023
1.004.742
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شــركــات كبـــرى
دينـــــــــــــــــار
9.305
8.119
17.424

9.305
9.305

المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
دينـــــــــــــــــار
1.632.696
625.655
()84.150
()1.192.464
981.737

االجمــالـــــــي
دينـــــــــــــــــار
3.083.349
1.421.652
()257.130
()1.486.700
()24.062
2.737.109

1.609.214
763.649
()343.715
()396.452
1.632.696

2.856.190
1.675.994
()577.374
()855.826
()15.635
3.083.349

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
توزيع التسهيالت اإلئتمانية حسب القطاع اإلقتصادي – بالصافي

مالي
صناعه
تجاره
عقارات
أسهم
أفراد
حكومه وقطاع عام
المجموع

داخل المملكة
دينـار

 31كانــون األول 2019
خارج المملكة
دينــار

المجمـــوع
دينــار

2.032.776
212.319.284
200.713.981
96.363.012
505.487
115.577.333
139.013.136
766.525.009

36.726.801
4.204.040
8.017.073
48.947.914

2.032.776
212.319.284
237.440.782
100.567.052
505.487
123.594.406
139.013.136
815.472.923

توزيع التسهيالت اإلئتمانية حسب التوزيعات الجغرافيه – بالصافي
 31كانون األول
2019
دينــار
داخل المملكة
آسيا
أوروبا
المجموع
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766.525.009
43.094.326
5.853.588
815.472.923

 31كانون األول
2018
دينــار
710.591.136
38.272.539
3.830.894
752.694.569

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

إن تفاصيل هـذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول
2019
دينــار
موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقيه
سنـدات مالية حكوميه وبكفالتها
سندات حكومات اجنبية
سنـدات وإسناد قـرض شركات
مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقيه
موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقيه
سندات مالية حكومية وبكفالتها
سنـدات وإسناد قـرض شركات
مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقيه
ينزل :مخصص تدني
المجمـــوع الكلي

 31كانون األول
2018
دينــار

5.867.892
16.928.398
22.796.290

2.303.786
5.919.331
19.789.265
28.012.382

685.519.935
3.582.500
689.102.435
711.898.725
()280.292
711.618.433

656.622.083
3.582.500
660.204.583
688.216.965
()193.792
688.023.173
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 31كانون األول
2018
دينــار
7.422.402
173.435.947
204.383.500
98.130.274
913.526
99.640.227
168.768.693
752.694.569

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
تحليل أدوات الدين -بالصافي
2019
دينــار
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغير
المجموع

2018
دينــار
669.468.064
18.555.109
688,023,173

693.754.726
17.863.707
711.618.433

* توزيع إجمالي التكلفة المطفأة حسب الفئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:
2019
المرحلة  1على
المستوى
اإلفرادي
دينــار

المرحلة  2على
المستوى
اإلفرادي
دينــار

فئات التصنيف االئتماني بناء على
نظام البنك الداخلي:
711.316.225
درجة مخاطر متدنية ()6-2
درجة مخاطر مقبولة ()7
درجة مخاطر مرتفعة ()10-8
المجمـــــوع
711.316.225

-

2018
المرحلة 3
على المستوى
اإلفرادي
دينــار

582.500
582.500

المجموع
دينــار

المجموع
دينــار

688.034.465 711.316.225
182.500
582.500
688.216.965 711.898.725

الحركة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة خالل العام :2019
2019

إجمالي الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
األرصدة الجديدة خالل السنــة
األرصدة المسددة
ما تم تحويله في المرحلة 1
ما تم تحويله في المرحلة 2
ما تم تحويله في المرحلة 3
إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول 2019

المرحلة  1على
المستوى اإلفرادي
دينــار

المرحلة  2على
المستوى اإلفرادي
دينــار

688.034.465
195.636.980
()171.855.220
()500.000
711.316.225

-
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2018
المرحلة  3على
المستوى
اإلفرادي
دينــار
182.500
()100.000
500.000
582.500

المجموع
دينــار

المجموع
دينــار

688.216.965
195.636.980
()171.955.220
711.898.725

597.642.867
146.704.617
()56.130.519
688.216.965

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
ان الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتكلفة المطفأة هي كما يلي:

المرحلة األولى
دينــار
إجمالي الرصيد كما في  1كانون الثاني2019
األرصدة الجديدة
األرصدة المسددة
إجمالي الرصيد كما في  31كانون األول 2019
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2019
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
دينــار
دينــار

84.292
84.292

109.500
86.500
196.000

-

2018
المجموع
دينــار

المجموع
دينــار

157.292
36.500
193.792

193.792
86.500
280.292

إستثمار في شركة حليفة

فيما يلي ملخص الحركة التى تمت على قيمة اإلستثمار في الشركة الحليفة :
2019
دينــــــــــار
رصيد بداية السنة
حصة البنك من أرباح الشركة الحليفة
فروقات ترجمة عملة أجنبية
رصيد نهاية السنة

2018
دينــــــــــار
19.947.778
280.739
()1.217.177

19.011.340
1.034.715
641.168
20.687.223

19.011.340

-

يمثل اإلستثمار في الشركة الحليفة نسبة مساهمة البنك في بنك األردن الدولي (المملكة المتحدة والبالغة  ٪25من رأسمال البنك
والبالغ  65.000.000جنيه استرليني) ،تــم احتـســاب حصـــة البـنـــك مـــن أربـــاح الـشـركــــة الحليـفــــة للسنة
المـنـتـهـيــــة في  31كانون األول  ،2019وفقا ً آلخر قوائم مالية غير مدققة متوفرة كما في  31كانون األول  2019ونسبة
مساهمة البنك في رأس المال البالغة .⸓25

-

إن حق البنك في التصويت على قرارات الهيئة العامة لهذا اإلستثمار هو حسب نسبة التملك في اإلستثمار.

-

إن حصة البنك من موجودات ومطلوبات وإيرادات الشركة الحليفة هي كما يلي:
2019
دينــــــــــار

2018
دينــــــــــار

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
صافي المـوجودات
حصة البنك من صافي الموجودات

355.944.425
273.195.533
82.748.892
20.687.223

357.158.516
281.113.158
76.045.358
19.011.340

صافي ربح السنة
حصة البنك في صافي ربح السنة

4.138.860
1.034.715

1.122.956
280.739

-

تم احتساب حصة البنك والبالغــة  ٪25من صافي حقوق ملكية بنك األردن الدولي/لندن لعام  2019والظاهرة أعاله وفق
احدث قوائـم ماليــة غير مدققة متوفرة بتاريخ  31كانون أول .2019
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
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ممتلكات ومعـدات – بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للسنة المنتهية فــــــــــي
 31كانون األول 2019
الكلفـــة :
الرصيد في بداية السنة
أثر المعيــار ()16
رصيـد معـدل
إضافات
استبعادات
تحويالت *
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم :
الرصيد في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
صافي الممتلكات والمعةدات فةي
نهاية السنة

اراضــــــي
دينـــــــــــــار
22.555.514
22.555.514
22.555.514

مبانـــــــي
دينـــــــــــــار

معـدات واجهزة
واثــــــــــاث
دينـــــــــــــار

وسائط نقــــل
دينـــــــــــــار

أجهزة
الحاسب اآللي
دينـــــــــــــار

الطاقــة الشمسيـــة
دينـــــــــــــار

أخــــــــرى
دينـــــــــــــار

38.936.517
38.936.517
38.936.517

13.305.686
13.305.686
316.291
()368.411
5.888
13.259.454

1.607.038
1.607.038
153.628
()55.000
1.705.666

3.091.572
3.091.572
112.998
()216.941
9.731
2.997.360

4.384.247
4.384.247
10.980
4.395.227

7.777.664
7.777.664
552.564
()111.653
144.614
8.363.189

-

3.055.811
810.048
-

7.546.354
778.520
()365.844

1.065.859
193.905
()54.999

2.360.986
195.317
()216.573

18.268
219.670

-

3.865.859

7.959.030

1.204.765

2.339.730

237.938

22.555.514

35.070.658

5.300.424

500.901

657.630

-

4.157.289

دفعات لشراء ممتلكات
ومعدات
دينـــــــــــار
1.122.338
1.122.338
1.092.117
()9.300
()741.673
1.463.482

استخدام االصول
دينـــــــــــار
3.147.078
3.147.078
744.833
3.891.911

4.431.706
486.847
()107.006

-

670.713

4.811.547

-

670.713

3.551.642

1.463.482

-

المجمــــــــوع
دينـــــــــــــار
92.780.576
3.147.078
95.927.654
2.983.411
()761.305
()581.440
97.568.320
18.478.984
3.355.020
()744.422
21.089.582

3.221.198

76.478.738

* تم خالل العام  2019تحويل مبلغ  581.440دينار من بند دفعات على شراء ممتلكات ومعدات إلى بند الموجودات غير الملموسـة  ،إيضاح ( .) 14
للسنة المنتهية فــــــــــي
 31كانون األول 2018
الكلفـــة :
الرصيد في بداية السنة
إضافات**
استبعادات
تحويالت *
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم :
الرصيد في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
صافي الممتلكات والمعةدات فةي
نهاية السنة

38.936.517
38.936.517

14.196.255
187.101
()1.105.855
28.185
13.305.686

1.391.898
290.133
()74.993
1.607.038

2.959.554
131.502
516
3.091.572

17.930.283
4.625.231
22.555.514
-

2.245.802
810.009
-

7.849.838
795.896
()1.099.380

972.554
168.004
()74.699

2.131.952
229.034
-

-

3.055.811

7.546.354

1.065.859

2.360.986

22.555.514

35.880.706

5.759.332

541.179

730.586

2.126.315
2.257.932
4.384.247
18.268
18.268
4.365.979

-

85.900.010
8.077.799
()1.183.858
()13.375
92.780.576

7.419.213
151.822
206.629
7.777.664
3.945.347
486.359
-

-

-

17.145.493
2.507.570
()1.174.079

4.431.706

-

-

18.478.984

3.345.958

3.066.290
565.695
()3.010
()2.506.637
1.122.338

1.122.338

* تم خالل العام  2018تحويل مبلغ 13.375.دينار من بند دفعات على شراء ممتلكات ومعدات الى بند الموجودات غير الملموسة -إيضاح (.)14
** تشمل اإلضافات قيمة أرض تم تحويلها إلى بند ممتلكات ومعدات البنك بمبلغ  4.625.231دينار.
تتضمن الممتلكات والمعدات مـوجودات تم استهالكها بالكامل بقيمة  11.786.197دينـــار كما في  31كانــــون األول  10.265.631( 2019دينـــار كما في  31كانون األول .)2018
-
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 -14موجودات غير ملموسة بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أنظمة حاسوب وبرامج
2018
2019
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
694.005
842.665
581.440
()45
()511.199
1.606.866

رصيد بداية السنة
اضافات
تحويالت (ايضاح * )13
إستبعادات
االطفاء للسنة
رصيد نهاية السنة

930.783
273.220
13.375
()523.373
694.005

* ما تم تحويله من بند دفعات لشراء ممتلكات ومعدات في عام  2019و .2018
-15

موجودات اخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
فوائد وعموالت برسم القبض
مصاريف مدفوعة مقدما ً
موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة *
مخزون القرطاسية والمطبوعات
التأمينات المستردة
شيكات المقاصة
أخـرى
المجمـــوع
*

18.134.721
1.592.163
17.145.263
286.972
457.236
62.728
1.357.480
39.036.563

2018
دينــــــــــــار
17.932.921
1.554.334
15.145.544
230.100
451.327
286.632
1.516.029
37.116.887

فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:

رصيد بداية السنة
إضافات
استبعادات*
مخصص العقارات المستملكة **
رصيد نهاية السنة
*
**

2019
دينــــــــــــار

2018
دينــــــــــــار

16.984.544
2.684.912
()685.193
18.984.263
()1.839.000
17.145.263

20.006.902
1.978.239
()5.000.597
16.984.544
()1.839.000
15.145.544

تم خالل عام  2018تحويل قيمة األرصدة إلى بند ممتلكات ومعدات البنك بمبلغ  4.625.231دينار.
بموجب تعليمات البنك المركزي األردني ،يتوجب بيع المباني واألراضي التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة على
العمالء خالل سنتين من تاريخ إستمالكها ،وللبنك المركزي في حاالت إستثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين إضافيتين كحد
أقصى.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
فيما يلي الحركة على مخصص عقارات مستملكة:
2019
دينــــــــــــــار
رصيــد بدايـة السنـة
المخصص خالل السنة
رصيد نهايـة السنـة
-16

2018
دينــــــــــــــار
1.326.000
513.000
1.839.000

1.839.000
1.839.000

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع ألجل تستحق خالل  3أشهر
ودائع ألصل  6 – 3أشهر
ودائع ألصل  9-6أشهر
ودائع الجل أكثر من سنة
المجموع

-17

داخــــل
المملكــــة
دينـــــــــــار

2019
خـــــارج
المملكــــة
دينـــــــــــار

المجمـــوع
دينـــــــــــار

3.327.624
152.878.425
90.000.000
246.206.049

5.699.325
364.899.867
2.127.000
709.000
373.435.192

9.026.949
517.778.292
2.127.000
709.000
90.000.000
619.641.241

داخـــــل
المملكــــة
دينـــــــــــار

2018
خــــارج
المملكــــة
دينـــــــــــار

81.547
115.809.321
120.000.000
235.890.868

8.399.933
293.090.750
301.490.683

المجمـــوع
دينـــــــــــار
8.481.480
408.900.071
120.000.000
537.381.551

ودائع عمالء

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أفـــــــــــراد
دينـــــــــــــــار

شركات كبرى
دينـــــــــــــــار

منشـآت صغيرة
ومتوسطة
دينـــــــــــــــار

الحكومة والقطاع العام
دينـــــــــــــــار

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــــار

 31كانون األول 2019
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل وخاضعة الشعار
المجموع

87.779.612
160.518.453
521.957.071
770.255.136

75.826.193
1.053.746
48.475.116
125.355.055

50.043.908
1.044.820
17.512.127
68.600.855

13.230.173
16.651
114.828.469
128.075.293

226.879.886
162.633.670
702.772.783
1.092.286.339

 31كانون األول 2018
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل وخاضعة الشعار
المجموع

83.392.236
169.903.845
471.611.415
724.907.496

82.009.917
3.151.169
39.632.272
124.793.358

52.887.554
965.357
10.194.983
64.047.894

12.734.348
5.348
104.073.603
116.813.299

231.024.055
174.025.719
625.512.273
1.030.562.047

-

بلغةةت ودائةةع الحكومةةة األردنيةةة والقطةةاع العةةام األردنةةي داخةةل المملكةةة  92.625.293دينةةار ،كمةةا بلغةةت الودائةةع الحكوميةةة
خةةةارج المملكةةةة  35.450.000دينةةةار ،أي مةةةا نسةةةبته  ٪11.73مةةةن إجمةةةالي الودائةةةع كمةةةا فةةةي  31كةةةانون األول 2019
( 116.813.299دينار أي ما نسبته  ٪11.33كما في  31كانون األول .)2018

-

بلغـت الـودائـع التــي ال تحمـــل فـوائـــــد  212.038.242دينـــار أي مـــا نسبـتـــه  ٪19.41مــــن إجـمـــالي الـودائـــــع
كـمــــا فــــي  31كانون األول  214.435.376( 2019دينار أي ما نسبته  ٪20.81كما في  31كانون األول .)2018

-

بلغـت الــودائــع المحجـــوزة (مقـيـــدة الـسـحـــب)  2.948.422ديـنــــار أي مـــا نسبـتــــه  ٪0.27مــــن إجـــــمـــالــــي
الـودائـــــع كمــــا في  31كانون األول  ،2019منهــا  3.456دينـــار لدى فـرع قبـرص و  2.944.966دينار لدى فـروع
األردن ( 4.815.195دينار أي ما نسبته  ٪0.47كما في  31كانون األول  2018منها  4.218ديـنار لدى فرع قـبرص و
 4.810.977دينار لدى فـروع األردن).

-

بلغت الودائع الجامدة  1.421.221دينار كما في  31كانون األول  776.022( 2019دينار في السنة السابقة).
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أموال مقترضة من البنك المركزي األردني

يمثل هذا البند اتفاقية إعادة شراء بين البنك المركزي األردني وبنك اإلستثمار العربي األردني ،حيث تم بيع سندات خزينة من
محفظة بنك اإلستثمار العربي األردني لصالح محفظة البنك المركزي األردني مع تعهد بنك اإلستثمار العربي األردني بخعادة شراء
هذه السندات موضع اإلتفاقية في يوم استحقاق اإلتفاقية ،كما يشمل هذا البند مبالغ مقترضة من البنك المركزي األردني معاد
إقراضها للعمالء لتمويل مشاريع انتاجية.
تفاصيل بند أموال مقترضة كما يلي :
المبلغ

 31كانون األول 2019

تاريخ اإلستحقاق

دورية األقساط

الضمانات

فائدة اإلقراض

البنك المركزي األردني

100.000.000

 8كانون الثاني 2020

سندات خزينـة

دفعة واحدة

%4.75

البنك المركزي األردني

4.457.503

 30أيلول 2025

كمبياالت غب الطلب

أقساط شهرية

%1.75

المجـــمـــــــــــــوع

104.457.503

 31كانون األول 2018

المبلغ

تاريخ اإلستحقاق

دورية األقساط

الضمانات

فائدة اإلقراض

البنك المركزي األردني

15.000.000

 2كانون الثاني 2019

سندات وأذونات خزينــة

دفعة واحدة

%5.5

البنك المركزي األردني

50.000.000

 2كانون الثاني 2019

سندات وأذونات خزينــة

دفعة واحدة

%5.5

البنك المركزي األردني

80.000.000

 7كانون الثاني 2019

سندات وأذونات خزينــة

دفعة واحدة

%4.75

البنك المركزي األردني

1.041.810

 31كانون األول 2023

كمبياالت غب الطلب

أقساط شهرية

%1.75

المجـــمـــــــــــــوع

146.041.810
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تأمينات نقدية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــــار
تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة
المجموع

32.042.806
8.253.127
40.295.933
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2018
دينــــــــــــــار
29.540.428
9.450.865
38.991.293

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
-20

مخصصات متنوعة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
المستخــدم خالل
المكون خالل
السنة
السنــــة
دينـــــــــار
دينـــــــــار

رصيد بداية
السنــــة
ديـنــــــــار
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص قضايا مقامة ضد البنك
المجمـــوع

59.398
108.000
167.398

507.183
99.691
606.874

2018
المستخــدم خالل
المكون خالل
السنة
السنــــة
دينـــــــــار
دينـــــــــار

رصيد بداية
السنــــة
ديـنــــــــار
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص قضايا مقامة ضد البنك
مخصصات أخرى
المجمـــوع

1.736.950
127.000
60.000
1.923.950

()51.661
()45.039
()96.700

38.070
38.070

()1.267.837
()27.309
()60.000
()1.355.146

 -21ضريبة الدخل
أ-

مخصص ضريبة الدخل

ان الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــــار
رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل المدفوعة
ضريبة الدخل المستحقة
رصيد نهاية السنة

6.866.156
()6.974.378
7.443.100
7.334.878

2018
دينــــــــــــــار
7.785.786
()8.107.925
7.188.295
6.866.156

ب  -تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:
2019
دينــــــــــــــار
ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
موجودات ضريبية مؤجلة للسنة
المجموع

7.443.100
19.631
7.462.731
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2018
دينــــــــــــــار
7.188.295
391.800
7.580.095

رصيد نهاية
السنــــــة
دينـــــــــار
514.920
162.652
677.572

رصيد نهاية
السنــــــة
دينـــــــــار
507.183
99.691
606.874

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
ج  -الوضع الضريبي
قام البنك بالتوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لكافة السنوات المالية حتى نهاية عام  2018بخسةتثناء العةام
 ،2017وتةم خةالل عةام  2017التنسةيب بفةتح ملةف عةام  2014لإلطةالع ولةن يترتةب علةى البنةك ايةة أعبةاء ضةريبية إضةافية لتلةك
السنة.
تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في األردن بمةا يخةص الشةركة العربيةة األردنيةة المتحةدة لإلسةتثمار
والوساطة المالية ( الشركة التابعة ) حتى نهاية العام  .2016كما قامت الشةركة بتقةديم كشةوفات التقةدير الةذاتي لالعةوام  2017هةذا
ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة حسابات الشركة عةن تلةك األعةوام حتةى تةاريخ اصةدار هةذه القةوائم الماليةة الموحةدة وال يوجةد
أرصدة مستحقة للدائرة.
تم التوصل إلى تسوية نهائية للضريبة بما يخص البنك في قطر حتى نهاية العام .2018
تم التوصل إلى تسوية نهائية للضريبة بما يخص فرع قبرص حتى نهاية العام .2018
قام البنك بأخذ مخصصات لمواجهة األعباء الضريبيه المتوقعه عن السنوات المعلنة والشاملة السنوات المذكورة أعاله وبرأي إدارة
البنك والمستشار الضريبي أن المخصصات المستدركة في القوائم المالية الموحدة كافية لمواجهة أية أعباء ضريبيه مستقبالً.
موجودات ضريبية مؤجلة

د-

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
2019
الحسابات المشمولة

*

2018

رصيـد بدايـة

المبالـغ

المبالــغ

الرصيـد فـــي

الضريبة

الضريبــة

السنـــــة

المحـــررة

المضــافة

نهايـــة السنـة

المؤجلــة

المؤجلــة

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

مخصص تدني التسهيالت

1.202.335

-

1.202.335

456.887

456.887

مخصص تعويض نهاية الخدمة *

220.945

()51.661

-

169.284

64.328

83.959

المجموع

1.423.280

()51.661

-

1.371.619

521.215

540.846

-

لم يتم إحتساب موجودات ضريبية مؤجلة على كامل رصيد مخصص تعويض نهاية الخدمة كون جزء منها يعود الى بنك
اإلستثمار العربي االردني قطر.

ان الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة كما يلي:

رصيد بداية السنة
المستبعد
فرق المساهمــة الوطنيـة

2019
دينـــــــــار
540.846
()19.631
-

2018
دينـــــــــار
932.646
()434.497
42.697

رصيد نهاية السنة

521.215

540.846
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
هـ -

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2019
دينــــــــــــــار

2018
دينــــــــــــــار

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

23.665.970
()1.131.415
458.000
22.992.555
7.443.100

24.396.422
()2.952.797
780.106
22.223.731
7.188.795

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

٪31.53

٪31.07

وفقا ً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  2018النافذ اعتبارا ً من أول كانون الثاني  ،2019تم احتساب مصةروف ضةريبة الةدخل
بواقع  ٪35و  ٪3مساهمة وطنية كما في  31كانون األول  2019و  ٪35للعام .2018
تبلةةغ نسةةبة ضةةريبة الةةدخل القانونيةةة لفةةرع البنةةك فةةي قبةةرص  ٪12.5والشةةركة التابعةةة فةةي قطةةر  ،٪10وتبلةةغ نسةةبة ضةةريبة الةةدخل
للشركات التابعة العاملة فى األردن .٪24
تم احتساب قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة بواقع  ٪38من ارصدة مخصصات الةديون ،وتعةويض نهايةة الخدمةة والمخصصةات
األخرى كما في نهاية السنة المنتهية في  31كانون األول  ،2019وبرأينةا اإلدارة ان الموجةودات الضةريبية تسةتحق خةالل الفتةرات
المستقبلية.
 -22مطلوبات أخرى
ان تفاصيل هـذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــــار
فوائد مستحقة غير مدفوعة
أمــانــات دائنة
مصروفات مستحقة وغير مدفوعة
شيكات وحواالت برسم الدفع
شيكات البنك الصادرة بالدينار
تأمينات الصناديق الحديدية
ذمــم دائنة
دائنون متفرقون
أرباح غير موزعة
أمانات ضريبة الدخل
تأمينات محتجزه
مخصص التدني
إيرادات مقبوضه مقدما ً
التزامات مستأجرة – إيضاح ()3
أخرى
المجموع

8.634.253
31.441.051
1.670.897
289.923
2.477.389
145.966
155.875
592.756
1.245.410
142.326
40.373
428.193
597.119
2.926.261
722.387
51.510.179
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2018
دينــــــــــــــار
7.593.713
39.314.065
1.342.747
664.007
2.735.031
131.266
53.492
726.135
1.295.613
128.515
38.418
428.193
297.264
2.494.026
57.242.485

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
فئة التصنيف االئتمانية بناء على نظام البنك الداخلي للتسهيالت غير المباشرة كما يلي:

درجة مخاطر متدنية ()6-2

 31كانون األول

 31كانون األول

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

2019

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

-

-

162.687.333

162.687.333

168.873.998

درجة مخاطر مقبولة ()7

-

-

-

-

-

درجة مخاطر مرتفقة ()10-8

-

-

-

-

-

-

-

اجمالي األرصدة كما في  31كانون األول 2019

162.687.333

-39-

162.687.333

168.873.998

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
* إن الحركة على التسهيالت غير المباشرة كما في  31كانون األول  2019هي كما يلي:
 31كانون األول 2019
كفاالت مالية

اعتمادات مستندية

المرحلة

المرحلة

البند

المرحلة االولي

الثانية

الثالثة

اجمالي االرصدة كما في بداية السنة

80.618.073

-

-

80.618.073

االرصدة الجديدة

6.817.238

-

-

6.817.238

-

-

-

87.435.311

-

-

االرصدة المسددة
اجمالي االرصدة كما في  31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

المرحلة
الثانية

الثالثة

48.313.862

-

-

المجموع

87.435.311

قبوالت
المرحلة

المرحلة االولي

المجموع
48.313.862

المجموع

المرحلة

المرحلة

المرحلة االولي

الثانية

الثالثة

المجموع

المرحلة

المرحلة

المرحلة االولي

الثانية

الثالثة

المجموع

المجموع

39.942.063

-

-

39.942.063

168.873.998

-

-

168.873.998

155.247.565

-

-

-

-

9.995.797

-

-

9.995.797

16.813.035

-

-

16.813.035

19.387.596

()22.999.700

-

-

()22.999.700

-

-

-

-

()22.999.700

-

-

()22.999.700

()5.761.163

25.314.162

-

-

25.314.162

49.937.860

-

-

49.937.860

162.687.333

-

-

162.687.333

168.873.998

إن الحركة على مخصص التسهيالت غير المباشرة كما في  31كانون األول 2019هي كما يلي:
 31كانون األول 2019
اعتمادات مستندية

كفاالت مالية
المرحلة

المرحلة

الثانية

الثالثة

-

-

136.812

االرصدة الجديدة

-

-

-

-

-

االرصدة المسددة

-

-

-

-

-

-

-

136.812

42.707

البند

المرحلة االولي

اجمالي االرصدة كما في بداية السنة

136.812

اجمالي االرصدة كما في  31كانون األول 2019

136.812

المجموع

قبوالت

المرحلة

المرحلة

الثانية

الثالثة

42.707

-

-

42.707

-

المرحلة االولي

-

 31كانون األول 2018

المجموع

المرحلة االولي
248.674

المجموع

المرحلة

المرحلة

الثانية

الثالثة

-

-

المجموع
248.674

المرحلة االولي
428.193

المرحلة

المرحلة

الثانية

الثالثة

-

-

المجموع
428.193

المجموع
428.193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.707

-

-

-

-

-40-

248.674

248.674

428.193

428.193

428.193

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
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رأس المال المكتتب به (المدفوع)

يبلغ راس المال المكتتب به والمدفوع  150.000.000دينار موزعا على  150.000.000سهم ،قيمة السهم الواحد االسمية دينةار
واحد كما في  31كانون األول  2019و.2018

-24

عالوة إصدار أسهم

بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ  25نيسان  2019تمت الموافقة على ضم عالوة إصدار األسهم لبنك اإلستثمار العربي
األردني – قطر إلى األرباح المدورة.

-25

االحتياطي القانوني

تمـثـل المبـالــغ المتجمـعـة في هذا الحساب مةا تةم تحويلةه مةن االربةاح السةنوية قبةل الضةرائب بنسةبة  ٪10خةـالل السةنة والسةنوات
السابقة وفقا ً لقانون الشـركــات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
ان االحتياطي المقيد التصرف به كما يلي:
اسم االحتياطي
اإلحتياطي القانوني

-26

المبلـغ
دينـــــــــار
33.212.083

طبيعـة التقييد
حسب قانون الشركات

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

هي فروقات ناتجة عن ترجمة صافي اإلستثمار في الشركة الحليفة والفروع الخارجية عند توحيد القوائم المالية للبنك ،وبيان
الحركه عليها كما يلي:
2018
2019
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
()3.596.397
641.168
()2.955.229

الرصيد في بداية السنة
الحركة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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()2.379.220
()1.217.177
()3.596.397

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 -27إحتياطي القيمـة الـعادلــة -بالصافي
إن تفاصيل بند إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخـل الشامل حسب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (  ) 9هي كما يلي:
2018
2019
دينار
دينار
الرصيـد في بدايـة السنـــة
( خسائر ) غير متحققة
خسائر متحققة
الرصيد في نهاية السنة

-

()1.891.990
()247.553
71.665
()2.067.878

()1.673.812
()218.898
720
()1.891.990

ال يوجد مشتقات تحوط.

يحظر التصرف باحتياطي القيمة العادلة السالب البالغ ( )2.067.878دينار ،بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو
أي وجةةه مةةن أوجةةه التصةةرف األخةةرى إال بمقةةدار مةةا يتحقةةق منةةه فعةةال مةةن خةةالل عمليةةات البيةةع اسةةتنادا لتعليمةةات البنةةك المركةةزي
األردني.
-28

أرباح مدورة

إن الحركة على االرباح المدورة هي كما يلي:
2019
دينــار
17.479.705
14.871.803
()3.606
()1.991.773
1.418.000
227.159
()13.500.000
18.501.288

الرصيد في بدايـة السنة
الربح للسنة
(خسائر) بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
المحول الى اإلحتياطيات
إطفاء عالوة اإلصدار
إطفاء خسائر الشركة التابعة
أرباح موزعه على المساهمين
الرصيد في نهاية السنة

2018
دينــار
17.646.790
15.506.052
()4.799
()2.168.338
()13.500.000
17.479.705

-

يشمل رصيد األرباح المدورة  521.215دينار كما في  31كانـون األول  540.846( 2019دينار كما في  31كانون
األول  ،)2018مقيد التصرف فيه مقابل منافع ضريبية مؤجلة.

-

يشمل رصيد األرباح المدورة مبلغ  1.072.609دينار مقيد التصرف به وفقا ً لتعليمات البنك المركزي األردني رقم
( )7702/1/10الخاصة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
-29

أرباح مقترح توزيعها للهيئة العامة

أوصى مجلس اإلدارة للهيئة العامة توزيع ما نسةبته  ٪9مةن رأس المةال نقةدا ً علةى المسةاهمين أي مةا يعةادل  13.500.000دينةار
وهةةي خاضةةعة لموافقةةة الهيئةةة العامةةة للمسةةاهمين( .تةةم خةةالل العةةام  2019توزيةةع مةةا نسةةبته  ٪9مةةن رأس المةةال نقةةدا اي مةةا يعةةادل
 13.500.000دينار عن العام .)2018
 -30حقوق غير المسيطرين
يمث ةل هةةـذا البن ةد كمةةا فةةي  31كةةانون األول  2019حةةـصة المـساهـمـيةةـن اآلخةةرين بواق ةع  ٪50نةةاقص سةةهمين مةةن صةةافي حقةةوق
المساهمين في شركة بنك اإلستثمار العربي األردني في قطر (شركة تابعة).

 -31الفوائد الدائنة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لالفراد (التجزئة):
قروض
بطاقات االئتمان
القروض العقارية
الشركات الكبرى
قروض
جاري مديـن
المنشأت الصغيرة والمتوسطة
قروض
جاري مدين
الحكومة والقطاع العام
أرصدة لدى البنك المركزي األردني
أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
المجموع

2018
دينــــــــــــار

9.465.044
1.267.472
9.356.066

8.459.685
1.270.220
9.218.725

15.351.954
5.480.376

14.337.772
5.108.192

4.905.854
600.210
8.417.901
2.418
5.330.008
37.166.972
97.344.275

4.887.209
578.693
8.730.793
8.260
4.267.249
33.487.142
90.353.940
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 -32الفوائـد المدينة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء:
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
فوائـد اإليجــار
تأمينات نقدية
رسوم ضمان الودائع
المجموع

-33

2018
دينــــــــــــار

23.561.252

18.811.418

1.352.806
1.378.300
26.035.373
21.937
525.953
1.009.968
53.885.589

1.929.773
1.508.004
21.569.626
728.588
1.464.604
46.012.013

صافي إيرادات العموالت

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة
عموالت تسهيالت غير مباشرة
ينزل :عموالت مدينة
صافي ايرادات العموالت

1.754.471
8.304.874
()1.803.590
8.255.755

2018
دينــــــــــــار
1.830.725
7.979.650
()1.520.749
8.289.626

 -34أرباح عمالت اجنبية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ناتجة عن التداول
ناتجة عن التقييم
المجموع

2019
دينــــــــــــار
3.814.169
80.558
3.894.727
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2018
دينــــــــــــار
3.551.063
196.432
3.747.495

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 -35خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ان تفاصيل أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
اسهم شركات
المجـموع

توزيعات
أرباح
دينــــــــــــــار
6.600
6.600

اسهم شركات
المجـموع
-36

أرباح
متحققة
دينــــــــــــار
77.785
77.785

توزيعات أرباح
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

(خسائر)
غـير متحققة
دينــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار
-

()231.039
()231.039
(خسائر)
غـير متحققة
دينــــــــــــار

أربـــاح
متحققة
دينــــــــــــار

()47.995
()47.995

4.427
4.427

مجـمـــوع
دينــــــــــــار
()146.654
()146.654

مجـمـــوع
دينــــــــــــار
()43.568
()43.568

توزيعات نقديه من موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
عوائد توزيعات موجودات مالية محليــه
فوائد موجودات مالية أجنبيه
المجمـوع
-37

94.065
112.436
206.501

2018
دينــــــــــــار
268.424
268.424

مخصص التدني

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينار
أرصدة وإيداعات بنوك ومؤسسات مصرفيــة
سنــدات بالتكلفــة المطفــأة
تسهــــيــالت ائتمانيــة مباشـــرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
المجمـوع
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86.500
2.171.454
6.000
2.263.954

2018
دينار
12.888
36.500
1.375.285
1.424.673

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 - 38إيرادات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
أرباح (خسائر) بيع عقارات مستملكة
عوائد حقائب مالية مداره
عمولة تحويل راتب
إيرادات متاجره أسهم لصالح العمالء
إيرادات مستردة من مخصصات سابقة
إيرادات مستردة من ديون معدومه
إيرادات رعاية البطاقات اإلئتمانية
إيرادات متنوعه
المجموع
-39

4.551
74.045
15.760
58.710
199.411
553.805
56.685
532.882
1.495.849

2018
دينــــــــــــار
5.530
()49.367
41.273
55.360
155.745
72.889
633.715
56.707
206.265
1.178.117

نفقات الموظفين

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
رواتب ومنافع وعالوات الموظفين
مساهمة البنك في الضمان االجتماعي
مساهمة البنك في صندوق االدخار
تأمين على حياة المـوظفين
نفقات طبية
تدريب الموظفين
مياومات سفر
أخرى
المجموع
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2018
دينــــــــــــار

12.847.540
1.427.468
406.910
176.416
758.778
46.433
195.370
104.722

13.177.585
1.377.113
389.892
192.497
768.239
45.805
179.146
102.664

15.963.637

16.232.941

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 -40مصاريف أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــار
اإليجارات قصيرة االجل
قرطاسية ومطبوعات
إشتراكات
أتعاب محاماة وتدقيق
هاتف وتلكس وبريد وطوابع
مصاريف تامين
صيانة وتصليحات
خدمات عامة
خدمات سويفت
األمن والحماية
التبرعات
مكافأة أعـضاء مجلس اإلدارة
نفقات اعضاء مجلس االدارة
رسوم تعامل البنك بالعمالت االجنبية
رسوم تسجيل ورخص حكومية
مصاريف الرهن والتامين
استشارات
مصاريف المقاصة االلية
رسوم المسقفات
مصاريف تسويق دعاية وإعالن
مصاريف حاسوب والصرافات االلية
مصاريف أخرى
المجمـوع

2018
دينــــــــــــار

1.640.013
301.080
710.769
356.568
854.738
184.569
512.515
705.988
202.063
288.399
236.046
55.000
1.066.088
171.390
130.820
608.569
735.883
36.995
233.578
530.985
1.368.514
1.341.831

2.233.286
315.638
740.244
227.926
895.611
144.046
608.055
1.577.522
160.810
274.088
114.683
55.000
1.020.975
151.348
149.608
346.411
751.096
8.247
268.413
457.281
1.038.471
887.952

12.272.401

12.426.711

 -41حصة السهم من الربح للسنة (مساهمي البنك) األساسي والمخفض
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2019
دينــــــــــــــار

2018
دينــــــــــــــــار

الربح للسنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم

14.871.803
150.000.000

15.506.052
150.000.000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (مساهمي البنك)

0.099

0.103

ان الحصة المخفضة للسهم من ربح مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
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النقد وما في حكمه

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019
دينــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف  :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر
ينزل  :ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر
المجمـوع
-43

2018
دينــــــــــــار

129.085.610
291.478.992
()526.805.241

121.539.096
307.559.309
()417.381.551

()106.240.639

11.716.854

معامالت مع اطراف ذات عالقة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة التالية:

اسم الشركة

رأسمـــــــال الشركـــــــــة
2018
2019
دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار
2.500.000
2.500.000

نسبة الملكية
100٪

الشركة العربية األردنية المتحده لإلستثمار والوساطة المالية

 + 50٪سهمين 35.450.000

بنك اإلستثمار العربي األردني  /قطر

35.450.000

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات اإلعتيادية للبنك وبخسةتخدام أسةعار الفوائةد
والعموالت التجارية.
فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة :
الجهة ذات عالقة

بنود داخل قائمة المركز المالي :
إجمالي ودائع جهات ذات عالقه لدى البنك
إجمالي ودائع البنك لدى جهات ذات عالقه
قروض وتسهيالت ممنوحه لجهات ذات
عالقه
بنود خارج قائمة المركز المالي :
إعتمادات وكفاالت
حســـابــــات مــــدارة
عناصر قائمة الدخل :
فوائد وعموالت دائنة
فوائد وعموالت مدينة

الشركات التابعة
ديـنـــــــــــــــــــار
33.922.063
63.833.607
-

16.857.618
7.079.490

810.883
1.507.801

اعضاء مجلس
اإلدارة
دينــــــــــــــار

اإلدارة
التنفيذية
دينـــــــــــــــار

2.394.398 181.694.336
446.154

الــشـركـــــــة
الـحـلـيـفـــــــة
دينــــــــــــــار
22.807.081
23.238.028

أخـــــــــرى *
دينــــــــــــــار
4.398.887
-

-

717.474

-

-

-

-

-

34.554
111.717

306.179
312.847

156.847
292.899

3.042.526

* يمثل هذا البند ودائع وتسهيالت الموظفين من غير مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

-48-

2.667.725

المجموع
 31كانون األول
2018
2019
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار
213.693.367 245.216.765
64.130.884 87.517.789
3.385.199

3.229.398

16.857.618
7.079.490

16.211.107
8.505.485

1.308.463
5.267.790

557.776
4.477.713

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019

 تم إستبعاد األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة له. تتراوح أسعار الفائدة المدينة من  ( ٪7.25 - ٪0متضمنة الحسابات الجارية ). تتراوح أسعار الفائدة الدائنة من .٪7 – ٪1.75 -إن جميع التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:
2019
دينــــــــــــــــار

2018
دينــــــــــــــــار

رواتب ومكافآت ومنافع اخرى
نفقات سفر وإقامة

1.581.508
31.673

1.770.415
23.443

المجموع

1.613.181

1.793.858

 -44ادارة المخاطر
المخاطر هي جزء اساسي من اعمال البنوك واالطار العام الدارة المخةاطر فةي البنةك يقةوم علةى تحديةد وفهةم وتقيةيم المخةاطر التةي
تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ االجراءات الالزمة لتقليص المخاطر للوصةول إلةى
التوازن االمثل بين عاملي المخاطرة والعائد.
سياسات ادارة المخاطر بالبنك يتم تحديثها لتحديةد وتحليةل هةذه المخةاطر ووضةع سةقوف وضةوابط المخةاطر ومراقبةة المخةاطر مةن
خالل نظام معلومات المخاطر.
يقوم البنك دوريا بمراجعة سياسات وانظمة ادارة المخاطر لعكةس أي تطةورات فةي السةوق وبمةا يتفةق وافضةل الممارسةات فةي هةذا
المجال.
دائرة المخاطر في البنك هي الجهة المسؤولة عن ادارة المخاطر في البنك بناءا على استراتيجيات سياسةات معتمةدة مةن قبةل مجلةس
االدارة اضافة إلةى ذلةك فةان لجنةة المخةاطر المنبثقةة عةن مجلةس االدارة تقةوم بمراجعةة أعمةال ادارة المخةاطر بالبنةك ورفةع تقةارير
دورية لمجلس االدارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدة ومستويات المخاطر المقبولة.
ولجنة ادارة الموجودات والمطلوبات ولجنة اإلستثمار همةا جةزء مةن عمليةة ادارة المخةاطر فةي البنةك ،عةالوة علةى ان كافةة مراكةز
العمل مسؤولة عن تحديد المخاطر المرتبطة بمجال عملها ووضع الضوابط الرقابية المناسبة بها .واهم انواع المخاطر هةي مخةاطر
االئتمان ،مخاطر السيولة ،ومخاطر التشغيل ،ومخاطر السوق الـتي تتضمن مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر العمالت.
يشمل اإلطار العام للمخاطر على وثيقة المخاطر المقبولة ،والتي يتم اعتمادها من مجلس اإلدارة وتتضمن مستويات محددة
للمخاطر المقبولة ودرجة تحمل هذه المخاطر  Risk Toleranceكما يتم تطبيق اختبارات لألوضاع الضاغطة على مستوى
المحفظة لقياس مدى قدرة البنك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة الناشئة عن تطبيق المعيار المحاسبي التاسع ،وذلك تماشيا ً
مع المتطلبات الرقابية.
سيتم رفع تقارير للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بنتائج هذه اإلختبارات وتقييم أثر هذه اإلختبارات على رأس المال
واألرباح ،وعليه يتم إجراء مراجعة دورية لمدى موائمة السياسة المنبثقة مع واقع الحال.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجةة تخلةف او عجةز الطةرف االخةر عةن الوفةاء بالتزاماتةه تجةاه البنةك .وهةي مةن اهةم
المخاطر التي تواجه اعمال البنك لذا تقةوم االدارة وبحةذر بةادارة التعةرض لمخةاطر االئتمةان ،والةذي يةنجم بشةكل رئيسةي فةي نشةاط
القروض ونشاط اإلستثمار في ادوات الدين اضافة إلى مخةاطر االئتمةان المرتبطةة بةاالدوات الماليةة خةارج الميزانيةة مثةل التزامةات
القروض غير المستغلة واالعتمادات والكفاالت.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
قياس مخاطر االئتمان :
-1

أدوات الدين :

يستخـدم التصنيف الخـارجـي الصادر عن مـؤسـسات الـتـصينف الـدولية مثةل ( )Standard & Poorو( )MOODY’Sاو مةا
يعادلها في ادارة مخاطر التعرض االئتماني الدوات الدين.
وضمن التصنيفات المـحـدده وحـسـب تعليمـات الجهـات الرقابيـه في الـدول التـى يتواجـــد البنــك فيها فروع أو شركات تابعة.
-2

الرقابة على سقوف المخاطر وسياسات مخفضات مخاطر االئتمان:

يعمل البنك على ادارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميةل (فةـرد او مؤسسةة) وحجةم التعةرض
االئتماني لكل قطاع او منطقة جغرافية.
ويقـوم البنك بتـحـديـد مستـويـات مخـاطــر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض
الواحد او مجموعة المقترضين ولكل قطاع او منطقة جغرافية.
هـذه المـخـاطـر تراقـب بشكـل مستـمـر وخاضعة للمراجعة السنوية او الدورية وحجم التعرض الفعلي مقابل السقوف يتم مراقبتةه
يوميا.
أساليب تخفيض مخاطر االئتمان :
يعتمد البنك على عدة اساليب وممارسات لتخفيةف مخةاطر االئتمةان منهةا الحصةول علةى ضةمانات حيةث يةتم قبةول الضةمانات وفقةا
لمعايير واسس معتمدة.
وابرز انواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي:
-

الرهونات العقارية.
رهن االدوات المالية مثل األسهم.
الكفاالت البنكية.
الضمان النقدي.
كفالة الحكومة.

كذلك فان البنك يعتمد االساليب التالية لتحسين نوعية االئتمان وتخفيف المخاطر:
-

اتباع نظام الموافقة الثالثية في منح االئتمان.

-

صالحية الموافقة على االئتمان تتفاوت من مستوى اداري الخر وتعتمد على حجم محفظة العميل ومستوى التعرض
واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل.

-

فصل تام بين ادارات تسويق االئتمان (االعمال) وادارات تحليل ورقابة االئتمان.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
ثانياً :االفصاحات الكمية
(/44أ) مخاطر اإلئتمان
 -1أ التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر االخرى):
2019
دينــــــــــــار

2018
دينــــــــــــار

بنود داخل المركز المالي:
أرصدة لدى البنـك المركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي
التسهيالت االئتمانية بالصافي:
األفراد
القروض العقارية
الشركات الكبرى
المنشـآت الصغيرة والمتوسطة
الحكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات :
ضمن موجودات مالية بالتكلفـة المطفأة بالصافي
ضمن موجودات مالية من خالل الدخل الشامل االخر بالصافي
الموجودات األخرى
المجموع

110.291.280
291.440.677
24.845.110

101.095.229
307.520.994
15.877.685

123.594.406
100.567.052
425.407.217
26.891.112
139.013.136

99.640.228
98.130.274
361.988.141
24.167.233
168.768.693

711.618.433
1.163.185
18.134.721
1.972.966.329

688.023.173
17.932.921
1.883.144.571

بنود خارج المركز المالي:
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
سقوف تسهيالت غير مستغلة
المجموع
اإلجمالي

87.435.311
25.314.162
49.937.860
77.140.463
239.827.796
2.212.794.125

80.618.073
48.313.862
39.942.063
78.070.287
246.944.285
2.130.088.856

يقـوم البنـك بأخـذ ضمانات نقـديـة وعينية متمثـلـة في ضمانات عقـاريـة وأسهـم وذلةك لتخفةـيض حجةـم المخةاطر اإلئتمانيةة التةي قةد
يتعرض لها البنك.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
ت .توزيع التعرضات اإلئتمانية :
درجة التصنيف الداخلي لدى البنك

فئة التصنيف حسب
تعليمات ()2009 / 47

7-2
10-8

عامله
غير عامله

إجمالي قيمة
التعرض
دينــار

الخسارة اإلئتمانية
المتوقعة ( ) ECL
دينــار

7.956.870 817.976.861
5.322.603
13.512.644

يتضمن بند التعرضات عن التعثر ) (EADالسقوف االئتمانية غير المستغلة بمبلغ  77.140.463دينار.
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مستــوى احتمالية
الخسارة ( ) PD

التصنيف وفق مؤسسات
التصنيف الخارجي

%1.2
%100

Moody’s
Moody’s

التعرض عند التعثر
( ) EAD
دينــار

702.608.781
13.512.644

متوسط الخسارة عند
التعثر ()LGD
٪

⁒35.3
⁒29.1

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
بالنسبة لبنود الموجــودات داخل القوائم المالية الموحدة ،فان الـتعرض الـوارد اعـاله قائـم على اسـاس الرصيد كما ظهر فـي القوائم
الماليه الموحـدة.
 - 2تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي :

 31كانـــــــــــون األول 2019

المنشآت الصغيرة

الحكومــــــة

البنوك والمؤسسات

األفـــــــــــراد

القروض العقارية

الشركات الكبــرى

والمتوسطـــــــــة

والقطاع العـــام

المصرفية األخرى

المجمــــــــــوع

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينــــــــــار

دينـــــــــــار

دينــــــــــــار

متدنية المخاطر

9.301.454

2.688.463

61.118.427

685.743

921.983.249

مقبولة المخاطر

114.093.403

95.981.644

381.412.008

24.690.251

30.624.377

316.701.302

995.777.336
963.502.985

منها مستحقة :
لغاية  30يوم

-

-

-

-

-

-

-

من  31لغاية  60يوم

-

-

-

-

-

-

-

2.731.861

-

-

-

-

-

-

1.479.776

116.412

-

-

1.550.853

5.480.829

1.950.171

-

-

10.482.015

128.726.646

106.276.100

454.496.799

30.174.438

تحت المراقبة

3.466.976

3.505.574

6.485.535

غير عاملة :
دون المستوى

315.076

1.164.700

مشكوك فيها

813.074

621.367

هالكة

736.663

2.314.352

المجمــــوع

-

-

952.607.626

316.701.302

16.189.946

1.988.982.911

يطرح  :فوائد معلقة

628.998

1.108.950

17.424

981.737

-

-

2.737.109

مخصص التدني

3.614.067

1.814.574

5.549.243

2.301.589

-

-

13.279.473

124.483.581

103.352.576

448.930.132

26.891.112

952.607.626

316.701.302

1.972.966.329

الصــافـــــي

متدنية المخاطر

7.462.173

2.845.179

2.953.015

347.874

914.670.956

-

928.279.197

مقبولة المخاطر

94.678.197

91.961.091

368.406.769

17,964,234

31.114.614

332.375.353

936,500,258

 31كانـــــــــــون األول 2018

منها مستحقة :
لغاية  30يوم

-

من  31لغاية  60يوم

-

تحت المراقبة

2.584.514

-

-

3.954.226

-

-

-

-

-

-

-

4,344,430

-

-

6.059.928

16,943,098

غير عاملة :
دون المستوى

332.891

279.908

مشكوك فيها

1.304.009

713.603

هالكة

1.304.794

3.171.837

المجمــــوع

5.471.414
-

-

-

612.799

351.113

-

-

7.840.139

6.044.577

-

-

10.521.208

107.666.578

102.925.844

382.891.126

29.052.228

يطرح  :فوائد معلقة

436.606

1.004.742

9.305

1.632.696

مخصص التدني
الصــافـــــي

4.440.231

1.720.682

5.055.567

3.252.299

102.789.741

100.200.420

377.826.254

24.167.233

945.785.570
945.785.570

332.375.353
332.375.353

1.900.696.699
3.083.349
14.468.779
1.883.144.571

* تشمل التعرضات اإلئتمانية التسهيالت واألرصدة واإليداعات لدى البنوك وسندات خزينــة وأي موجودات لها تعرضات ائتمانية.
* يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الجاري مدين مستحق إذا تجاوز السقف.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 - 3فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت :

 31كانـــــــــــون األول 2019

المنشآت الصغيرة

الحكومــــــة

األفـــــــــــراد

القروض العقارية

الشركات الكبــرى

والمتوسطـــــــــة

والقطاع العـــام

المجمــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

متدنية المخاطر

9.301.454

2.688.463

61.118.427

685.743

114.251.269

188.045.356

مقبولة المخاطر

86.735.203

70.949.519

276.642.816

20.577.872

24.761.867

479.667.277

تحت المراقبة

13.520

3.131.426

550.000

1.152.614

-

4.847.560

غير عاملة :
دون المستوى

-

1.164.700

-

مشكوك فيها

-

620.472

-

هالكة
المجمــــوع

-

1.164.700

96.257

-

716.729

721.937

2.174.856

4.040.000

1.452.363

-

8.389.156

96.772.114

80.729.436

342.351.243

23.964.849

139.013.136

682.830.778

منها :
تأمينات نقدية

9.301.454
-

كفاالت حكومية وقطاع عام
عقارية

82.270.049

سيارات وآليات

4.895.370
305.241

المجمــــــوع

96.772.114

أسهم متداولة

723.723

2.488.427

1.964.740

58.630.000

78.040.973

256.572.272

-

685.743
23.279.106

22.297.668
2.362.876
342.351.243

80.729.436

-

23.964.849

139.013.136

13.199.347
199.607.876

-

440.162.400

-

27.193.038
2.668.117

139.013.136

682.830.778

 31كانـــــــــــون األول 2018
متدنية المخاطر

7.462.173

2.845.179

2.953.015

347.874

143.666.003

157.274.244

مقبولة المخاطر

70.893.126

68.712.656

272.013.588

16.652.617

25.102.690

453.374.677

تحت المراقبة

21.076

3.614.652

550.000

1.138.140

-

5.323.868

غير عاملة :
دون المستوى

-

279.908

مشكوك فيها

-

699.923

هالكة
المجمــــوع

4.040.000

1.294.892

2.993.589

79.671.267

79.145.907

279.556.603

-

279.908

185.013

-

4.924.936

4.909.651

-

9.198.132

23.233.295

168.768.693

630.375.765

منها :
تأمينات نقدية

7.462.173
-

كفاالت حكومية وقطاع عام

2.953.015

609.361
2.235.818

عقارية

63.981.214

أسهم متداولة

7.869.256

-

سيارات وآليات

358.624

-

المجمــــوع

79.671.267

347.874

-

76.300.728

79.145.907

-

168.768.693

171.004.511

248.365.731

22.669.605

-

411.317.278

25.874.981

215.816

-

33.960.053

2.362.876

-

2.721.500

279.556.603
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-

11.372.423

23.233.295

168.768.693

630.375.765

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
–3ب–1

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل إجمالي التعرضات اإلئتمانية :
الـقـيـمـــــة العـادلــة للضـمـــانــــات

البنــد
أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت اإلئتمانيــة * :
لألفــــــراد
القروض العقـاريــة
للشركـــات
الشركــات الكبــرى
المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة
للحكـومــة والقطـاع العـام
سندات وإسناد وأذونات :
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
ضمن موجودات مالية من خالل الدخل الشامل
اآلخر بالصافي
الموجودات األخرى
المجمــــوع
الكفاالت المالية
اإلعتمادات المستندية
قـبـــــــوالت
المجمــــــــــوع الـكلـــــي
أرقـــام مـقارنــــــة

صافي
التعرض بعد الضمانــات

الخسارة اإلئتمانية
المتوقعـة ()ECL

إجمالي
قيمة التعــرض

110.291.280
291.478.992
24.900.628

38.315
55.518

127.837.471
103.490.576

9.301.454
723.723

4.895.370
-

-

82.270.049
78.040.973

305.241
-

1.964.740

96.772.114
80.729.436

31.065.357
22.761.140

3.614.067
1.814.574

502.296.311
35.992.474
139.013.136

2.488.427
685.743
-

22.297.668
-

-

256.572.272
23.279.106
-

2.362.876
-

58.630.000
139.013.136

342.351.243
23.964.849
139.013.136

159.945.068
12.027.625
-

5.549.243
2.301.589
-

-

-

-

711.898.725
1.169.185

280.292
6.000

27.193.038
27.193.038
33.960.053

-

440.162.400
440.162.400
411.499.778

18.134.721
1.383.672.721
87.435.311
25.314.162
49.937.860
1.546.360.054
1.517.370.344

13.659.598
136.812
42.707
248.674
14.087.791
15.184.597

110.291.280
291.478.992
24.900.628

711.898.725
1.169.185
18.134.721
2.066.503.499
87.435.311
25.314.162
49.937.860
2.229.190.832
2.147.928.609

تأمينات نقدية

أسهم متداولة

كفاالت بنكية مقبولة

عقاريـــة

-

-

-

-

13.199.347
13.199.347
11.372.423

* يشمل بند التسهيالت االئتمانية السقوف غير المستغلة.

-55-

سيــارات
وآليـــات

أخـــــــــرى

إجمالي قيمة الضمانات

-

-

-

2.668.117
2.668.117
2.721.500

199.607.876
199.607.876
171.004.511

682.830.778
682.830.778
630.558.265

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
–3ب–2

القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات اإلئتمانية المدرجة ضمن المرحلة الثالثة :
الـقـيـمـــــة العـادلــة للضـمـــانــــات

البنــد

إجمالي قيمة
الضمانات

صافي
التعرض بعد
الضمانــات

الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعـة
()ECL

-

-

-

1.142.876
140.391

1.276.045
1.032.926
1.062.783
1.950.849
-

إجمالي
قيمة التعرض
( مرحلة ) 3

تأمينات نقدية

أسهم متداولة

كفاالت بنكية
مقبولة

عقاريـــة

-

-

-

-

-

-

-

3.960.028

-

-

-

1.677.124
1.548.620
-

2.362.876
-

-

4.040.000
1.548.620
-

-

582.500
7.768.272

2.362.876

-

582.500
10.853.085

3.242.059

-

7.768.272
10.927.708

2.362.876
2.362.876

-

10.853.085
14.585.476

3.242.059
4.571.170

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت اإلئتمانيــة :
لألفــــــراد
القروض العقـاريــة
للشركـــات
المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة
الشركــات الكبــرى
للحكـومــة والقطـاع العـام
سندات وإسناد وأذونات :
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
ضمن الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل االخر بالصافي
الموجودات األخرى
المجمــــوع

1.864.813
4.100.419

-

5.480.829
2.066.583
-

-

582.500
14.095.144

-

721.937

الكفاالت المالية
اإلعتمادات المستندية
قــبـــــــــــــوالت
المجمــــــــــوع الـكلـــــي
أرقــام المقارنــــة

14.095.144
19.156.646

-

721.937
1.294.892

721.937
-
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سيــارات
وآليـــات

أخـــــــــرى
-

721.937
3.960.028

1.440.829
517.963
-

196.000
5.518.603
5.518.603
7.019.974

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019

–3ب–3

اجمالي التعرضات التي تم تعديل تصنيفها
المرحلة 2
البند

التسهيالت االئتمانية المباشرة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

–3ب–4

التعرضات التي تم
تعديل تصنيفها

اجمالي قيمة
التعرض
13.128.371
-

6.542.664
-

المرحلة 3
التعرضات التي
تم تعديل
اجمالي قيمة
تصنيفها
التعرض

اجمالي التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

8.363.501

2.314.091

8.856.755

400.000

350.000

350.000

نسبة التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها
٪41,21
٪87,5

الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت التي تم تعديل تصنيفها
التعرضات التي تم تعديل تصنيفها

البند
التسهيالت االئتمانية المباشرة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

اجمالي
التعرضات التي
تم تعديل تصنيفها
من المرحلة 2
6.542.664
-

اجمالي التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة 3

اجمالي التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

2.314.091

8.856.755

350.000

350.000

الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

مرحلة 2
افرادي
445.060
-

مرحلة 3
افرادي

المجموع

34.008

479.068

50.000

50.000

الديون المجدولة :
ُ
صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة بموجب
هي تلك الديون التي سبق وأن ُ
جدولة أُصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة ،وقد بلغ إجمالها كـمـا فــي نهـايـــة الـسـنة الـحـالـية  2.398.432دينار
( 2.408.696دينار كما في نهاية السنة السابقة).
يمثل رصيد الديون المجدوله الديون التى تم جدولتها سواء ما زالت مصنفه تحت المراقبه أو حولت إلى عاملة.
الديون المعاد هيكلتها :
يقصد بخعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل
بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ...الخ ،وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة ،وقد بلغ اجماليها كما في نهاية السنة الحالية
 33.970.239دينار 107.231.075( ،دينار كما في نهاية السنة السابقة).
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
-4

سندات وإسناد وأذونات:

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية :
درجة التصنيف
سندات حكومية او بكفالتها
سندات حكومية أو بكفالتها B1
سندات حكومات أجنبية ِAa3
سندات حكومات أجنبية BBB-
سندات حكومات أجنبية B2
سندات حكومات أجنبية Baa2
سندات حكومات أجنبية Baa3
سندات شركات A
سندات شركات A1
سندات شركات Ba1
سندات شركات Ba2
سندات شركات Baa2
سندات شركات Baa3
سندات شركات بدون تصنيف
المجمـوع بالصافي

ضمــن الموجودات بالتكلفـة
المطفــأة
679.034.051
6.485.884
2.128.974
697.171
1.589.752
706.292
709.605
706.904
1.418.033
1.415.985
700.443
2.494.731
5.896.733
7.633.875
711.618.433

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

 – 5أ التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:
دول الشرق األوسط
البند

أرصدة لدى البنك المركزي األردني

داخل المملكة

110.291.280

األخرى

أوروبـــا

آسيا

أفريقيا

أمريكا

-

-

-

-

-

إجمالي

110.291.280

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
بالصافي

275.973

164.849.348

89.047.282

717.290

446.154

36.104.630

291.440.677

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
8.508.000

16.337.110

-

-

-

24.845.110

التسهيالت اإلئتمانية بالصافي

766.525.009

43.094.326

5.853.588

-

-

-

815.472.923

بالصافي

-

موجودات ماليـة بالتكلفـة المطفأة – بالصافي

693.144.900

2.863.707

5.328.384

سندات وأسناد وأذونات :
3.545.669

4.448.851

711.618.433

2.286.922

1.163.185

1.163.185

103.841

122.182

18.134.721

2.836.917

41.838.848

1.972.966.329

ضمن موجودات مالية من خالل الدخل الشامل
االخر بالصافي

-

-

-

761.552

762.254

44.742

117.328.618

4.307.701

الموجودات األخرى

16.340.150

اإلجمالي  /للسنة الحالية

220.076.933 1.586.577.312

1.611.257

الكفاالت المالية

77.291.389

8.532.665

اإلعتمادات المستندية

21.474.463

3.839.699

القبوالت

48.977.865

959.995

-

السقوف غير المستغلة

75.479.004

1.661.459

-

-

-

-

-

-

87.435.311

-

-

-

-

25.314.162

-

-

-

49.937.860

-

-

-

77.140.463

المجموع الكلي

235.070.751 1.809.800.033

118.939.875

4.307.701

2.836.917

41.838.848

2.212.794.125

أرقــــــام مقــــارنـــــــة

265.928.299 1.726.547.809

56.922.907

5.752.472

3.071.871

71.865.498

2.130.088.856
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي رقم (  ) 9بالصافي:
المستوى 1

المستوى 1

المستوى 2

المستوى الثاني

المستوى 3

إفرادي

المحفظة

إفرادي

المحفظة

إفرادي

البند

185.725.260

داخل المملكة

1.604.737.950

دول الشرق األوسط األخرى

235.070.751

-

أوروبــــا

97.186.075

-

أسـيـــــــــــا

4.307.701

-

أفريقيــــا

2.836.917

-

أمريكــا

41.838.848

-

-

11.929.364
-

المجـمــوع

1.809.800.033

7.407.459

-

-

235.070.751

-

-

118.939.875

-

-

-

4.307.701

-

-

-

2.836.917

-

-

-

41.838.848

21.753.800

المجمـــــوع

1.985.978.242

185.725.260

33.683.164

أرقام المقارنـة

1.930.575.650

154.955.085

29.080.138

5.568.352

7.407.459

2.212.794.125

9.909.631

2.130.088.856

 -5ب) التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية
صناعة

تجارة

عقارات

أسهم

أفراد

مالي

البند

-

-

-

-

-

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية بالصافي

291.440.677

-

-

-

-

-

أرصدة لدى البنك المركزي األردني

-

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية بالصافي

24.845.110

-

-

-

التسهيالت اإلئتمانية بالصافي

2.032.776

212.319.284

237.440.782

100.567.052

موجودات ماليـة بالتكلفـة المطفأة  -بالصافي

7.857.033

8.209.953

2.201.030

1.998.688

حكومة وقطاع عام

110.291.280
-

-

505.487

-

المجموع

110.291.280
291.440.677
24.845.110

123.594.406

139.013.136

815.472.923

-

-

691.351.729

711.618.433

-

-

سندات وأسناد وأذونات :

موجودات مالية بتكلفة الدخل الشامل اآلخر بالصافي

-

-

1.702.776

1.163.185
1.828.597

786.836

889.176

3.584

الموجودات األخرى

972.271

اإلجمالي  /للسنة الحالية

509.071 103.352.576 242.633.594 222.232.013 327.147.867

11.951.481

952.607.626 124.483.582

1.163.185
18.134.721
1.972.966.329

الكفاالت المالية

-

-

87.435.311

-

-

-

-

87.435.311

اإلعتمادات المستندية

-

-

25.314.162

-

-

-

-

25.314.162

49.937.860

-

-

-

-

49.937.860

41.165.331

-

-

-

-

77.140.463

-

القبوالت
السقوف غير المستغلة

500.000

35.475.132

المجموع الكلي

509.071 103.352.576 446.486.258 257.707.145 327.647.867

952.607.626 124.483.582

2.212.794.125

أرقـــام مقــارنــــــــــــة

916.646 100.200.420 419.351.757 220.746.965 340.297.757

945.785.570 102.789.741

2.130.088.856

توزيع للتعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي ( )9بالصافي

البند

المستوى 1

المستوى 1

المستوى 2

المستوى الثاني

المستوى 3

إفرادي

المحفظة

إفرادي

المحفظة

إفرادي

مالي

305.857.567

-

صناعي

254.053.026

-

تجارة

439.356.060

-

عقاري

24.107.460

أسهم

509.071

أفـــراد

9.487.432

حكومة وقطاع عام

952.607.626

73.710.092
112.015.168
-

21.753.800

المجـمــوع

-

36.500

327.647.867

-

3.654.119

257.707.145

-

734.435

446.486.258

3.041.910

-

2.493.114

103.352.576

-

-

2.491.691

-

-

-

6.395.763

المجمـــــوع

1.985.978.242

185.725.260

33.683.164

أرقام المقارنـــة

1.930.575.650

154.955.085

29.080.138
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5.568.352

489.291
-

509.071
124.483.582
952.607.626

7.407.459

2.212.794.125

9.909.631

2.130.088.856

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
/44ب  -مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية لالدوات المالية نتيجة للتغير في اسعار السوق مثل اسعار الفائةدة
واسعار العمالت واسعار االسهم ،وتنشأ مخاطر السةوق نتيجةة وجةود مراكةز مفتوحةة فةي اسةعار الفائةدة والعمةالت واإلسةتثمار فةي
االسهم ،ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا لسياسات واجراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل المعنية.
اسلوب تحليل الحساسية يقوم على اساس تقدير مخاطر تحقيق خسارة فةي القيمةة العادلةة نتيجةة التغيةرات فةي اسةعار الفائةدة واسةعار
صرف العمالت االجنبية ويتم احتساب القيمة العادلة بناءا على القيمة الحالية للتدفقات النقديةة المسةتقبلية التةي سةتتأثر بةالتغيرات فةي
السعر.
مخاطـر اسعار الفائدة :

-

تنجم مخاطر أسعـار الفائدة عن احتمال تأثيـر التغيـرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات الماليـة ،يتعرض البنك لمخةاطر أسةعار
الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالـغ الموجودات والمطلوبات حسةب اآلجةال الزمنيةـة أو إعةادة مراجعةة أسةعار الفوائةد
في فترة زمنية معينـة ويقوم البنك بخدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعةة أسةعار الفوائةد علةى الموجةودات والمطلوبةات مةن خةالل
استراتيجية إدارة المخاطر .ستقوم سياسة البنك على دراسةة جميةع العوامةل المةؤثرة علةى أسةعار الفوائةد سةواء كانةت هةذه محليةة أو
إقليمية أو عالميـة إلى جانب دراسة فجوات اسعار الفوائد والتوقعات المستقبلية لهةا لمعرفةة درجةة مخةاطر أسةعار الفوائةد سةواء فةى
األجل القصير أو األجل الطويل مما يمكن من رسم خطة مستقبلية مناسبـة واتخاذ القرارات السليمـة كتغيير آجال اإلستحقاق وإعادة
تسعير الودائع والقروض وشراء وبيع اإلستثمارات المالـيـة.
يقوم البنك بدراسة أثر التغير فةي اسةتخدام أسةعار اإلقتةراض بةين البنةوك ،والةذي ال يتوقةع أن يحةدث هةذا التغيةر أثةر جةوهري علةى
المخاطر حيث ال يوجد لدى البنوك عقود تحوط أو عمليات جوهرية بأسعار فائدة مرتبطة بمؤشرات أسعار اإلقتراض بين البنوك.
-1

مخـاطر أسعار الفائدة

تحليل الحساسية لعام 2019
العملـــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

التغير(نقص) بسعر
الفائدة ()٪

حساسية ايراد الفائدة
االرباح و(الخسائر)
دينـــــــــــار
388.663
339.485
3.459
()3
()543.913

حساسية حقوق
المساهمين
دينـــــــــــار
-

1
1
1
1
1
العملـــــــــة

دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

التغير(زيادة) بسعر
الفائدة ()٪

حساسية ايراد الفائدة
االرباح و(الخسائر)
دينـــــــــــار
()388.663
()339.485
()3.459
3
543.913

حساسية حقوق
المساهمين
دينـــــــــــار
-

1
1
1
1
1
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
تحليل الحساسية لعام 2018
العملـــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

التغير(نقص) بسعر
الفائدة ()٪

حساسية ايراد الفائدة
االرباح و(الخسائر)
دينـــــــــــار
535.716
150.802
41.720
2
()187.983

حساسية حقوق
المساهمين
دينـــــــــــار
-

1
1
1
1
1
العملـــــــــة

دوالر امريكي
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى
-2

التغير(زيادة) بسعر
الفائدة ()٪

حساسية ايراد الفائدة
االرباح و(الخسائر)
دينـــــــــــار
()535.716
()150.802
()41.720
()2
187.983

حساسية حقوق
المساهمين
دينـــــــــــار
-

1
1
1
1
1

مخاطر العمالت :

وهي المخاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار صةرف العمةالت االجنبيةة والتةي لهةا اثةر محتمةل علةى موجةودات ومطلوبةات البنةك
بالعمالت االجنبية ،يقوم البنك باعداد تحليةل الحساسةية لمراقبةة اثةر التغيةرات فةي اسةعار الصةرف بمقةدار ( )٪5 - / +علةى صةافي
األرباح والخسائر.
تحليل الحـساسية لعام 2019
العملـــــــــة
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

األثر على االرباح
التغير في سعر صرف
والخسائـر
العملة ()٪
دينــــــــــــــار
1.272
5
51.735
5
2.346
5
2.230.003
5

حساسية حقوق
المساهمين
ديــنـــــــــار
982.625
-

األثر على االرباح
التغير في سعر صرف
والخسائـر
العملة ()٪
ديــنـــــــــار
1,694
5
()14.037
5
840
5
717.059
5

حساسية حقوق
المساهمين
ديــنـــــــــار
()935.161
-

تحـلـيـل الحـسـاسـية لـعـام 2018
العملـــــــــة
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
عمالت اخرى

في حال انخفاض سعر صرف العمالت بمقدار ٪5فخنـه سيكون له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 - 3مخاطر التغيرات في اسعار االسهم :
هي المخاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار االسهم ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ،ويقوم البنك بادارة مخاطر اسعار االسهم من خالل تحليل القيمة المعرضة للخسائر.
تحليل الحساسية لعام 2019
المؤشـــــــــــــــــر

التغير في المؤشر()٪

سوق عمان المالي
سوق قطر المالي

5
5

تحـلـيل الحـساسـية لعام 2018
سوق عمان المالي
سوق قطر المالي

5
5

األثر على االرباح
والخسائـر
ديــنـــــــــار
60.160
-

األثر على حقوق
المساهميـــــــن
ديــنـــــــــار
628.982
23.729

13.162

635.184
20.029

-

في حال إنخفاض مؤشر األسواق المالية المبينة أعالة بنفس نسبة التغير فخنـه سيكون له نفس األثر المالي مع عكس اإلشارة.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 - 4فجوة إعادة تسعير الفائدة :
يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق إيهما أقرب
من شهر إلى

من  3شهور

من  6شهور

من سنة حتى

 3سنوات

عناصـــــــر

أقل من شهر

 3شهـــــــور

إلى  6شهـــــور

حتى سنة واحدة

 3سنــــــوات

وأكثــــــــر

بدون فائـــــدة

المجمــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

 31كانــــــــــــــون األول 2019
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

129.085.610

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي 132.148.067

67.072.017

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الدخل الشامل

-

-

13.944.937
-

10.900.173
-

-

-

-

-

-

-

1.163.062

-

92.220.593
18.896.779

129.085.610
291.440.677
24.845.110
20.059.841

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

126.598.835

57.842.922

88.652.611

67.224.630

254.115.687 221.038.238

-

815.472.923

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

32.128.957

1.998.688

24.976.593

4.580.977

475.105.875 172.827.343

-

711.618.433

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

-

-

-

-

-

-

1.203.192

1.203.192

استثمار في شركة حليفة

-

-

-

-

-

-

20.687.223

20.687.223

ممتـلكات ومعـدات – بالصافي

-

-

-

-

-

-

76.478.738

76.478.738

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

-

-

-

-

-

-

1.606.866

1.606.866

موجودات ضريبية مؤجلة

-

-

-

-

-

-

521.215

521.215

موجودات أخـــرى

-

-

-

-

-

-

39.036.563

39.036.563

إجمالي الموجودات

419.961.469

126.913.627

82.705.780 127.574.141

250.651.169 729.221.562 395.028.643

2.132.056.391

المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

9.026.949

517.778.292

2.127.000

709.000

90.000.000

ودائع عمالء

472.906.558

223.897.910

98.053.432

85.278.759

20.001

أمـوال مقترضـة من البنك المركزي األردني

100.000.000

تأمينات نقدية

11.241.503

9.562.193

3.853.821

7.086.305

368.306

91.437
4.457.503
111.807

212.038.242
8.071.998

619.641.241
1.092.286.339
104.457.503
40.295.933

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

677.572

677.572

مخصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

7.334.878

7.334.878

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

-

51.510.179

51.510.179

279.632.869

1.916.203.645

751.238.395

إجمالي المطلوبات

593.175.010

فجوة إعادة تسعير الفائدة

()624.324.768( )173.213.541

93.074.064 104.034.253
23.539.888

90.388.307

4.660.747

()28.981.700( 724.560.815 304.640.336 )10.368.284

215.852.746

 31كانــــــــــــــون األول 2018
إجمالي الموجودات

301.620.101

286.810.856

264.544.327 557.828.783 339.490.205 157.134.190 125.661.957

2.033.090.419

إجمالي المطلوبات

608.488.706

610.304.306

288.309.612

1.817.692.216

فجوة إعادة تسعير الفائدة

()323.493.450( )306.868.605

76.371.512 109.179.968
16.481.989
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80.762.678

907.951 124.130.161

)23.765.285( 556.920.832 215.360.044

215.398.203

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 - 5التركز في مخاطر العمالت األجنبية :
العملــــــــــة
البنــــــــــد
 31كانــــــــــــــون األول 2019
الموجودات :
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت إئتمانية مباشرة
أوراق مالية بالتكلفــة المطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة
الدخل الشامل
استثمار في شركة حليفة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات أخرى

دوالر أمريكي
دينــــــــــــــــار

يـــــــــورو
دينــــــــــــــــار

جنية إسترليني
دينــــــــــــــــار

ين يابانـــــي
دينــــــــــــــــار

27.600.151
143.889.653
228.437.643
178.994.992

1.610.124
57.374.326
6.701.182
5.753.321

247.297
17.321.701
-

1.204.857
2.397.017
53.692.314
636.216.627

13.923.376
85.362.329

20.687.223
()14.222.291
24.033.930

319.249.176
331.134.389

46.264.400
34.743.658

169.532
16.478.665

7.484.247
تأمينات نقدية
345.636
مخصصات متنوعة
279.893
مخصص ضريبة الدخل
3.565.813
مطلوبات أخرى
408.792
أرباح مدورة
عالوة اصدار اسهم
()248.815
احتياطي القيمة العادلة
19.162.482
حقوق غير المسيطرين
681.381.613
إجمالي المطلوبات
()45.164.986
صافي التركز داخل المركز المالي للسنة الحالية
التزامات محتمله خارج المركز المالي للسنة الحاليه 159.692.836
 31كانــــــــــــــون األول 2018
614.594.703
إجمالي الموجودات
626.543.826
إجمالي المطلوبات
()11,949,123
صافي التركز داخل المركز المالي
174.512.499
التزامات محتملة خارج المركز المالي

2.171.367
2.157.461
85.336.886
25.443
24.513.966

668.247
20.941
17.337.385
6.696.545
300.224

8.544
46.917
402.696

82.209.432
82.175.557
33,875
14.816.726

37.338.003
18.342.932
18.995.071
82.744

24.644
7.834
16.810
90.138

إجمالي الموجودات
المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
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1.826
53.635
55.461

589
7.873
82
-

أخــــــــــرى
دينــــــــــــــــار

المجمــــــــــوع
دينــــــــــــــــار

525.758
97.471.996
38.207.659
-

29.985.156
316.111.311
273.346.484
184.748.313

474.587
()16.565.943
120.114.057

1.679.444
20.687.223
2.397.017
36.827.456
865.782.404

43.772
73.598.064

365.727.469
455.962.649

1.479.057
586.246
()193.135
75.514.004
44.600.053
30.596.374

11.802.918
345.636
279.893
6.330.543
408.792
()441.950
19.162.482
859.578.432
6.203.972
215.506.096

51.344.562
37.003.377
14.341.185
20.525.820

785.511.344
764.073.526
21.437.818
210.027.927

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
( / 44ج)  -مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها .وعملية ادارة المخاطر
تتضمن :
متطلبات التمويل اليومية تدار من خالل الرقابة على التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من امكانية تلبيتها ويحتفظ البنك بحضور في
السوق النقدي يمكنه من تحقيق ذلك.
االحتفاظ بموجودات ذات قابلية عالية للتسويق يمكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولة.
الرقابة على مؤشرات السيولة وفقا للمتطلبات الداخلية ومتطلبات السلطات الرقابية.
ادارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون.
االحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنك المركزي األردني كاحتياطي نقدي ال يمكن التصرف به اال بشروط تماشيا مع تعليمات
البنك المركزي األردني.
يتم قياس ورقابة السيولة على اساس الظروف الطبيعية والطارئة ويشمل ذلك تحليل المطلوبات المالية على اساس الفترة المتبقية
لالستحقاق التعاقدي والموجودات المالية على اساس التاريخ المتوقع لتحصيلها.
وتقوم دائرة الخزينـة بالبنك بالرقابة على هذا الجانب مع االخذ بعين االعتبار القروض والتسهيالت غير المستغلة وااللتزامات التي
قد تطرأ والمرتبطة باالعتمادات والكفاالت.
مصادر التمويل :
يعمل البنك على تنويع مصادر امواله ويشمل ذلك المناطق الجغرافية ،العمالت ،العمالء والمنتجات حتى يحقق المرونة المالية
وخفض تكاليف التمويل ،كما يسعى إلى الحفاظ على مصادر تمويل مستقرة يمكن االعتماد عليها .لدى البنك قاعدة عمالء كبيرة
تشمل العمالء من االفراد والعمالء من المؤسسات والشركات.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
 - 1يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية :
من شهر إلى

من  3شهور

من  6شهور

من سنة حتى

أكثـــــــــــر

أقل من شهر

 3شهـــــــور

إلى  6شهـــــور

حتى سنة واحدة

 3سنــــــوات

من  3سنوات

بدون إستحقاق

المجمــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

 31كانــــــــــــــون األول 2019
المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

9.076.773

517.784.897

2.168.618

709.000

94.243.767

ودائع عمالء

473.312.355

225.035.781

99.171.523

88.311.619

66.887

-

-

212.038.242

91.437

623.983.055
1.098.027.844

أموال مقترضـة من البنك المركزي
األردني
تأمينات نقدية

100.000.000
11.249.522

مخصصات متنوعة

-

مخصص ضريبة الدخل

-

9.579.809

3.880.030

-

382.837

111.807

8.071.998

40.459.679

-

-

-

-

677.572

677.572

7.183.676

-

-

-

-

660.584

7.334.878

-

-

-

-

22.493.831

51.510.179

759.074.781

105.220.171

96.204.295

94.693.491

4.660.747

243.942.227

1.926.450.710

مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها) 126.913.627 1.075.479.688
المتوقعة)

105.073.858

82.705.780

223.839.728

266.229.479

251.814.231

2.132.056.391

مطلوبات أخرى

29.016.348

المجموع

622.654.998

6.674.294

-

-

4.457.503

-

104.457.503

-

 31كانــــــــــــــون األول 2018
المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أموال مقترضــة
تأمينات نقدية

8.627.096
442.786.730

409.174.071
194.096.811

145.245.500
12.321.488

مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل

1.511.215

مطلوبات أخرى

105.695.334

8.052.477

38.515.028

5.127.847

-

69.617.052
8.039.723

4.015.142
-

-

214.435.376

41.437
796.310

-

1.030.687.882
146.041.810

457.918

70.204

9.158.721

43.228.378

-

-

-

-

606.874

606.874

-

-

-

-

660.438

6.866.156

-

-

-

-

18.727.457

57.242.485

649.007.057

616.017.862

110.823.181

77.656.775

133.330.183

907.951

243.588.866

1.831.331.875

مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها) 935.545.921

260.890.362

79.361.265

63.247.057

190.270.460

239.231.027

264.544.327

2.033.090.419

المجموع

4.694.503

-

128.857.123

-

546.658.290

-

مجموع يلخص الجدول أدناه عقود العمالت اآلجلة على أساس الفترة المتبقية لتاريخ اإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية :
-2
القيمة العادلة
من شهر ولغاية
لغاية شهر
دينــــــــــــــــار

من  3شهور

من  6أشهر

من سنة ولغاية

أكثـــــــــــر من

 3شهـــــــور

ولغاية  6أشهر

ولغاية سنــة

 3سنــــــوات

 3سنوات

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

(األثر على
المجمــــــوع
دينــــــــــــــــار

األرباح
والخسائر)
دينــــــــــــــــار

 31كانــــــــــــــون األول 2019
 31كانون األول 2019
عقود العمالت اآلجلة

22.144.280

-

25.524.000

-

7.090.000

-

-

-

29.234.280

()3.800

-

-

27.657.000

-

 31كانون األول 2018
عقود العمالت اآلجلة

-
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2.133.000

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
بنود خارج المركز المالي :

2019

لغاية سنــــــــة
دينــــــــــــار

اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة
السقوف غير المستغلة
الكفاالت
المجموع

84.447.120
77.140.463
64.036.362
225.623.945

2018
اإلعتمادات والقبوالت  /الصادرة
السقوف غير المستغلة
الكفاالت
المجموع

95.012.464
78.070.287
75.944.392
249.027.143

من سنة لغاية
( )5سنوات
دينــــــــــــار
21.333.380
21.333.380

4.625.681
4.625.681

أكثر من
( )5سنوات
دينــــــــــــار
2.065.569
2.065.569

48.000
48.000

المجمـــــــــوع
دينــــــــــــار
84.447.120
77.140.463
87.435.311
249.022.894

95.012.464
78.070.287
80.618.073
253.700.824

 -45التحليل القطاعي:
أ-

معلومات عن أنشطـة البنك:

تم توزيع أنشطة البنك إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسة ألغراض إدارية كما يلي:
 -1حسـابـات األفراد:
تشمل ودائع العمالء ،قروض سكنية ،الخدمات المصرفية ،المكشوف ،تسهيالت بطاقات اإلئتمان وتسهيالت الحواالت المالية.
 -2حساب المؤسسات والشركات:
تشمل القروض والتسهيالت اإلئتمانيـــة والخدمات المصرفية األخرى والودائع والحسابات الجارية الخاصة بالعمالء من المؤسسات
والشركات.
 -3الخزينـــــة:
تتمثل بتوفير خدمات سوق المال ،المتاجرة والخزينة ،باإلضافــة إلى ذلـك تقوم بخدارة العمليـات التمويليـة للبنـك مةن خةالل التعامةل
في أذونـات وسندات الخزينةة ،وإيةداعات ماليةة حكوميةة وإيةداعات وخطابةات قبةول لةدى بنةوك أخةرى وذلةك مةن خـةـالل الخزينــةـة
والخدمـات البنكيـة.
 -4التمويل المؤسسي:
يتعلق نشاط هذا القطاع بالترتيبات الخاصة بهيكلة التمويل وإصدار نشرات اإلكتتاب.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
المجمــــــــــــــــــــوع
خدمات مصرفية

إجمالي اإليرادات

خدمات مصرفية

لألفراد

للشركات

الخزينـــــــــــة

أخـــــــــــرى

بأالف الدنانيــــــــر

بأالف الدنانيــــــــر

بأالف الدنانيــــــــر

بأالف الدنانيــــــــر

21.807

استثمار في شركة حليفة

34.756
-

46.454
-

8.033

1.035

2019

2018

بأالف الدنانيــــــــر

بأالف الدنانيــــــــر

111.050
1.035

281

()2.264

()1.425

109.821

102.650

()86.155

()78.254

الربح قبل الضريبة

23.666

24.396

مصروف ضريبة الدخل

()7.463

()7.580

صافي ربح السنة

16.203

16.816

مصاريف رأسمالية

3.826

3.722

استهالكات واطفاءات

3.866

3.031

مخصص التدنـي

()551

()1.620

()93

نتائج أعمال القطاع

21.256

33.136

47.396

-

103.794

8.033

مصاريف غير موزعة على القطاعات

2019
بأالف الدنانيــــــــر
موجودات القطاع

206.360

609.113

إسـتـثـمار في شركة حليفه

-

-

موجودات غير موزعة على القطاعات

-

-

206.360

609.113

1.198.940

مجموع الموجودات
مطلوبات القطاع

20.687

19.011

117.643

117.643

117.643

2.132.056

2.033.090

798.865

333.717

724.099

-

1.856.681

1.752.976

-

-

-

59.523

59.523

64.716

333.717

724.099

59.523

1.916.204

1.817.692

798.865

20.687

-

1.901.426
112.653

مطلوبات غير موزعة على القطاعات
مجموع المطلوبات

1.178.253

-

1.993.726

2018
بأالف الدنانيــــــــر

-
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019

(ب)

معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك ،يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطات دولية من خالل فروعه فةي قبةرص
وقطر.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصروفاته الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:
داخـــل المملكــــــــــــة

المجمــــــــــــــــــوع

خــــارج المملكــــــــــــة

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

إجمالي اإليرادات

100.460.790

92.824.199

11.624.378

11.250.574

112.085.168

104.074.773

المصروفات الرأسمالية

3.766.503

3.632.698

59.573

90.080

3.826.076

3.722.778

داخـل المملكـة

مجموع الموجـودات

المجموع

خـارج المملكة

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

1.713.557.513

1.619.207.733

418.498.878
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413.882.686

2.132.056.391

2.033.090.419

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
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إدارة رأس المال

يهدف البنك من ادارة رأس المال إلى تحقيق االهداف التالية:
 التوافق مع متطلبات البنك المركزي المتعلقة برأس المال. المحافظة على قدرة البنك باالستمرارية. االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال البنك.يتم مراقبة كفاية رأس المال من قبل ادارة البنك وتزويد البنك المركزي االردني بالمعلومات المطـلوبة حول كفاية رأس المال
ربعيا.
حسب تعليمات البنك المركزي الحد االدنى لمعدل كفاية رأس المال يساوي  ٪12ويتم تصنيف البنوك إلى  5فـئات افضلها التي
معـدلها يـساوي ٪14فـأكثـر .هذا وقـد بـلغ معـدل كـفاية رأس المال للبنك كما في  31كـانـون األول  2019معدل  ،٪15.38وفي
 31كانون األول  2018معـدل .٪15.90
الجدول التالي يبين مكونات رأس المال وقيمتها ومجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر ومعدل كفاية رأس المال للعام 2019
التي يتم قياسها حسب تعليمات البنك المركزي االردني المستندة إلى تعليمات لجنة بازل  IIIبهذا الخصوص:
2019
بآالف الدنانير
بنود رأس المال االساسي حسب متطلبات األعمال
رأس المال المكتتب به (المدفوع)
األرباح المدورة
األرباح المرحلية بعد الضريبة وطرح التوزيعات المتوقعة
بنود الدخل الشامل االخرى:
التغير المتراكم بالقيمة العادلة
فروقات ترجمة العمالت االجنبية
عالوة االصدار
االحتياطي القانوني
حقوق االقلية المسموح االعتراف بها
اجمالي راس المال االساسي لالسهم العادية
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)
الشهرة والموجودات غير الملموسة
الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن مخصصات الديون
اإلستثمارات في رؤوس اموال البنوك والشركات المالية وشركات التأمين
خارج نطاق التوحيد الرقابي والتي يملك فيها البنك اكثر من ٪10
صافي حقوق حملة االسهم العادية
رأس المال االضافي
صافي راس المال االساسي
الشريحة الثانية من راس المال
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين /التعويضات االئتمانية في المرحلة األولى
اجمالي راس المال المساند
صافي راس المال المساند
راس المال التنظيمي
مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ()٪
نسبة رأس المال االساسي ()٪
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2018
بآالف الدنانير

150.000
5.001

150.000
3.980

()2.068
()2.955
33.212
7.657
190.847

()1.892
()3.596
1.418
31.447
6.353
187.710

()1.607
()521

()694
()541

()1.815
186.904

()364
186.111

186.904

186.111

3.531
3.531
3.531
190.435
1.238.480
٪15.38
٪15.09

3.425
3.425
3.425
189.536
1.192.262
٪15.90
٪15.61

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
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حسابات محتفظ بها لصالح العمالء

يمـثـل هـذا البـنـد الحسـابــات التي يحتفــظ البنك بهــا نيـابـــة عــن العمـــالء وال تعتــبـر مــن مـوجـــودات البنــك حـيـث بلـغ
رصيدها حوالي  44.175.416دينار أردني كما في  31كانون األول  43.199.818( 2019دينار كما في  31كانون األول
 .)2018يتم اظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في قائمة الدخل الموحدة.
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تحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات :

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا ً للفترة المتوقعة إلستردادها أو تسويتها:
لغاية سنة
دينــــــــــــــــار

 31كانـــــــــــون األول 2019
الموجودات :
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل
تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إستثمار في شركة حليفة
ممتلكات ومعـدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

129.085.610
291.440.677
24.845.110
20.059.841
1.203.192
475.153.925
340.318.998
16.878.756
694.739.677
20.687.223
76.478.738
1.606.866
521.215
39.036.563
630.363.286 1.501.693.105

129.085.610
291.440.677
24.845.110
20.059.841
1.203.192
815.472.923
711.618.433
20.687.223
76.478.738
1.606.866
521.215
39.036.563
2.132.056.391

90.000.000
290.529.879
4.457.503
8.183.805
677.572
660.584
22.493.831
417.003.174

619.641.241
1.092.286.339
104.457.503
40.295.933
677.572
7.334.878
51.510.179
1.916.203.645

المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أمــوال مقترضـــة من البنك المركزي األردني
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

529.641.241
801.756.460
100.000.000
32.112.128
6.674.294
29.016.348
1.499.200.471

الصافي

2.492.634
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أكثر من سنة
دينــــــــــــــــار

المجمــــــــــوع
دينــــــــــــــــار

213.360.112

215.852.746

بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019

 31كانـــــــــــون األول 2018
الموجودات :
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
موجودات مالية بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل
تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إستثمار في شركة حليفة
ممتلكات ومعـدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

لغاية سنة
دينــــــــــــــــار

أكثر من سنة
دينــــــــــــــــار

المجمــــــــــوع
دينــــــــــــــــار

121.539.096
307.520.994
15.877.685
263.244
348.449.892
662.766.363
1.456.417.274

15.506.988
404.244.677
25.256.810
19.011.340
74.301.592
694.005
540.846
37.116.887
576.673.145

121.539.096
307.520.994
15.877.685
15.506.988
263.244
752.694.569
688.023.173
19.011.340
74.301.592
694.005
540.846
37.116.887
2.033.090.419

المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
أمــوال مقترضـــة من البنك المركزي األردني
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

417.381.551
812.085.234
145.245.500
29.632.207
6.205.718
38.515.028
1.449.065.238

120.000.000
218.476.813
796.310
9.359.086
606.874
660.438
18.727.457
368.626.978

537.381.551
1.030.562.047
146.041.810
38.991.293
606.874
6.866.156
57.242.485
1.817.692.216

الصافي

7.352.036

208.046.167

215.398.203
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مستويات القيمة العادلة

أ  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،والجدول التالي يوضح
معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة).

الموجودات المالية  /المطلوبات المالية

القيمــــــــــــــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــــة
2018
2019
دينــــــــــــــــار

مستوى القيمة

طــــــريقة التقييم

مدخالت هامة

العالقة بين المدخالت الهامة

العادلــــــــة

والمدخالت المستخدمة

غير ملموسة

غير الملموسة والقيمة العادلة

دينــــــــــــــــار

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

1.203.192

263.244

المجموع

1.203.192

263.244

االسعار المعلنة في
االسواق المالية

المستوى األول

ال ينطبق

ال ينطبق

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
13.104.260

اسهم متوفر لها اسعار سوقية

13.054.223

سـنــدات شــــركات

1.163.185

اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

5.842.433

2.402.728

المجموع

20.059.841

15.506.988

-

االسعار المعلنة في
االسواق المالية

المستوى األول

االسعار المعلنة في
االسواق المالية

المستوى األول

مقارنتها بالقيمة
السوقية الداة مالية
مشابهة

المستوى الثاني

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل االعوام  2019و.2018
ب  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية للبنك
تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما
الستحقاقها قصير االجل او ان أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام.
2019

مستوى القيمة

2018

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

العادلــــــــة
دينــــــــــــار

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة
110.291.280

110.291.280

101.095.229

101.095.229

المستوى الثاني

أرصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

291.440.677

291.842.541

307.520.994

308.230.505

المستوى الثاني

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

24.845.110

24.959.776

15.877.685

15.956.936

المستوى الثاني

قروض وكمبياالت وأخرى

815.472.923

821.267.114

752.694.569

758.137.904

المستوى الثاني

موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

711.618.433

723.219.338

688.023.173

699.442.904

المستوى األول والثاني

مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

1.953.668.423

1.971.580.049

1.882.863.478 1.865.211.650

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

619.641.241

622.937.273

537.381.551

ودائع عمالء

1.092.286.339

1.097.301.501

1.034.495.807 1.030.562.047

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة
540.674.472

المستوى الثاني
المستوى الثاني

أموال مقترضة من البنك المركزي

104.457.503

104.457.503

146.041.810

146.041.810

المستوى الثاني

تامينات نقدية

40.295.933

40.465.048

38.991.293

39.170.804

المستوى الثاني

مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

1.856.681.016

1.865.161.325

1.760.382.893 1.752.976.701

للبنود المبينة اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني والثالث وفقا ً لنماذج تسعير متفق عليها و التي تعكس
مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.
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ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
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 -50ارتباطات والتزامات محتملة (خارج المركز المالي) :
أ-

ارتباطات والتزامات ائتمانية :
2019
دينــــــــــــــــار

إعتمادات مستندية
صادرة
واردة معززه
واردة غير معززه
قبوالت
صادرة  /اعتمادات
صادرة  /بوالــص
وارده  /غـيـر معـززه
كفاالت :
 دفع حسن تنفيذ أخرىعقود الشراء والبيع اآلجل
سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة
المجمــوع

2018
دينــــــــــــــــار

22.086.217
3.227.945
59.109.943

47.006.472
1.307.390
64.444.035

49.937.860
12.423.043
9.712.117

39.942.063
8.063.929
7.790.234

32.142.129
34.056.466
21.236.716
29.230.480
77.140.463
350.303.379

27.955.736
29.453.390
23.208.947
27.657.000
78.070.287
354.899.483

بلغــت قيمـة عقـود اإليجـارات التشغيليـة لـدى بنك اإلستثمار العربي األردنةي – قطةر (الشةركة التابعةة)  119.776دينةار كمةا فةي
 31كانون األول  119.776 ( 2019دينار كما في  31كانون األول .)2018
ب-

ال يوجد اإللتزامات التعاقديه لشراء موجودات ثابته أو عقود إنشائيه.

ج -ال يوجد أية ضمانات مقدمة من البنـك مقابـل التزامات تعاقدية.
د -عقود إيجار تشغيليـة ورأسمالية.
بلغ الحد األدنى لمدفوعات عـقـود التأجير التشغيلية:
2019
دينـــــــــــــــار
خالل سنة واحدة
المجموع
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119.776
119.776

2018
دينـــــــــــــــار
119.776
119.776

القضايا المقامة على البنك

بلــغ مجمــــوع القـــضـــايا المقامة عـلى البنك  4.928.180دينار كما في  31كانون األول  6.737.335( 2019دينــار كما في
 31كانون األول  )2018تمثل في معظمها قضايا أقامها بعض العمالء لمقابلةة دعةاوي أقامهةا البنةك علةيهم ،وإسةتنادا ً لةرأي محةامي
البنــةـك فـخنــةـه لةن يـتــرتــةـب علــةـى البنـةـك أيــةـة التـزامـــةـات ماديــةـة لقــةـاء هــــةـذه القـضــايـــةـا عـــةـدا المخصةص المرصةةود
والبالغ  162.652دينار كما في  31كةانون األول  ،2019علمةا ً بةأن المبةالغ التةى قةد يةدفعها البنةك لقةاء القضةايا التةى فصةلت او تةم
تسويتها وديا ً يتم قيدها فى قائمة الدخل عند دفعها.
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معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة
أدناه ،وسيقوم البنك بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود
التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية
التي تحمل خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2021مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
( .)17ال يتوقع البنك ان ينتج أثر من تطبيق هذا المعيار.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3اندماج األعمال
لمساعدة المنشئات على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال.
وتوضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال أي
عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها
جوهرية ،وتحديد تعريفات األعمال والمخرجات ،واضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
نظرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،فلن
ً
ينتج أثر على البنك من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي
رقم ( - )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة
وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو
إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك
القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم المالية الموحدة للبنك.
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بنك اإلستثمار العربي األردني
(شركة مساهمة عامة محدودة)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7تشمل عدد من
عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة
التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة عدم تيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة
التحوط .نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو
أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ببديل يخلو من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم
التيقن فيما إذا كانت الصفقة المتوقعة مرجحة وما إذا كانت عالقة التحوط مستقبالً فعالة أم ال.
نتيجة ل هذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة
التحوط خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ببديل يخلو من المخاطر ( .)RFRتسري التعديالت على الفترات
المالية التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2020مع السماح بالتطبيق المبكر .ويتم تطبيق بأثر رجعي .إال أنه ال يمكن إعادة أي
عالقات تحوط تم إلغائها مسبقًا عند تطبيق الطلب ،وال يمكن تعيين أي عالقات تحوط باالستفادة من التجارب السابقة.
بعد االنتهاء من المرحلة األولى ،يحول مجلس معايير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية عند
استبدال معيار معدل الفائدة الحالي بـ  .RFRويشار إلى ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع .IASB
لم يطبق البنك التعديالت مبكرا ً حيث أن عدم التيقن الناشئ عن التعديل ال يؤثر على عالقات التحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء
العالقة.
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