نشرة إصدار أسيم

وفقا لقانون األوراق المالية رقم ( )76لعام 2002
الشركة :بنك االتحاد

المساىمة العامة المحدودة
عنوانيا-:

عمان – الشميساني – شارع عبدالرحيم الواكد
ص.ب  35104عمان  11180األردن
ىاتف  5607011فاكس 5666149

المسجمة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم ( )123بتاريخ  20تشرين الثاني 1978
عدد األسيم المعروضة 3500000000 :سيم

وقيمتيا االسمية 3500000000 :دينار أردني
القيمة االسمية لمسيم :دينار أردني واحد

سعر اإلصدار لمسيم :دينار أردني واحد باالضافة الى  250فمس عالوة اصدار
عالوة االصدار :لمسيم الواحد  250فمس

القيمة االجمالية لالصدار 43.75 :مميون دينار اردني

رقم اإليداع لدى ىيئة األوراق المالية  2017/3وتاريخو 2017/ 03/ 06
تاريخ نفاذ النشرة 2017/03/09

بموجب قرار الييئة رقم ()2017/64

مدير االصدار :بنك اال تحاد
ص.ب  35104عمان  11180األردن
ىاتف  5607011فاكس 5666149

بيان ىام
لألىمية يرجى ق ارءتو بتمعن من قبل كافة المستثمرين

إن اليدف الرئيسي من إعداد ىذه النشرة ىو تقديم جميع المعمومات التي تسااعد المساتثمرين عماى اتخااذ

القرار المناسب بشأن االستثمار في األسيم المعروضة.

تتحمل الشركة المصدرة كامل المسؤولية فيما يتعمق بالمعمومات الواردة فاي ىاذه النشارة وتؤكاد عادم وجاود

معمومات أخرى يؤدي حذفيا إلى جعل المعمومات مضممة.

عمى كل مستثمر أن يتفحص ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار ىذه ليقرر فيما إذا كاان مان المناساب أن

يستثمر في ىذه األسيم ،آخذاً بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في ضوء أوضاعو الخاصة.

ال تتحمل ىيئة األوراق المالية أي مسؤولية لعدم تضمين نشرة اإلصادار أي معموماات أو بياناات ضارورية

وىامة أو تضمينيا معمومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وانما يكاون ذلاك مان مساؤولية الجياة
التي تعدىا.
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نشرة إصدار أسيم
أوالً :معمومات عن األسيم المعروضة

( )1اسم الشركةالمصدرة:

شركة بنؾ االتحاد المساىمة العامة المحدكدة.

( )2رأس مال الشركة:

160,000,000

ماية ستكف مميكف دينار /سيـ بقيمة اسمية دينار لمسيـ الكاحد.

رأس الماؿ المصرح بو

رأس الماؿ المكتتب بو

125,000,000

ماية كخمسة كعشركف مميكف دينار دينار /سيـ بقيمة اسمية دينار لمسيـ الكاحد.

رأس الماؿ المدفكع

125,000,000

ماية كخمسة كعشركف مميكف دينار دينار /سيـ بقيمة اسمية دينار لمسيـ الكاحد.

( /)3أ -نوع األسيم المعروضة
أسيـ عادية.

القيمة اإلسمية لمسيم المعروض

دينار أردني كاحد.

عدد األسيم المعروضة

( )35,000,000خمسة كثبلثكف مميكف سيـ.
سعر السيم المعروض

دينار أردني لمسيـ الكاحد ،باالضافة الى  250فمس عبلكة اصدار.
القيمة اإلجمالية لألسيم المعروضة

( )43,750,000ثبلثة كأربعكف مميكف كسبعمائة كخمسكف الؼ دينار أردني.
ب-

نوع وخصائص األسيم المصدرة والمكتتب بيا من قبل

أسيـ عادية متساكية في الحقكؽ كالكاجبات كمتساكية في القيمة االسمية ،كتبمغ القيمة االسمية لمسيـ دينار أردني كاحد.
نوع وقيمة وخصائص أي أدوات مالية أخرى تم إصدارىا واإلكتتاب بيا

ال يكجد
ج-

عدد وقيمة وخصائص األوراق المالية األخرى التي ستصدرىا الشركة بوقت متزامن مع ىذا اإلصدار مع بيان

أسباب ذلك
ال يكجد.
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د-

تا ريخ اجتماع الييئة العامة وتاريخ ورقم قرار مجمس اإلدارة بالموافقة عمى األسيم المعروضة من خالل نشرة االصدار:

 -1قرر مجمس االدارة في الجمسة رقـ ( )7المنعقدة بتاريخ  2016/12/17بمكجب ق ارره رقـ ( )2016/60التكصية
الى الييئة العامة برفع رأس ماؿ بنؾ االتحاد مف  125مميكف سيـ /دينار الى  160ميكف سيـ /دينار عف طريؽ

االكتتاب الخاص لمساىمي الشركة كبقيمة اسمية دينار لمسيـ الكاحد مضافان الييا عبلكة اصدار  250فمس كدعكة
الييئة العامة الجتماع غير العادم لبلنعقاد بتاريخ  2017/01/29لمناقشة االقتراح المقدـ مف مجمس االدارة حكؿ

رفع رأسماؿ الشركة.
 -2قررت الييئة العامة لمشركة في االجتماع غير العادم المنعقد بتاريخ :2017/01/29

أ) المكافقة عمى رفع رأس ماؿ بنؾ االتحاد مف  125مميكف سيـ /دينار الى  160ميكف سيـ /دينار عف طريؽ طرح
االكتتاب الخاص لمساىمي البنؾ كبسعر دينار لمسيـ الكاحد مضافان الييا عبلكة اصدار  250فمس.

ب) تعديؿ المكاد المتعمقة برأس ماؿ البنؾ اينما كردت في عقد التاسيس كالنظاـ الداخمي لمبنؾ كمخاطبة الجيات الرسمية
الستكماؿ اجراءات الزيادة كتنفيذ متطمباتيا.

ت) تفكيض رئيس مجمس االدارة الستكماؿ جميع االجراءات كالمكافقات البلزمة مف الجيات المختصة التماـ عممية رفع
راس ماؿ الشركة كفقان لبلنظمة كالتعميمات الصادرة عف ىيئة االكراؽ المالية.
ه -موافقة الجيات الرسمية

 -1مكافقة معالي محافظ البنؾ المركزم االردني بمكجب كتاب رقـ  294/2/10بتاريخ  2017/1/5عمى برفع رأس ماؿ بنؾ
االتحاد مف  125مميكف سيـ /دينار الى  160ميكف سيـ /دينار عف طريؽ االكتتاب الخاص لمساىمي البنؾ.
 -2مكافقة معالي كزير الصناعة كالتجارة بتاريخ بمكجب كتاب عطكفة مراقب عاـ الشركات رقـ :ـ ش16929/123/1/
بتاريخ  2017/02/02عمى:

برفع رأس ماؿ شركة بنؾ االتحاد مف  125مميكف سيـ /دينار الى  160ميكف سيـ /دينار عف طريؽ االكتتاب الخاص
لمساىمي الشركة ب ( )35مميكف سيـ كبسعر دينار كاحد مضافان الييا عبلكة اصدار  250فمس ليصبح سعر السيـ

( )1.25دينار كربع الدينار كقد استكممت االجراءات بتاريخ .2017/2/2

 -3مكافقة مجمس مفكضي ىيئة األكراؽ المالية بق ارره رقـ ( )2017/64المتخذ في جمستو المنعقدة بتاريخ 2017/03/09
عمى تسجيؿ ( )35,000,000سيـ لرفع رأس ماؿ الشركة مف ( )125,000,000سيـ إلى ( )160,000,000سيـ
كذلؾ عف طريؽ عرض ( )35,000,000سيـ بسعر دينار أردني كاحد لمسيـ مضافان الييا عبلكة إصدار  250فمس،
مف خبلؿ العرض العاـ إلى مساىمي الشركة كؿ بنسبة مساىمتو مف رأس الماؿ كانفاذ نشرة االصدار المتعمقة بذلؾ.

ثانياً :شروط واجراءات االكتتاب
( )1أسموب عرض األسيم:

أ -عرض ( )35,000,000سيـ مف خبلؿ العرض العاـ لمساىمي الشركة حيث يككف حؽ االكتتاب لمساىمي الشركة
المسجميف في نياية يكـ الخميس المكافؽ  2017/03/23كىك اليكـ الخامس عشر مف تاريخ مكافقة مجمس مفكضي ىيئة
األكراؽ المالية عمى تسجيؿ ىذه األسيـ كيككف حؽ ممارسة اإلكتتاب لحممة حقكؽ اإلكتتاب كما ىـ في نياية يكـ الخميس

المكافؽ  2017/03/30كىك يكـ العمؿ الخامس مف تداكؿ حقكؽ اإلكتتاب.
ب -سيتـ االعبلف عف طرح األسيـ لمعرض العاـ ،بعد مكافقة مجمس مفكضي ىيئة األكراؽ المالية عمى تسجيؿ كانفاذ نشرة

االصدار  ،في صحيفتيف يكميتيف محميتيف مرتيف عمى األقؿ ،كذلؾ قبؿ التاريخ المحدد لبدء فترة التداكؿ بحقكؽ االكتتاب

بسبعة أياـ عمى األقؿ كفترة االكتتاب.
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ج -يبدأ تداكؿ حقكؽ اإلكتتاب في يكـ العمؿ التالي لنشكء حؽ اإلكتتاب كلمدة خمسة أياـ عمؿ حيث يبدأ بتاريخ 2017/03/26
كينتيي بتاريخ  .2017/03/30أما في حاؿ كاف سعر سيـ الشركة المتداكؿ في نياية اليكـ الخامس عشر مف تاريخ مكافقة
ىيئة األكراؽ المالية أقؿ مف سعر االصدار فمف يتـ تطبيؽ تعميمات التعامؿ بحقكؽ االكتتاب.
( )2تقديم طمبات االكتتاب

أ -يقدـ طمب االكتتاب عمى النمكذج المعد مف قبؿ الشركة كالمرفؽ بيذه النشرة كذلؾ مف خبلؿ تعبئة ىذا النمكذج كامبلن مرفقان
بو كثائؽ اثبات الشخصية كيسمـ مع قيمة األسيـ المكتتب بيا مع ضركرة كتابة اسـ المكتتب رباعيان الى البنؾ الذم تـ االكتتاب

بكاسطتو.

ب -يحتفظ المكتتب بإيصاؿ الدفع بعد ختمو كتكقيعو مف قبؿ البنؾ الذم تـ االكتتاب بكاسطتو كذلؾ لحيف استكماؿ اجراءات
اكتتابو باسيـ الشركة كفقان لمقكانيف كاالنظمة كالتعميمات النافذة ككفقان لمنظاـ األساسي لمشركة.

ج -اف االكتتاب بأسيـ الشركة يعني اقرار المكتتب بنظاـ الشركة األساسي كعقد تأسيسيا كأحكاـ كشركط نشرة االصدار ىذه.
( )3مكان االكتتاب ومدتو
 مدة اإلكتتاب

أ) في حال تم تطبيق تعميمات التعامل بحقوق االكتتاب :يبدأ االكتتاب اعتبا انر مف يكـ العمؿ الرابع اللغاء ادراج حقكؽ االكتتاب

المكافؽ 2017/04/05كينتيي بنياية يكـ الثبلثاء المكافؽ  2017/04/11كلمدة خمسة اياـ عمؿ ،كيحؽ لمشركة المصدرة،
تمديد فترة االكتتاب بعد الحصكؿ عمى مكافقة ىيئة االكراؽ المالية.

ب) في حال لم يتم تطبيق تعميمات التعامل بحقوق االكتتاب :يبدأ االكتتاب اعتبا انر مف صباح يكـ االحد

المكافؽ 2017/03/26كينتيي بنياية يكـ الخميس المكافؽ  2017/03/30كلمدة خمسة اياـ عمؿ ،كيحؽ لمشركة المصدرة،
تمديد فترة االكتتاب بعد الحصكؿ عمى مكافقة ىيئة االكراؽ المالية.
 العرض العام

تبدأ فترة العرض العاـ اعتبا انر مف تاريخ مكافقة مجمس مفكضي ىيئة األكراؽ المالية عمى تسجيؿ األسيـ كلغاية  90يكـ.

 مكان االكتتاب

يتـ تقديـ طمبات االكتتاب المعبأة كالمكقعة حسب األصكؿ الى البنؾ المبيف أدناه كفؽ النماذج المعدة لذلؾ كبعد الحصكؿ عمى

نشرة االصدار كعقد التأسيس كالنظاـ األساسي كطمب االكتتاب عمما باف االكتتاب سيتـ لدل جميع فركع بنؾ االتحاد عمى
حساب رقـ  0010115015655401في المممكة االردنية الياشمية ككما في الجدكؿ التالي:
اسم البنك

الفروع

رقم الحساب

بنؾ االتحاد

جميع الفركع

0010115015655401

عناوين فروع بنك االتحاد التي سيتم فييا االكتتاب
أرلبَ ٘ٛاتف اٌفرع

إضُ اٌشبرع

اٌفرع
اٌشٍّطبًٔ

5607055

شبرع ػجذ اٌردٍُ اٌٛاوذ

ججً ػّبْ
اٌّذٌٕخ
اٌٛدذاد
اٌجبردٔس
اٌصٌٛفٍخ

4644775 - 4644770
4653865 - 4615585
4751831 - 4751830
5505480
5864397 - 5857763

شبرع إثٓ خٍذْٚ
شبرع رضب
شبرع ػجبد ثٓ ثشر
شبرع ٚصفً اٌتً
شبرع ػًٍ ٔصٛح اٌطب٘ر

4

رلُ
اٌّجٕى

اضُ اٌّجٕى
ثٕه االتذبد

46
2
3
93
17

ِجّغ اٌرػبٌخ اٌصذٍخ
ال ٌٛجذ اضُ ٌٍؼّبرح
ِجّغ أث ٛػجذ ٚاٌتجبري
ِجّغ اٌجروخ اٌتجبري
ِجّغ ػبدي دجٍراد

ِبروب
اٌسرلبء
إرثذ
اٌرِثب

4874651 - 4875054
053935805 - 053935800
017150065 – 017173159
017381875 -017381496

شبرع اٌٍّه ػجذهللا األٚي
شبرع اٌطؼبدح
شبرع اٌذصٓ
شبرع خظ اٌشبَ

ال ٌٛجذ
64
ال ٌٛجذ
ال ٌٛجذ

ػّبرح ضٍتً ضٕتر
ِجّغ أدّذ ػٌٛذ

اٌؼمجخ

031056704 - 031056701

شبرع اٌطؼبدح

ال ٌٛجذ

ثٕبٌخ فٕذق أجٕذخ رػذ اٌفًٍِٛ

اٌذصٓ

017050905 - 017050904

شبرع اٌٍّه طالي

ال ٌٛجذ

ال ٌٛجذ اضُ ٌٍؼّبرح

شبرع ِىخ
اٌججٍٙخ
اٌٍبضٍّٓ
ضٍتً ِٛي
ِرج اٌذّبَ
ِبدثب
ػجذْٚ
داثٛق
اٌسرلبء
اٌجذٌذح
ػجذْٚ
اٌشّبًٌ
أَ أرٌٕخ
تبج ِٛي
اٌظٍٙر
شبرع اٌرٌٕجٛ
ججً اٌذطٍٓ
اٌجٍبدر
اٌراثٍخ
ج ٛثبرن

5517487 - 5550375
5339536 -5339578
4105639 - 4106497
5814515 -5814659
5733178
053141193 - 053141191
5919386 - 5919381
5453081 - 5453085

شبرع ِىخ
شبرع ٌبجٛز
شبرع اٌجبدٌخ
شبرع اٌٍّه ػجذهللا اٌثبًٔ
ِجّغ إٌٙبر اٌتجبري  -دٚار اٌذٌخ
شبرع اٌٍرِٛن
شبرع ضٍّبْ اٌمضبح
شبرع جّؼخ اٌشجًٍ

56
ال ٌٛجذ
14
ال ٌٛجذ
ال ٌٛجذ
ال ٌٛجذ
6

053860804 - 053860699

شبرع ِىخ اٌّىرِخ

ال ٌٛجذ

ِجّغ اٌىردي ثالزا

59168013 - 5916809

شبرع ػًٍ ضٍذ ٚاٌىردي

46

ِجّغ اٌفبٌس اٌتجبري

5556086 - 5555376
5930756 - 5930568
5755179 - 5755049
4639558 - 4639058
4635643 - 4635604
5859338 - 5859387
5557334 - 5556485
5854551 - 5854815

شبرع ضّبترا
شبرع ضؼذ ػجذ ٚشّٛط
شبرع اٌّطبر
شبرع اٌرٌٕجٛ
شبرع جّبي اٌذٌٓ األفغبًٔ
شبرع جّبي لٍتٛوخ
شبرع صمٍٍٗ
شبرع األٍِرح تغرٌذ

20
ال ٌٛجذ
ال ٌٛجذ
53

ِجّغ ورَ ِطٍخ
تبج ِٛي
ِذطخ إٌّبصٍر ٌٍٛلٛد

1
ال ٌٛجذ
ال ٌٛجذ

خٍذا

5546597 - 5546596

شبرع ٚصفً اٌتً

ال ٌٛجذ

ِبدص
اإلضراء
اٌٙبشًّ
طجرثٛر
ضذبة
ِجّغ ػّبْ
اٌّفرق
ضبدٍخ
اٌرشٍذ
صٌٍٛخ
ػجذًٌ ِٛي

4710756 - 4710795
4755918 - 4755917
5055841 - 5055806
5065145 + 5055163
4014537 + 4014531
017158918 + 017158915
016130596 + 016130595

شبرع اٌجٍذٌخ
اَ اٌجطبتٍٓ
شبرع اٌجطذبء
شبرع ثّبٔخ ثٓ اٌٍّبًٔ
شبرع اٌّذٌٕخ اٌصٕبػٍخ
لرة ِروس اٌّذٌٕخ
شبرع االٍِر دطٓ

ال ٌٛجذ
ال ٌٛجذ
113
ال ٌٛجذ
ال ٌٛجذ

5600444-06

شبرع ػبوف اٌفبٌس

5600444-06
5600444-06

اٌّمبثٍٍٓ

5600444-06

دٚار صٌٍٛخ
ِشرٚع اٌؼجذًٌ
شبرع اٌصخرح اٌّشرفخ ِمبثً
اضٛاق اٌجٍّخ

5600444-06

أٚتطذراد اٌسرلبء ثمرة ِخبثس جٛاد

٘بي ٚاي
ِٛي
شفب ثذراْ

ِجّغ فرج هللا اٌتجبري

ِجّغ ٔطٍُ اٌذادا
ال ٌٛجذ اضُ ٌٍؼّبرح
ِجّغ أضّبء
ضٍتً ِٛي
ِجّغ إٌٙبر اٌتجبري

ِجّغ األرض اٌطٍجخ
األِبًٔ
ضّبرد ثبرن
ِجّغ أثٕبء اٌّردٔ َٛمٛال اثراٍُ٘
جرٌطبد
ػّبرح دطٍٓ اٌشٍبة
جبِؼخ االضراء
ِجّغ اٌطٍف

5600444-06

كاذا كاف المساىـ سيقكـ باالكتتاب مف خارج المممكة فيتـ بارساؿ قسيمة االكتتاب بعد تعبئتيا مف المكتتب مرفقة بشيؾ مدير مف
بنؾ خارجي بقيمة األسيـ المكتتب بيا كفؽ سعر الصرؼ ( )1.41دكالر أمريكي لمدينار الكاحد أك بمكجب حكالة بنكية لحساب
الشركة بنؾ االتحاد عمى حساب رقـ ( )0010115015655401عمما بانو سيتـ االعبلف عف تفاصيؿ االكتتاب عمى مكقع
الشركة االلكتركني كلمزيد مف االستفسار يرجى االتصاؿ عمى مدير االصدار ىاتؼ رقـ .06- 5607011
( )4الشروط التي يخضع ليا قبول أو رفض طمب االكتتاب

سيتـ قبكؿ طمب االكتتاب إذا كاف مستكؼ لمشركط كالمتطمبات القانكنية الكاردة أدناه كيرفض اذا تخمؼ أم منيا:
 -1عمى المكتتب إ رفاؽ صكرة عف الكثيقة الثبكتية الشخصية الرسمية (بطاقة األحكاؿ المدنية) مع طمب االكتتاب ،كاذا كاف
المكتتب شخصان اعتباريان فيجب تقديـ شيادة التسجيؿ الصادرة عف ك ازرة الصناعة كالتجارة كالتفكيض الممنكح لمشخص الذم

سيكقع طمب االكتتاب نيابةن عنو شريطة أف يككف التفكيض حديثان كمحددان كمنظمان كفقان لؤلصكؿ القانكنية.
 -2يقكـ المكتتب بتعبئة طمب االكتتاب بشكؿ كاضح كدقيؽ كالتكقيع عميو.
5

 -3تسدد قيمة األسيـ المعركضة لبلكتتاب كالتي تـ االكتتاب بيا لدل البنؾ الذم سيجرم فيو االكتتاب دفعةن كاحدة عند تسميـ

طمب االكتتاب في البنؾ ،كتعبئة كافة البيانات الكاردة فيو كتكقيعو ،الذم يبيف بأنو استمـ نشرة االصدار كالنظاـ األساسي كعقد

التأسيس المعديف كفؽ أحكاـ قانكف الشركات ،كاف اطبلعو عمييما يعتبر مكافقان عمى كافة محتكياتيما كقاـ بدراستيما بدقة كعناية

كفيـ.

 -4اكتتاب غير األردنييف مف الجنسيات األخرل ،إرفاؽ صكرة عف الكثيقة الثبكتية الشخصية الرسمية (جكاز سفر سارم
المفعكؿ) مع طمب االكتتاب ،كاذا كاف المكتتب شخصان إعتباريان فيجب تقديـ شيادة التسجيؿ الصادرة مف الك ازرة أك الجية

الرسمية المعنية مصدقة مف السفارة األردنية في البمد المسجمة فيو تمؾ الشخصية اإلعتبارية كك ازرة الخارجية األردنية كالتفكيض

الممنكح لمشخص الذم سيكقع طمب اإلكتتاب نيابة عنو شريطة أف يككف التفكيض حديثان كمحددان كمنظمان كفقان لؤلصكؿ القانكنية.

 -5أف يككف المكتتب ممف يحؽ لو اإلكتتاب كفقان ألحكاـ تعميمات إصدار األكراؽ المالية كتسجيميا لسنة  2005الصادرة

باإلستناد ألحكاـ المادتيف (/12ؼ) ك(/123ب) كقانكف األكراؽ المالية المؤقت رقـ  76لسنة  2002كتعميمات التعامؿ بحقكؽ

اإلكتتاب.
 -6ال يجكز ألكثر مف مساىـ االشتراؾ في الطمب الكاحد لبلكتتاب باألسيـ المعركضة اال اذا كانكا معا يشكمكف شخصان

اعتباريان ،كيحظر االكتتاب بأسماء كىمية كذلؾ تحت طائمة بطبلف االكتتاب بأسماء كىمية.

 -7اف يككف المكتتب مسجبل في سجبلت مساىمي الشركة كما في نياية يكـ الخميس المكافؽ  2017/03/23كىك اليكـ

الخامس عشر مف تاريخ مكافقة الييئة عمى تسجيؿ االسيـ المعركضة كفي حاؿ تـ تطبيؽ تعميمات التعامؿ بحقكؽ االكتتاب
اف يككف المكتتب ممف احتفظ بحؽ االكتتاب حتى نياية فترة تداكؿ حقكؽ االكتتاب اك اف يككف المكتتب ممف قاـ بشراء حؽ

اكتتاب مساىـ اك مساىميف اخريف خبلؿ فترة تداكؿ حقكؽ اكتتاب المساىميف المسجميف في سجؿ مساىمي الشركة كاحتفظ بيذا
الحؽ حتى نياية فترة تداكؿ حقكؽ االكتتاب.

 -8في حاؿ تـ تطبيؽ تعميمات التعامؿ بحقكؽ االكتتاب يككف الحد االعمى لؤلكتتاب ىك عدد حقكؽ االكتتاب التي يحمميا
المكتتب كما في نياية فترة التداكؿ بحقكؽ االكتتاب كفي حاؿ لـ يتـ تطبيؽ تعميمات التعامؿ بحقكؽ االكتتاب فإف الحد االعمى
لؤلكتتاب ىك النسبة المخصصة لمساىمي الشركة البالغة  %28مف مجمكع االسيـ التي يمتمكيا كؿ مساىـ في رأس الماؿ كما
في نياية اليكـ الخامس عشر مف تاريخ مكافقة الييئة عمى اسيـ الزيادة.

 -9اف يقكـ المكتتب بتعبئة كافة بيانات طمب االكتتاب بشكؿ كاضح كدقيؽ مع ارفاؽ االكراؽ الثبكتية كما ىك مشار اليو في
البند ((  )) 10كيعتبر تكقيع طمب االكتتاب معبئا حسب االصكؿ مستكفيا الشركط القانكنية المعمكؿ بيا كتسميمو مع كامؿ قيمة
االسيـ المكتتب بيا الى بنؾ االتحاد اق ار ار مف المكتتب بمكافقتو كقبكلو لمشركط الكارده بيذه النشرة .
 -10أف يتـ ابراز اثبات الشخصية حسب االتي:
* االفراد االردنييف  :ىكية االحكاؿ المدنية التي تحتكم عمى الرقـ الكطني.

* الشركات االردنية  :شيادة تسجيؿ مف ك ازرة الصناعة كالتجارة كتفكيض رسمي مف الشركة لمشخص المكتتب.

* االفراد غير االردنييف  :دجكاز سفر سارم المفعكؿ.
* الشركات غير االردنية  :شيادة تسجيؿ الشركة مصدقة كتفكيض رسمي مف الشركة لمشخص المكتتب.
 -11أف يدفع المكتب كامؿ قيمة االسيـ المكتتب بيا كيتـ دفع ىذه القيمة بالدينار االردني  ،إما نقدا في حساب الشركة رقـ
( )0010115015655401لدل بنؾ االتحاد أك بكاسطة شيؾ مصدؽ ألمر الشركة يكدع في حسابيا المشار اليو ،كبالنسبو
لممكتتبيف مف خارج المممكة يتـ دفع قيمة االسيـ المكتتب بيا كفقا لما ىك مبيف في البند (  ) 3أعبله .
 -12ال يجكز ألكثر مف شخص كاحد االشتراؾ في الطمب الكاحد لبلكتتاب كباالسيـ كذلؾ تحت طائمة بطبلف االكتتاب .

6

( )5أسموب وتاريخ إعادة األموال الفائضة في حالة التخصيص أو رفض الطمب

اف الغرض مف ىذا العرض ىك لزيادة رأسماؿ الشركة مف خبلؿ مساىمي الشركة ،كبالتالي فإنو لف يككف ىناؾ أمكاؿ فائضة

كلف يككف ىناؾ تخصيص لؤلسيـ.

أما في حالة رفض طمب االكتتاب فإنو سكؼ يتـ إعادة األمكاؿ ألصحاب الطمبات المرفكضة خبلؿ  30يكـ مف تاريخ انتياء

االكتتاب .كاذا تخمفت الشركة المصدرة عف ذلؾ الم سبب مف االسباب يترتي لكؿ مف المستحقيف لتؾ المبالغ فائدة عمييا
تحسب مف بداية الشير التالي كبمعدؿ اعمى سعر فائدة بيف البنكؾ االردنية عمى الكدائع الجؿ خبلؿ ذلؾ الشير.
( ) 6االجراءات المتبعة في حالة عدم كفاية الطمب عمى االكتتاب باألسيم المعروضة(عدم تغطية األسيم المعروضة بالكامل)

في حاؿ تـ تطبيؽ التعامؿ بحقكؽ االكتتاب ،سيعمؿ مركز االيداع عمى تسجيؿ األسيـ غير المكتتب بيا الخاصة بحقكؽ

ا الكتتاب التي لـ تتـ ممارستيا في حساب باسـ الشركة المصدرة ألغراض التصرؼ بيا كفؽ أحكاـ كتعميمات التعامؿ بحقكؽ

االكتتاب الصادرة عف ىيئة األكراؽ المالية ،كيتـ شطب حقكؽ االكتتاب مف سجبلت المركز كحسب نص المادة ( )14مف
تعميمات التعامؿ بحقكؽ االكتتاب كالتي تنص عمى ما يمي:
أ -تقكـ الشركة المصدرة بعرض بيع األسيـ غير المكتتب بيا مف خبلؿ السكؽ كذلؾ خبلؿ شيريف مف إدراج أسيـ
الزيادة كفقان لما تقتضيو مصمحة المساىميف كبسعر ال يقؿ عف سعر اإلصدار مضافان إليو البدالت كالعمكالت الكاردة

في البند (ب) كالبند (ج) أدناه.

ب -تقيد الشركة حصيمة بيع األسيـ المشار إلييا في البند (أ) أعبله مطركحان منيا قيمة ىذه األسيـ بسعر اإلصدار

ككذلؾ العمكالت كالبدالت المترتبة عمى عممية البيع كأمانات لصالح المساىميف الذيف لـ يمارسكا حؽ اإلكتتاب كؿ

حسب مساىمتو.
ج -لمشركة أف تتقاضى بدؿ إدارة بما ال يزيد عمى  %1مف حصيمة بيع األسيـ المذككرة في البند (أ) أعبله.
د-

إذا لـ تتمكف الشركة مف بيع كامؿ األسيـ غير المكتتب بيا بسعر يزيد عف سعر اإلصدار فيحؽ لمجمس إدارة
الشركة ،كبمكافقة مجمس مفكضي ىيئة األكراؽ المالية ،تغطية األسيـ المتبقية كفقان لما تقتضيو مصمحة الشركة.

أما في حاؿ عدـ تطبيؽ تعميمات التعامؿ بحقكؽ االكتتاب يفكض مجمس االدارة بتغطية االسيـ غير المكتتب بيا كفقان لقانكف
الشركات كقانكف االكراؽ المالية كالتشريعات كالق اررات الصادرة بمقتضاه.

( )7كيفية الحصول عمى نسخة من نشرة اإلصدار والمتطمبات المتعمقة بتعبئة طمب االكتتاب

يتـ الحصكؿ عمى نشرة االصدار كطمب االكتتاب كعقد التأسيس كالنظاـ األساسي لمشركة مف خبلؿ كافة فركع بنؾ االكتتاب

(بنؾ االتحاد) في المممكة األردنية الياشمية كالمبينة في البند ( )3اعبله.

( )8الشروط أو االجراءات التفصيمية التي تتعمق باالكتتاب باألسيم المعروضة باإلضافة ألي معمومات إضافية تتطمبيا القوانين
واالنظمة المعمول بيا

أ -ستقكـ الشركة بإعداد كشكؼ بأسماء المكتتبيف كقيمة اكتتاباتيـ كعدد األسيـ التي تـ االكتتاب بيا ،كستقكـ الشركة باستكماؿ
كافة اجراءات اصدار األسيـ المعركضة لدل كؿ مف ىيئة االكراؽ المالية كمركز ايداع األكراؽ المالية خبلؿ عشرة أياـ عمؿ

مف تاريخ إغبلؽ االكتتاب كمف تاريخ انتياء ىذه الفترة ستتقدـ الشركة خبلؿ خمس اياـ عمؿ بطمب ادراج اسيـ الزيادة لدل
بكرصة عماف.
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ب -لف يقكـ البنؾ المتمقي لطمبات االكتتاب بتحميؿ المكتتبيف باالسيـ المعركضة ألية عمكالت اك بدؿ خدمات لقاء تمقي
طمبات اكتتابيـ.
ج -يقصد بحؽ اإلكتتاب حؽ مساىمي الشركة المصدرة في اإلكتتاب بأسيـ الزيادة في رأس الماؿ المنكم إصدارىا مف قبؿ
الشركة كالمخصصة لمساىمييا.
د -يعتبر حؽ اإلكتتاب كرقة مالية قابمة لمتداكؿ في السكؽ خبلؿ الفترة المحددة في ىذه النشرة.

ق -يككف عدد حقكؽ اإلكتتاب مساكيان لعدد أسيـ زيادة رأس الماؿ المقرر إصدارىا لمساىمي الشركة مف خبلؿ اإلكتتاب ،كالتي
صدر قرار مجمس مفكضي ىيئة األكراؽ المالية بالمكافقة عمى تسجيميا لدل الييئة.

ر -يعتبر تسجيؿ أسيـ زيادة رأس الماؿ لدل الييئة بمثابة تسجيؿ لحقكؽ اإلكتتاب الناشئة عنيا.
ز -تعتبر حقكؽ اإلكتتاب مسجمة حكمان لدل المركز بأسماء مالكييا كما في نياية اليكـ الخامس عشر مف تاريخ مكافقة مجمس
مفكضي ىيئة األكراؽ المالية عمى تسجيؿ أسيـ الزيادة في رأس ماؿ الشركة.

ع -تعتبر حقكؽ اإلكتتاب مدرجة حكمان لمتداكؿ لدل السكؽ إعتبا انر مف يكـ العمؿ التالي لميكـ الخامس عشر المشار إليو في
البند (ك) مف ىذه المادة.

غ -ال يتقاضى المركز أك السكؽ أم بدالت لقاء تسجيؿ كادراج حقكؽ اإلكتتاب لدييما.
م -تككف حقكؽ اإلكتتاب غير قابمة لمرىف لدل المركز ،كما ال يجكز شراؤىا عف طريؽ التمكيؿ عمى اليامش.

ؼ -تعتبر حقكؽ اإلكتتاب الناشئة عف األسيـ الممكلة عمى اليامش مقبكلة كضمانات لحساب التمكيؿ عمى اليامش.
( )9تحديد الحد األدنى لالكتتاب الواحد باألسيم المعروضة
اٌذذ االدٔى ٌالوتتبة ٘ ٛضٚ ُٙادذ ٚال ٌجٛز االوتتبة ثأجساء ِٓ اٌط ُٙأِب اٌذذ االػٍى فٍى ْٛػٍى إٌذ ٛاٌتبًٌ :
* فً دبٌخ تُ تطجٍك اٌتؼبًِ ثذمٛق االوتتبة ٌى ْٛاٌذذ األػٍى ٌالوتتبة ٘ ٛػذد دمٛق االوتتبة اٌتً ٌذٍّٙب اٌّىتتت
وّب فً ٔٙبٌخ فترح اٌتذاٚي ثذمٛق االوتتبة.
* فً دبي ٌُ ٌتُ تطجٍك تؼٍٍّبد اٌتؼبًِ ثذمٛق االوتتبة فإْ اٌذذ االػٍى ٌالوتتبة ٘ ٛإٌطجخ اٌّخصصخ ٌّطبًّ٘
اٌشروخ اٌجبٌغخ ِ ِٓ %18جّٛع االض ُٙاٌتً ٌّتٍىٙب وً ِطبُ٘ فً رأش اٌّبي وّب فً ٔٙبٌخ اٌٍ َٛاٌخبِص ػشر ِٓ
تبرٌخ ِٛافمخ اٌٍٙئخ ػٍى تطجًٍ اض ُٙاٌسٌبدٖ .
( )10النسبة المخصصة لمساىمي الشركة

جميع األسيـ المعركضة مف خبلؿ العرض العاـ مخصصة لمساىمي الشركة كالنسبة ىي  %28تقريبا مف رأس ماؿ الشركة

البالغ ( )125,000,000سيـ /دينار.
( )11النسبة المخصصة لممساىم االستراتيجي
ال يكجد.

( )12تاريخ مشاركة األسيم باألرباح

سكؼ تشارؾ األسيـ المعركضة في األرباح في حاؿ اقرارىا كفقان ألحكاـ قانكف الشركات.

ثالثاً  :تسجيل الشركة وغاياتيا
( )1تسجيل الشركة :

تأسست الشركة برأسماؿ مصرح كمكتتب بو كمدفكع قدره ( )2,125,000دينار /سيـ كذلؾ بتاريخ  1978/11/20كسجمت في
سجؿ الشركات المساىمة العامة تحت الرقـ ( )123كتـ تحكيمو الى بنؾ خبلؿ عاـ .1991
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( )2غايات الشركة:

ييدؼ البنؾ الى االسياـ الفعاؿ في تحقيؽ الغايات التالية :
أ  .تعبئة المدخرات كالرساميؿ كتشجيع تكظيفيا أك استثمارىا لحساب البنؾ اك لحساب الغير ،كفي النشاطات االقتصادية

كمشركعات التنمية االردنية ،كلو أف يقكـ بمثؿ ىذا التكظيؼ أك االستثمار في العالـ العربي أك الخارج كفؽ التشريعات

المعمكؿ بيا في المممكة االردنية الياشمية .
ب .تطكير بنية القطاع المالي االدني كتعزيز تعاكنو مع االسكاؽ المالية العربية كالدكلية .
ت .تقديـ الخدمات المالية كالخبرات الفنية لعمبلئو عمى الصعيديف المحمي كالخارجي .
الغايات الرئيسية:

يمتمؾ البنؾ جميع الحقكؽ كالصبلحيات  ،كيمارس جميع التصرفات كالسمطات التي تساعد في تحقيؽ غاياتو كتعزز تكريج

نشاطاتو  ،كلمبنؾ كفقا ألحكاـ نظامو األساسي كفي نطاؽ الترخيص الممنكح لو مف كؿ مف البنؾ المركزم االردني كسكؽ

عماف المالي  ،أف يقكـ لحسابو اك لحساب الغير  ،بجميع العمميات المالية كالمصرفية كاالستثمارية كالتجارية كالعقارية التي
تتصؿ بشكؿ مباشر اك غير مباشر بتمؾ الغايات كالنشاطات .
كدكف اجحاؼ بعمكمية عممياتو كشمكليا  ،كعمى اساس تفسير االلفاظ كالعبارات التفسير الكاسع  ،يمتمؾ البنؾ عمى اساس
ما تقدـ حؽ ممارسة جميع العمميات التالية  ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر .
السوق النقدي :
.1

فتح الحسابات الجارية كقبكؿ الكدائع بالدينار االردني بأم مقدار كلمختمؼ اآلجاؿ .

.2

قبكؿ الكدائع بالعمبلت االجنبية مف المقيميف بالمقادير التي يقررىا البنؾ المركزم االردني كلمختمؼ اآلجاؿ .

.3

قبكؿ الكدائع مف غير المقيميف بأم مقدار كلمختمؼ اآلجاؿ

.5

االيداع في البنكؾ العاممة في المممكة أك في الخاردج كنقؿ الكدائع فيما بينيا .

.6

التعامؿ بأذكنات الخزينة كالكمبياالت ككثائؽ الديف القصير االدؿ عامة في السكؽ المحمي كالخارجي .

.4

اصدار شيادات الكدائع كالتعامؿ بيا .

الذىب والعمالت االجنبية :
.7
.8

العمؿ كشخص مرخص كفؽ احكاـ القانكف .

التعامؿ بالذىب كالعمبلت االجنبية عمى اساس آني أك آجؿ كاجراء المبادالت بيف ىذه العمبلت كاالدانو كاالستدانو

كذلؾ كفقا لقانكف مراقبة العممة االجنبية كالتعميمات الصادرة بمقتضاه .
السوق المالي :
.9

التعامؿ باالسيـ كالسندات المدرجو في سكؽ عماف المالي  ،كالعمؿ ككسيط فيو .

 .10التعامؿ باألكراؽ المالية المدرجة في األسكاؽ المالية العربية كالدكلية  ،كذلؾ كفقا ألحكاـ قانكف مراقبة العممة
االجنبية كالتعميمات الصادرة بمقتضاه .

 .11العمؿ عمى تسجيؿ كادراج اسيـ كاسناد قرض الشركات في االسكاؽ المالية كالمحمية كالعربية كالدكلية .
 .12ادارة اصدار االكراؽ المالية كالقركض بالدينار االردني اك بالعمبلت العربية اك االجنبية كتأليؼ مجمكعات االصدار
اك المشاركة فييا  ،كالمساىمة في ىذه االصدارات كالقركض .
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 .13التعيد بتغطية كامؿ قيمة األكراؽ المالية التي تطرح إلكتتاب الجميكر أك بجزء منيا  ،كمف ثـ طرحيا لمبيع محميا
كفي الخارج باالتفاؽ مع سكؽ عماف المالي أك غيره مف االسكاؽ المالية المعنية .
 .14تبديؿ محفظات االكراؽ المالية حسب رغبات اصحابيا .
 .15اصدار اسناد القرض الخاصة بالبنؾ كاالقتراض مف البنكؾ كالمؤسسات المالية االخرل .
التمويل واالستثمار :

 .16تأسيس المشركعات كالشركات المستقمة أك التابعة أك المتفرعو كالتركيج ليا كاالكتتاب برؤكس امكاليا اك التعيد

بتغطية كامؿ اسيميا أك بعض منيا  ،كالتي ليا عبلقة بأعماؿ البنؾ المسمكح بيا كبعد مكافقة البنؾ المركزم االردني
المسبقة .

 .17كضع الخطط التمكيمية في ضكء دراسات الجدكل االقتصادية لممشركعات كالشركات الزراعية أك الصناعية أك
السياحية أك التجارية أك العقارية كتعيدات االشغاؿ كالخدمات العامة كالمساىمة في تمكيميا  ،كتممؾ المعدات البلزمة

لتنقيذىا كاستئجارىا كتأجيرىا .

 .18تمكيؿ عمميات االستيراد كالتصدير كالتجارة الداخمية بما في ذلؾ العمميات التجارية المتعددة االطراؼ بشكؿ يتفؽ
معأىداؼ البنؾ كاالعماؿ المسمكح لو بممارستيا ككفقا لتعميمات البنؾ المركزم .
 .19تمكيؿ المشركعات العقارية بما في ذلؾ المباني التجارية كالسكنية كتحسينيا كتطكيرىا كتممكيا كرىنيا كالمتاجرة بيا
كتأجيرىا كفؽ احكاـ قانكف تصرؼ االشخاص االعتبارييف باالمكالغير المنقكلة  ،ككفؽ تعميمات البنؾ المركزم .
االئتمان :

 .20منح القركض كالتسييبلت االئتمانية ( بإستثناء الجارم مديف ) لممشاريع الصناعية كالزراعية كالسياحية كاالنشائية
كالتعدينية كالمشاريع التنمكية المختمفة التي يقبميا البنؾ المركزم  ،شريطة أال تقؿ اجاليا عف ستة اشير .
 .21فتح االعتمادات المستندية كاستقباليا كتبميغيا بشكؿ يتفؽ مع اىداؼ البنؾ ككفؽ تعميمات البنؾ المركزم .
 .22اصدار الكفاالت المصرفيةالمتعمقة بالمشركعات الممكلة بقركض البنؾ كتسييبلتو .

ادارة االموال :

 23.فتح حساب االدخار كاالستثمار كادارتيا بتفكيض مطمؽ أك محدكد مف أصحابيا كحسب اىدافيـ .
 .24ادارة امانات الكصايا كاالرث كصناديؽ االدخار كالضماف كما ماثؿ ذلؾ كاستثمار مكجكداتيا حسب رغبات
اصحابيا.
 .25الحفظ االميف لؤلشياء الثمينة كال سيما لؤلكراؽ المالية كتحصيؿ قيمتيا كريعيا في مكاعيد االستحقاؽ .
 .26جمع المعمكمات كاجراء الدراسات كالبحكث حكؿ االستثمار المجزم  ،ككضع كؿ ذلؾ بحسب تصرؼ العمبلء
لترشيد ق ارراتيـ في ىذا المجاؿ .

الخدمات الفنية :
.27

تنظيـ أك اعادة تنظيـ االدارات كالمؤسسات كالشركات كالمشاريع  ،ككضع لكائحيا التنظيمية كتعميماتيا الداخمية

كتكزيع االعماؿ كادارة الحسابات في ضكء تقييـ االداء كاالنجاز كتحقيؽ المزيد مف الكفائة كالنجاعة في ادارتيا .
 .28الكساطة أك التفاكض بشأف شراء الشركات أك بيعيا أك اندماجيا أك تعييف ككبلءىا أك ممثمييا في داخؿ المممكة
االردنية الياشمية كخارجيا  ،كذلؾ كفؽ القكانيف كاالنظمة المرعية .
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( )3تطور رأسمال الشركة:
مقدمة عامة:

في أكاخر السبعينات ،كاثناء تطبيؽ خطط التنمية االردنية ،ظير جميان إفتقار السكؽ االردني الى األدكات المالية البلزمة
لجذب االستثمارات الخاصة بتمكيؿ مشركعات التنمية كمف خبلؿ شركات استثمارية متخصصة في أسكاؽ رأس الماؿ

كمتطمباتيا مف إدارة إصدارات االسيـ كالسندات كاسناد القرض كالتعيد بتغطيتيا كتركيجيا كتسكيقيا.
التأسيس:

كفي محاكلة لمؿء ىذا الفراغ ،تأسست شركة المؤسسة المالية العربية (االردف) كالتي أصبحت فيما بعد بنؾ االتحاد

لئلدخار كاالستثمار ،كأدرجت في سجؿ الشركات االردني بتاريخ  1978/11/20كشركة مساىمة عامة ،تحت الرقـ
( )123كأعمف عف إكتماؿ تأسيسيا بتاريخ  1979/1/24برأسماؿ كقدره ( )2,125,000دينار اردني ،يتقاسمو مناصفةن

مستثمركف اردنيكف كعرب.

كعمى اثر ذلؾ ،أصدر البنؾ المركزم االردني ،ترخيصو لمشركة لمعمؿ كمؤسسة مالية كصراؼ مرخص ،كفؽ احكاـ
القانكف ،كما كاصدر سكؽ عماف المالي ترخيصو بالعمؿ ككسيط لتبادؿ االكراؽ المالية ،كككسيط مغط كفؽ احكاـ قانكف
السكؽ.
التطور التاريخي:

• بتاريخ  ،1979/5/24باشرت الشركة أعماليا كشركة مصرفية استثمارية ،تقكـ بجميع أعماؿ البنكؾ المرخصة
بإستثناء إدارة الحسابات الجارية.

• كخبلؿ عاـ  ،1986كبعد أف قاـ مساىمي شركة حميـ سمفيتي كأكالده لمصرافة المساىمة الخصكصية ،بشراء كامؿ
رصيد مساىمة المجمكعة المالية العربية السعكدية في رأسماؿ الشركة ،تـ بتاريخ  1987/1/3كألكؿ مرة في تاريخ
الجياز المصرفي االردني ،أكؿ عممية دمج شركة مساىمة خصكصية في شركة مساىمة عامة ،كنتيجة إلعادة التقدير،
أصبح رأسماؿ الشركة أربعة مبلييف سيـ عف طريؽ الدمج كاعادة رسممة االحتياطيات ،حيث كزعت أسيـ مجانية عمى

مساىمي الشركة بمعدؿ  %40مف مساىمتيـ في رأس الماؿ.

• كفي منتصؼ عاـ  ،1988كنظ انر لتممؾ الشركة كبعض مساىمييا لنسبة كبيرة مف رأسماؿ الشركة الكطنية لئلعمار
كالتمكيؿ (شركة مساىمة عامة) فقد تـ دمجيا إعتبا انر مف  ،1989/1/1كنتيجةن لذلؾ ارتفع رأسماؿ الشركة ليصبح

( )7,200,000سيـ بعد أف تـ تكزيع أسيـ مجانية عمى مساىمي الشركة بمعدؿ  %50مف مساىمتيـ في رأس الماؿ.

• كبتاريخ  ،1991/7/1كنظ انر لمحدكدية الصبلحيات الممنكحة لمشركة لتنفيذ غاياتيا كأىدافيا كبعد إصدار تعميمات
بنكؾ االستثمار كانظمتيا ،أنيت المؤسسة المالية العربية (األردف) جميع االجراءات الرسمية المتعمقة بتحكليا الى بنؾ

إستثمار ،تحت االسـ الجديد :بنؾ االتحاد لئلدخار كاالستثمار كأصبح البنؾ ىك الخمؼ القانكني لممؤسسة ،كيحؿ محميا
في جميع حقكقيا كالتزاماتيا.
• كاستنادان لمكافقة الييئة العامة بتاريخ  ،1995/12/10تمكف البنؾ مف رسممة جزء مف االحتياطيات االختيارية

كاالرباح المدكرة ،كذلؾ بتكزيع ما نسبتو  %25كأسيـ مجانية أضيفت الى رأسماؿ البنؾ ليصبح ما مجمكعو

( )9,000,000سيـ.
• كبتاريخ  ،1995/12/16قاـ البنؾ بإفتتاح أكؿ فرع لو خارج االردف في مدينة راـ اهلل /فمسطيف كبذلؾ يصبح عدد
فركعو كمكاتبو العاممة في االردف كالخارج ( )16فرعان.

• كبتاريخ  ،1996/5/1تـ االنتياء مف إجراءات االكتتاب الخاص المتعمقة بزيادة أرسماؿ البنؾ ليصبح
( )11,000,000سيـ.
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• كبتاريخ  1996/11/9باشر البنؾ بتنفيذ جميع االجراءات البلزمو لزيادة رأسمالو ليصبح ( )20,000,000سيـ.
• بتاريخ  1997/12/31تـ االنتياء مف زيادة رأس الماؿ كأصبح رأسماؿ البنؾ عشركف مميكف دينار .
• في تاريخ  2004/7/22تمت مكافقة مجمس مفكض ىيئة االكراؽ المالية بمكجب رقـ  2004/255كالمتخذ بجمستو
تاريخ  2004/7/19كمكافقة ك ازرة الصناعة كالتجارة عمى تسجيؿ ( )5,000,000كانفاذ نشرة االصدار لرفع رأس ماؿ
البنؾ عف طريؽ االكتتاب الخاص مف  20مميكف الى  25مميكف عمى أف يخصص مف مقدار الزيادة ()250,000

سيـ الكتتاب مكظفي البنؾ كفؽ ما يقرره مجمس االدارة .كتـ البدء بتداكؿ سيـ البنؾ بعد الزيادة عف طريؽ بكرصة
عماف في .2004/10/14
• خبلؿ عاـ  2005تـ رفع راسماؿ البنؾ مف  25مميكف الى  40مميكف عمى النحك التالي:
 -1تكزيع أسيـ مجانية بنسبة ( )%34كتعادؿ  8,500,000دينار /سيـ عف طريؽ رسممة ()6,250,000
دينار/سيـ مف االرباح المدكرة ك( )2,250,000مف احتياطي عبلكة االصدار.
 -2االكتتاب الخاص لمساىمي البنؾ كذلؾ بطرح ( )6,250,000دينار/سيـ كبنسبة ( )%25كؿ حسب مساىمتو
براسماؿ البنؾ بالقيمة االسمية لمسيـ كالبالغة دينار كاحد كعبلكة اصدار مقدار دينار لمسيـ الكاحد.
 -3االكتتاب الخاص بػ ( )200,000دينار/سيـ لصندكؽ إدخار مكظفي كمستخدمي بنؾ االتحاد لئلدخار
كاالستثمار كذلؾ بالقيمة االسمية لمسيـ كالبالغة دينار كاحد كعبلكة اصدار مقدارىا دينار لمسيـ الكاحد.
 -4االكتتاب الخاص بػ ( )50,000دينار/سيـ ألعضاء مجمس االدارة كذلؾ بالقيمة االسمية لمسيـ الكاحد كالبالغة
دينار كاحد كعبلكة اصدار مقدارىا دينار لمسيـ الكاحد.
• خبلؿ عاـ  2006تـ رفع راسماؿ البنؾ مف  40مميكف الى  55مميكف دينار ،حيث تـ زيادة راسماؿ بمبمغ  15مميكف
دينار عف طريؽ تكزيع أسيـ مجانية بنسبة ( )%37.5عمى مساىمي البنؾ.
• خبلؿ عاـ  ،2007تـ بتاريخ  2007/7/30عقد اجتماع ىيئة عامة غير عادم لرفع رأس ماؿ البنؾ بمبمغ 40
مميكف دينار الى ( )95مميكف بدالن مف ( )55مميكف عف طريؽ:

 -1تخصيص ( )19مميكف سيـ لمسادة شركة بيت االستثمار العالمي بسعر دينار اردني كاحد اضافة لمبمغ ()2.5
دينار عبلكة اصدار.
 -2تخصيص ( )10مميكف سيـ لمسادة شركة المستثمركف العرب المتحدكف بسعر دينار كاحد لمسيـ اضافة لمبمغ
( )2.5دينار عبلكة اصدار.

 -3تـ رسممة  11مميكف دينار مف االرباح المحتجزة كتكزيعيا عمى مساىمي البنؾ كأسيـ مجانية.
كقد تـ استكماؿ اجراءات الزيادة لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة بتاريخ  2007/8/14كما تـ االشارة ليا بمكجب كتابيـ
رقـ ـ ش  22028/123/1/بتاريخ  .2007/8/14كما تـ مكافقة البنؾ المركزم عمى ىذه الزيادة ،كمكافقة مجمس
المفكضيف في ىيئة االكراؽ المالية رقـ  2007/526تاريخ  .2007/8/27كتـ التداكؿ باسيـ في بكرصة عماف

اعتبا ار مف  . 2007/11/12كتـ تعديؿ اسـ البنؾ ليصبح شركة بنؾ االتحاد المساىمة العامة المحدكدة بدالن مف بنؾ
االتحاد لبلدخار كاالستثمار المساىمة العامة المحدكدة .كعميو فقد أصبح رأسماؿ الشركة المصرح كالمكتتب بو كالمدفكع

( )95,000,000دينار /سيـ.
• خبلؿ عاـ  2009تـ رفع راسماؿ البنؾ مف  95مميكف دينار الى  100مميكف دينار ،حيث تـ زيادة راسماؿ بمبمغ 5
مميكف دينار عف طريؽ رسممة المبمغ مف االرباح المحتجزة كتكزيعيا كاسيـ مجانية.
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•خبلؿ عاـ  2013تـ رفع راسماؿ البنؾ مف  100مميكف دينار الى  110مميكف دينار ،حيث تـ زيادة راسماؿ بمبمغ 10
مميكف دينار عف طريؽ رسممة المبمغ مف االرباح المحتجزة كتكزيعيا كاسيـ مجانية.
•خبلؿ عاـ  2015تـ رفع راسماؿ البنؾ مف  110مميكف دينار الى  125مميكف دينار ،حيث تـ زيادة راسماؿ بمبمغ 15
مميكف دينار عف طريؽ رسممة المبمغ مف االرباح المحتجزة كتكزيعيا كاسيـ مجانية.
رابعاً :حقوق ومسؤوليات المساىم ونقل ممكية االسيم
( )1حقوق ومسؤوليات المساىم
حق المساىم في األرباح

أ -ينشأ حؽ المساىـ في االرباح السنكية بصدكر قرار الييئة العامة بتكزيعيا.
ب -يككف الحؽ في استيفاء الربح تجاه الشركة لم الؾ السيـ المسجؿ في سجبلتيا بتاريخ اجتماع الييئة العامة الذم تقرر فيو
تكزيع االرباح كيمتزـ مجمس ادارة الشركة باالعبلف عف ذلؾ في صحيفتيف يكميتيف محميتيف عمى االقؿ كبكسائؿ االعبلـ االخرل

كذلؾ خبلؿ اسبكع عمى االكثر مف تاريخ قرار الييئة العامة .كما ستقكـ الشركة بتبميغ المراقب كالسكؽ بيذا القرار.

ج -تمتزـ الشركة بدفع االرباح المقرر تكزيعيا عمى المساىميف خبلؿ خمسة كأربعيف يكمان مف تاريخ اجتماع الييئة العامة .كفي
حاؿ االخبلؿ بذلؾ تمتزـ الشركة بدفع فائدة لممساىـ بمعدؿ سعر الفائدة السائد عمى الكدائع ألجؿ خبلؿ فترة التأخير عمى أف ال

تتجاكز مدة تأخير دفع االرباح ستة أشير مف تاريخ استحقاقيا.
د -ال يجكز لمشركة تكزيع أم عكائد عمى المساىميف فييا اال مف ارباحيا الصافية بعد اجراء االقتطاعات القانكنية البلزمة.

ق -تمتزـ الشركة بأحكاـ قانكف الشركات كعقد التأسيس كالنظاـ األساسي لمشركة فيما يتعمؽ باالحتياطات الكاجب اقتطاعيا.
حقوق المساىم عند التصفية والحل

لممساىـ الحؽ في استبلـ نصيبو مف حصيمة تصفية الشركة كبما يعادؿ نسبة عدد االسيـ المممككة لو عمى اف يخضع ذلؾ في

كؿ االحكاؿ لمقكانيف كاالنظمة السارية المفعكؿ ،مع مبلحظة أف لمدائنيف استيفاء حقكقيـ مف مكجكدات التصفية قبؿ تكزيعيا
عمى المساىميف.
حضور اجتماعات الييئة العامة ومناقشة االمور المعروضة عمييا والتصويت عمى ق ارراتيا

لكؿ مساىـ في الشركة كاف مسجبلن في سجبلتيا قبؿ ثبلثة أياـ مف المكعد المحدد ألم اجتماع ستعقده الييئة العامة الحؽ في
االشتراؾ في مناقشة األمكر المعركضة عمى الييئة العامة كالتصكيت عمى ق اررتيا بعدد مف األصكات يساكم عدد األسيـ التي

يممكيا أصالة كككالة في االجتماع .كستقكـ الشركة بتزكيد كؿ مساىـ بجدكؿ أعماؿ أم اجتماع لمييئة العامة مع الدعكة
لبلجتماع كفقان ألحكاـ قانكف الشركات.
كتختص الييئة العامة في اجتماعيا العادم لمناقشة كاقرار األمكر التالية:
أ -كقائع االجتماع العادم السابؽ لمييئة العامة.
ب -تقرير مجمس االدارة عف أعماؿ الشركة خبلؿ السنة المالية كالخطة المستقبمية ليا.
ج -تقرير مدققي حسابات الشركة عف ميزانيتيا كحساباتيا الختامية االخرل كأحكاليا كأكضاعيا المالية.

د -الميزانية السنكية كحساب األرباح كالخسائر كتحديد األرباح التي يقترح مجمس االدارة تكزيعيا بما في ذلؾ االحتياطيات
كالمخصصات التي نص القانكف كنظاـ الشركة عمى اقتطاعيا.

ق -انتخاب أعضاء مجمس االدارة .
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ك -انتخاب مدققي حسابات الشركة لمسنة المالية المقبمة ،كتحديد أتعابيـ أك تفكيض مجمس االدارة بتحديدىا.
ز -اقتراحات االستدانة كالرىف كاعادة الكفاالت ككفالة التزامات الشركات التابعة أك الحميفة لمشركة اذا اقتضى ذلؾ نظاـ
الشركة.
ر -أم مكضكع آخر أدرجو مجمس االدارة في جدكؿ أعماؿ االجتماع العادم لمييئة العامة.
ح -أم أمكر أخرل تقترح الييئة العامة إدراجيا في جدكؿ أعماؿ اإلجتماع العادم لمييئة العامة شريطة أف يككف مما يمكف
مناقشتو كاق ارره في اإلجتماع العادم لمييئة العامة عمى أف يقترف إدراج ىذا اإلقتراح في جدكؿ األعماؿ بمكافقة عدد مف
المساىميف يمثمكف ما اليقؿ عف ( )%10مف األسيـ الممثمة في اإلجتماع.
كتختص الييئة العامة غير العادية بمناقشة كاقرار األمكر التالية:
أ-

تعديؿ عقد تأسيس الشركة كنظاميا األساسي.

ب -إندماج الشركة في شركة أخرل أك دمجيا أك تممكيا.
ج -تصفية الشركة كفسخيا.
د-

إقالة رئيس مجمس اإلدارة أك أحد أعضائو.

ق -بيع الشركة أك تممؾ شركة أخرل كميان.
ك-

ز-

زيادة رأسماؿ الشركة المصرح بو أك تخفيضو.

إصدار اسناد القرض القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ.

ر -تمميؾ العامميف في الشركة ألسيـ في رأسماليا.
ح -شراء الشركة ألسيميا كبيع تمؾ األسيـ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كالتشريعات النافذة ذات العبلقة.

خ -كيجكز لمييئة العامة في إجتماعيا غير العادم مناقشة كاتخاذ القرار بشأف أم أمكر يدخؿ ضمف صبلحياتيا الييئة
العامة في اجتماعيا العادم كتصدير ق ارراتيا في ىذه الحالة باألغمبية المطمقة لؤلسيـ الممثمة في اإلجتماع.

التوكيل في حضور اجتماعات الييئة العامة والتصويت عمى ق ارراتيا

 -يحؽ لممساىـ في الشركة أف يككؿ عنو مساىمان آخر لحضكر أم اجتماع تعقده الييئة العامة لمشركة بالنيابة عنو بمكجب

ككالة خطية عمى القسيمة المعدة ليذا الغرض مف قبؿ مجمس اإلدارة كبمكافقة مراقب عاـ الشركات عمى أف تكدع القسيمة في

م ركز الشركة قبؿ ثبلثة أياـ عمى األقؿ مف التاريخ المحدد إلجتماع الييئة العامة كيتكلى مراقب الشركات أك مف ينتدبو تدقيؽ
ىذه القسيمة .كما يجكز لممساىـ تككيؿ أم شخص بمكجب ككالة عدلية لحضكر أم اجتماع لمييئة العامة نيابة عنو .كتككف
الككالة صالحة لحضكر الككيؿ ألم ا جتماع آخر يؤجؿ إليو اجتماع الييئة العامة .كما يككف حضكر كلي أك كصي أك ككيؿ
المساىـ في الشركة أك ممثؿ الشخص اإلعتبارم بمثابة حضكر قانكني لممساىـ األصمي إلجتماع الييئة العامة كلك كاف ذلؾ

الكلي أك الكصي أك ممثؿ الشخص اإلعتبارم غير مساىـ في الشركة.

 يقتضي اف يذيؿ صؾ تعييف الككيؿ بتكقيع المككؿ أك ككيمو القانكني المفكض بذلؾ كتابة حسب االصكؿ.الترشيح لعضوية مجمس اإلدارة:

يحؽ لممساىـ الذم يمتمؾ عمى األقؿ  4000سيـ مف األسيـ المككنة لرأسماؿ الشركة كتتكافر فيو شركط العضكية التي فرضيا
قانكف الشركات كالنظاـ األساسي لمشركة أف يرشح نفسو لعضكية مجمس اإلدارة.
اإلستفادة من ق اررات الييئة العامة

لممساىـ حؽ اإلستفادة مف الق اررات التي تكافؽ عمييا الييئة العامة كتمنح المساىـ أم أفضميات خاصة.

مسؤولية المساىم

إف مسؤكلية المساىـ عف ديكف الشركة محدكدة بمقدار مساىمتو التي يمتمكيا في رأسماؿ الشركة كال يجكز مطالبتو بما يزيد عمى

ىذه القيمة.
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()2

أ-

التقارير المرسمة لممساىمين

يتكجب عمى مجمس اإلدارة أف يعد خبلؿ مدة التزيد عمى ثبلثة أشير مف تاريخ انتياء السنة المالية لمشركة البيانات

التالية:

 .1الميزانية السنكية العامة لمشركة كبياف األرباح كالخسائر كبياف التدفقات النقدية كاإليضاحات حكليا مقارنة مع السنة
المالية السابقة مصدقة جميعيا مف مدققي حسابات الشركة.
 .2التقرير السنكم عف أعماؿ الشركة خبلؿ السنة الماضية كتكقعاتيا المستقبمية لمسنة القادمة.
ب -ترسؿ جميع البيانات الكاردة في الفقرة (أ) أعبله مع تقرير مدققي الحسابات إلى كؿ مساىـ بالبريد العادم مع الدعكة
إلجتماع الييئة العامة العادية قبؿ ( )14يكـ مف التاريخ المقرر لعقد اإلجتماع.
ج -يضع مجمس اإلدارة قبؿ ثبلثة أياـ عمى األقؿ مف المكعد المحدد إلجتماع الييئة العامة لمشركة في مركزىا الرئيسي كشفان
إلطبلع المساىميف ،كيتـ تزكيد المراقب بنسخة منو كيتضمف ىذا الكشؼ البيانات التالية:

 .1جميع المبالغ التي حصؿ عمييا كؿ مف رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة مف الشركة خبلؿ السنة المالية مف أجكر
كأتعاب كركاتب كعبلكات كمكافآت كغيرىا.
 .2المزايا التي يتمتع بيا كؿ مف رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة مف الشركة كالسكف المجاني كالسيارات كغير ذلؾ.
 .3المبالغ التي دفعت لكؿ مف رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة خبلؿ السنة المالية كنفقات السفر كاإلنتقاؿ داخؿ المممكة
كخارجيا.

 .4التبرعات التي دفعتيا الشركة خبلؿ السنة المالية مفصمة ،كالجيات التي دفعت ليا.
 .5بياف بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة كعدد األسيـ التي يممكيا كؿ منيـ كمدة عضكيتو.
د-

يعد مجمس اإلدارة تقري انر كؿ ستة أشير يتضمف المركز المالي لمشركة كنتائج أعماليا كحساب األرباح كالخسائر كقائمة

التدفؽ النقدم كبياف التغيرات في حقكؽ الممكية كااليضاحات المتعمقة بالبيانات المالية مصادقان عميو مف مدقؽ حسابات

الشركة .كيزكد ىيئة االكراؽ المالية بنسخة مف التقرير خبلؿ شير مف انتياء المدة.
( )3نقل ممكية األسيم

بعد تسجيؿ األكراؽ المالية المعركضة لدل ىيئة األكراؽ المالية كمركز إيداع األكراؽ المالية كايداع األسيـ لدل المركز ستقكـ

ال شركة بتقديـ طمب إدراج أسيميا المعركضة في بكرصة عماف .كبالنسبة لؤلكراؽ المالية المكدعة لدل مركز اإليداع سيتـ نقؿ
ممكيتيا في المركز ذاتو إلى حيف حصكؿ الشركة عمى مكافقة البكرصة عمى إدراج األسيـ المعركضة .كيشترط مركز اإليداع
تزكيده ببيانات محددة يتـ تدكينيا في طمب اإلكتتاب كذلؾ لغايات إيداع الكرقة المالية ليتمكف المساىـ مف نقؿ ممكية أسيمو
لدل المركز .كعميو فإف مف الضركرم لكؿ مكتتب أف يقكـ بتعبئة طمب اإلكتتاب المرفؽ بيذه النشرة بدقة .كفي جميع األحكاؿ:

أ -ستقكـ الشركة بتقديـ طمب إدراج أسيميا المعركضة في بكرصة عماف.
ب -يككف السيـ قاببلن لمتداكؿ في سكؽ األكراؽ المالية كفقان ألحكاـ قانكف األكراؽ المالية كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضاه
كمف ذلؾ تعميمات كأنظمة بكرصة عماف.

ج -يككف السيـ قاببلن لمتداكؿ بعد ادراجو في السكؽ الثاني (الثاني أك األكؿ حسب مقتضى الحاؿ) كفؽ أحكاـ قانكف الشركات
كقانكف األكراؽ المالية السارم المفعكؿ كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبيما .كيككف التداكؿ مف خبلؿ الكسطاء.
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د -تنشأ حقكؽ كالتزامات بائع أسيـ الشركة كمشترييا كفؽ األحكاـ كاألسس التي يحددىا قانكف األكراؽ المالية كاألنظمة
كالتعميمات الصادرة بمقتضاه .كلمتكضيح تنشأ الحقكؽ كاإللتزامات ما بيف كؿ مف بائع السيـ كمشتريو كالغير بتاريخ إبراـ
عقد التداكؿ في السكؽ.
ق -ال يجكز قبكؿ أك تحكيؿ أك نقؿ أك تداكؿ أسيـ الشركة في سكؽ األكراؽ المالية في أم مف الحاالت التالية:
 .1إذا كاف السيـ مرىكنان أك محجك انز أك مؤش انر عميو بأم قيد يمنع التصرؼ بو.
 .2إذا كانت األسيـ غير مكدعة لدل مركز اإليداع.

 .3في أم حالة أخرل تحظر فييا القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا تداكؿ ذلؾ السيـ في السكؽ.
ك -يحؽ لكؿ مف انتقمت إليو ممكية سيـ بسبب كفاة مالكة أك إفبلسو الحصكؿ عمى نفس الحصص في األرباح كغيرىا مف
الفكائد كالحقكؽ.

ز -تنتقؿ أسيـ الميراث كتسجؿ كفقان لقكاعد تسجيؿ بيع األسيـ كذلؾ بطمب يقدمو الكرثة أك ككبلؤىـ أك أكصياؤىـ إلى مركز
اإليداع كتقسـ األسيـ بيف الكرثة كفقان لؤلحكاـ الشرعية كالنصكص القانكنية المرعية.

ح -ال يجكز في جميع األحكاؿ تحكيؿ أك نقؿ ممكية جزء السيـ الكاحد ،فالسيـ غير قابؿ لمتجزئة ،كلكف يجكز لمكرثة اإلشتراؾ
في ممكية السيـ الكاحد بحكـ الخمفية فيو لمكرثيـ كينطبؽ ىذا الحكـ عمييـ إذا اشترككا في ممكية أكثر مف سيـ كاحد مف
تركة مكرثيـ عمى أف يختاركا في الحالتيف أحدىـ ليمثميـ تجاه الشركة كلدييا .إذا تخمفكا عف ذلؾ خبلؿ المدة التي يحددىا

ليـ مجمس إدارة الشركة ،فيعيف المجمس أحدىـ ليمثميـ تجاه الشركة.

ؾ -كفقان ألنظمة كتعميمات مركز إيداع األكراؽ المالية تمغى حكمان شيادات األسيـ التي تصدرىا الشركة لدل إيداع أسيـ الشركة
في مركز إيداع األكراؽ المالية.
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خامساً :الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل حصيمتو
( )1صافي المبمغ المتوقع من عممية العرض:

أ -اف مجمؿ المبمغ المتكقع مف حصيمة االصدار ىك ( )43,750,000دينار أردني.

ب -المصاريؼ ىي:
دينار أردني
175,137

رسكـ زيادة رأس الماؿ لدل ك ازرة الصناعة كالتجارة

3,000

رسكـ ادراج لدل بكرصة عماف

5000

رسكـ مركز ايداع االكراؽ المالية

25000

مصاريؼ اعداد كطباعة النشرة كاعبلنات الصحؼ

2580137

المجموع

رسكـ تسجيؿ زيادة رأس الماؿ لدل ىيئة االكراؽ المالية

50,000

ج -سيتـ تغطية المصاريؼ الناتجة عف زيادة راس الماؿ مف حساب االرباح المدكرة.
ح -صافي المبمغ المتبقي بعد االنتياء مف عممية العرض ( )43,750,000دينار أردني.
( )2األغراض األساسية التي ستستخدم فييا ىذه األموال:

اف الغاية االساسية مف رفع راسماؿ البنؾ مف  125,000,000دينار الى  160,000,000كبمقدار  35,000,000دينار ىك:

تعزيز قاعدة ارس ماؿ البنؾ لمحفاظ عمى نسبة كفاية لراس الماؿ كفقان لمتطمبات البنؾ المركزم االردني كمقررات بازؿ
كذلؾ نتيجة لتممؾ حصة مسيطرة مف أسيـ شركة بنؾ االردف دبي االسبلمي كبنسبة  %61.795مف راسماليا مف خبلؿ
شركة االتحاد االسبلمي لبلستثمار التابعة لمبنؾ ،كالتي تبمغ نسبة ممكية البنؾ فييا .%58
( )3المبمغ التقريبي الذي سيستخدم لكل غرض من ىذه األغراض والمبالغ الزائدة عن مخصصات ىذه األغراض ان وجدت:
دينار أردني

 43,750,000تعزيز قاعدة راس ماؿ البنؾ لمحفاظ عمى نسبة كفاية لراس الماؿ كفقان لمتطمبات البنؾ المركزم االردني
كمقررات بازؿ كذلؾ نتيجة لتممؾ حصة مسيطرة مف أسيـ شركة بنؾ االردف دبي االسبلمي.

( )4أولويات استخدام االموال المحصمة في حالة وجود نقص في حصيمة العرض:

لف تتأثر أكلكيات استخداـ االمكاؿ المحصمة حتى في حالة كجكد نقصاف في حصيمة االكتتاب حيث اف اعماؿ كعمميات البنؾ لف

تتأثر بمقدار السيكلة النقدية التي سكؼ تتكفر مف زيادة راس الماؿ.
الموارد المالية األخرى:

ال يكجد مصادر اخرل لتمكيؿ اغراض البنؾ سكل مصادر االمكاؿ التقميدية التي تندرج تحت اطار العمؿ المصرفي المتعارؼ
عميو.
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سادساً :وصف الشركة

( )1لمحة عن الشركة

تأسست الشركة بتاريخ  1978/11/20كسجمت كشركة مساىمة عامة تحت الرقـ ( )123لدل مراقب الشركات بك ازرة الصناعة
كالتجارة تحت إسـ شركة بنؾ االتحاد المساىمة العامة المحدكدة .اف رأسماؿ الشركة المكتتب بو كالمدفكع يبمغ
 125,000,000دينار أردني مقسـ الى  125,000,000سيـ قيمة كؿ منيا دينار أردني .يمتمؾ البنؾ شبكة فركع داخؿ

االردف كعددىا  43كثبلث شركات تابعة لشركة بنؾ االتحاد كتمارس انشطتيا محميا.
يتألؼ مجمس ادارة الشركة مف ( )11عضك كىـ:

المنصب
رئيس مجمس االدارة
نائب رئيس مجمس
االدارة
عضك
عضك
عضك

االسم
السيد عصاـ حميـ جريس سمفيتي
السيد "محمد نبيؿ" عبداليادم محمد حمكدة
الشركة الميبية لبلستثمارات الخارجية
كيمثميا :الدكتكر ادريس محمد االحيمر الكرفمي
السيد باسـ عصاـ حميـ سمفيتي
المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي

كيمثميا :السيد فادم عبدالكىاب عبدالفتاح ابك غكش

عضك

السيد رياض عبدالمحسف طاىر الدجاني

عضك

السيد مغيث غياث منير سختياف

عضك

شركة اثمار لمتزكيد
كيمثميا :السيد عماد محمد عبدالخالؽ

عضك

السيد سامي محمد عبداهلل المبركؾ

عضك

السيدة رنا جميؿ سعيد عبادم

عضك

السيد جب ار "رجا يعقكب" جب ار غندكر

()1

ال يتمتع البنؾ بأية حماية حككمية أك امتيازات أك براءات إختراع أك حقكؽ إمتياز.

()2

ليس ىنالؾ أية ق اررات صادرة عف الحككمة أك المنظمات الدكلية ذات أثر مادم عمى عمؿ البنؾ أك قدرتو التنافسية.

()3

ال يعتمد البنؾ عمى مكرديف أك عمبلء يشكمكف ( )%10فأكثر مف إجمالي مشترياتو أك إيراداتو.

()4

الكضع التنافسي:

أ -يبيف جدكؿ المقارنة أدناه بحسب النشرة اإلحصائية الصادرة عف البنؾ المركزم األردني نسب النمك المتحققة لدل
القطاع المصرفي األردني كما يقابميا مف نسب نمك تـ تحقيقيا لدل بنؾ اإلتحاد .كبمقارنة أرصدة القطاع داخؿ
المممكة مع أرصدة بنكد الميزانية لدل البنؾ ،يتبيف أف نسبة النمك لمتسييبلت اإلئتمانية المباشرة المتحققة لدل القطاع
المصرفي بيف عامي  2016ك 2015عمى التكالي قد بمغت ( )%8.54ك( ،)%9.49أما بالنسبة لبنؾ اإلتحاد فاف

نسبة نمك تسييبلتو قد بمغت ( )%7.59ك( .)%4.14كفيما يتعمؽ بكدائع العمبلء فقد حقؽ القطاع المصرفي نسبة
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نمك بمغت ( )%0.92ك( ،)%7.72في حيف حقؽ بنؾ اإلتحاد نسبة نمك تعادؿ ( )%4.63ك( )%8.74عمى
التكالي:
نسبة النمو
القطاع المصرفي
2016

بنك اإلتحاد
2016

2015

2015

التسييبلت اإلئتمانية المباشرة

%8.54

%9.49

%7.59

%4.14

كدائع العمبلء

%0.92

%7.72

%4.63

%8.74

التأمينات النقدية

%2.78

%0.51

%46.84

()%5.83

اجمالي المكجكدات

%2.65

%1.32

%7.18

%5.05

ب -ال تكجد أم ق اررات صادرة عف الحككمة أك المنظمات الدكلية أك غيرىا ليا أثر مادم عمى البنؾ اك منتجاتو أك قدراتو
التنافسية  ،كنقكـ بااللتزاـ بالمعايير الدكلية المنظمة لؤلعماؿ المالية كالمصرفية .
ت-

تطكرات الحصو السكقية لفركع البنؾ في االردف لمسنكات الخمس األخيره:
2016

البيان

2012

2013

2014

2015

اجمالي التسييبلت االئتمانية

%4.97

%5.67

%6.74

%6.35 %6.41

محفظة المكجكدات المالية

%2.78

%4.37

%5.85

%5.26 %6.35

اجمالي المكجكدات

%4.59

%4.63

%5.15

%5.45 %5.22

كدائع العمبلء

%3.79

%4.37

%5.41

%5.67 %5.47

ث -ال تتمتع شركة بنؾ االتحاد أك أم مف منتجاتو بأية حماية حككمية .
ج -ال تتمتع شركة بنؾ االتحاد بمزايا قانكف تشجيع االستثمار.

()5

لـ يمارس البنؾ أية عمميات ال تدخؿ ضمف نشاطو الرئيسي.

()6

جميع العقكد كاإلرتباطات التي عقدىا البنؾ مع رئيس مجمس اإلدارة كأعضاء المجمس كالمدير العاـ كمكظفي البنؾ
كأقاربيـ منسجمة مع أنظمة البنؾ الداخمية كتعميمات البنؾ المركزم األردني كقانكف البنكؾ.

()7

ال يكجد ام اثر مالي لعمميات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خبلؿ السنة المالية كال تدخؿ ضمف نشاط البنؾ
الرئيسي.

()8

ال يكجد لمشركة المصدرة شركة اـ اك شركات حميفة اك شركات شقيقة.

()9

عبلقة الشركة بالشركات التابعة:

لمبنك ثالث شركات تابعة وبحسب التالي:

 يمتمؾ البنؾ ما نسبتو  ٪100مف راسماؿ شركة اإلتحاد لموساطة المالية ،حيث تتمثؿ طبيعة عمميا كمجاالت نشاطيا في؛ممارسة كتقديـ خدمات أعماؿ الكساطة المالية كالكسيط لحسابو كأمانة اإلستثمار كاإلستشارات المالية كادارة اإلستثمار كالتمكيؿ
عمى اليامش.
 يمتمؾ البنؾ ما نسبتو  ٪100مف راسماؿ شركة اإلتحاد لمتأجير التمويمي ،حيث تتمثؿ طبيعة عمميا كمجاالت نشاطيا في؛التأ جير التمكيمي لآلليات كالسيارات بقصد التممؾ ،إستئجار كتممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة البلزمة لتنفيذ غايات التأجير

التمكيمي ،إقتراض األمكاؿ البلزمة ليا مف البنكؾ كرىف العقارات لتنفيذ غايات التأجير التمكيمي ،شراء كبيع كتجارة كاستيراد
كتصدير المكاد كالسمع الثابتة مف آالت كمعدات كأجيزة كبيعيا نقدان أك بالتقسيط أك بطريقة التأجير التمكيمي ،فتح حسابات
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لمشركة في المصارؼ كالشركات المالية داخؿ كخارج األردف لتنفيذ غايات التأجير التمكيمي كالدخكؿ كشركاء مع األفراد
كالشركات التجارية كالصناعية كالمالية كمع الشركات كالمؤسسات التمكيمية كالبنكؾ داخؿ المممكة كخارجيا.
 يمتمؾ البنؾ ما نسبتو  ٪58مف رأسماؿ شركة االتحاد االسالمي لإلستثمار /االردف البالغ  300,000دينار كما  31كانكفاالكؿ  .2016قاـ البنؾ بتأسيسيا بتاريخ  30تشريف الثاني  .2016كقامت الشركة خبلؿ شير كانكف الثاني مف عاـ 2017

بتممؾ ما نسبتو  %61.795مف راس ماؿ بنؾ االردف دبي االسبلمي.
يتـ اعداد القكائـ المالية لمشركات التابعة لنفس السنة المالية لمبنؾ باستخداـ نفس السياسات المحاسبية المتبعة في البنؾ ،اذا
كانت الشركة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختمؼ عف تمؾ المتبعة في البنؾ فيتـ اجراء التعديبلت البلزمة عمى القكائـ
المالية لمشركة التابعة لتتطابؽ مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنؾ.

في حاؿ اعداد قكائـ مالية منفصمة لمبنؾ كمنشأة مستقمة يتـ اظيار االستثمارات في الشركة التابعة بالتكمفة.
يتـ تكحيد نتائج عمميات الشركة التابعة ف ي قائمة الدخؿ المكحدة مف تاريخ تممكيا كىك التاريخ الذم يجرم فيو فعميا انتقاؿ
سيطرة البنؾ عمى الشركة التابعة ،كيتـ تكحيد نتائج عمميات الشركة التابعة التي تـ التخمص منيا في قائمة الدخؿ المكحدة

حتى تاريخ التخمص كىك التاريخ الذم يفقد البنؾ فيو السيطرة عمى الشركة التابعة.
( )9االعتبارات البيئية الداخمة في مجال أعمال الشركة:
ال يكجد.

( )10مخاطر اإلستثمار في األوراق المعروضة:
أ -مخاطر االئتمان

ىي المخاطر الناتجو عف عدـ (قدرة /رغبة) المقترض بسداد المبالغ المستحقو عميو (أصؿ الديف اك/كالفكائد كالعمكالت المترتبة

عميو).

لمحد مف آثار مخاطر االئتماف كالسيطرة عمييا يستخدـ بنؾ اإلتحاد مجمكعة متنكعة مف التقنيات بما يضمف استقرار كسبلمة
البنؾ .فتستخدـ الضمانات المستكفاة مف العميؿ مقابؿ التسييبلت االئتمانية لمتخفيؼ مف حدة المخاطر الناتجة عف الديكف
المتعثرة بحيث يتـ فرض حد أدنى لنسب تغطية الضمانات المقبكلة ضمانان االسترداد في حالة التعثر.

كفي حاالت أخرل يطمب البنؾ كفاالت طرؼ ثالث ك /أك التنازؿ عف إعتمادات مستندية كاردة كترتيبات مماثمة مف أطراؼ

ثالثة لحماية البنؾ في حاؿ تخمؼ العميؿ عف سداد اإللتزامات.
كيتـ إستخداـ إستراتيجية تن كيع مككنات المحفظة االئتمانية كاداة لمتخفيؼ مف مخاطر االئتماف كلضماف ذلؾ تتـ ادارة مخاطر
التركزات مف خبلؿ تحديد السقكؼ االئتمانية عبر القطاعات االقتصادية ،كالمناطؽ الجغرافية كالتصنيفات االئتمانية
كالمنتجات.

كما يستخدـ البنؾ أدكات لقياس مخاطر االئتماف لمتاكد مف عدـ تعرضو لمخاطر غير محسكبة كالستخداميا لمتعرؼ المبكر

عمى ام تراجع في مخاطر المحفظة.
كبيدؼ التعرؼ عمى حجـ المخاطر المستقبمية يقكـ البنؾ بعمؿ اختبارات األكضاع الضاغطة في ضكء افتراض سيناريكىات
أكضاع كتكقعات اقتصادية كتجارية سمبية بشكؿ دكرم بيدؼ إيجاد آليات لتبلفي ىذه األخطار أك لتخفيؼ مف أثارىا.

20

ب -مخاطر السوق

تعرؼ مخاطر السكؽ عمى أنيا المخاطر الناشئة عف حدكث تغيرات فى كؿ مف أسعار الفائدة كأسعار الصرؼ كأسعار

األكراؽ المالية كام اداة اخرل يحتفظ بيا البنؾ مثؿ المعادف ،كالتي يؤدم تذبذب أسعارىا الى تحمؿ البنؾ لخسائر نتيجة أم

مراكز مالية داخؿ أك خارج الميزانية.

يعتمد البنؾ عمى سياسة متحفظة في ادارة ىذه المخاطر حيث يتـ باستمرار مراقبة مراكز السكؽ كمحفظة البنؾ االستثمارية
مف قبؿ مكتب كسطي مستقؿ لضماف التقيد بالسقكؼ المنصكص عمييا في سياسات مخاطر السكؽ المعتمدة مف البنؾ
المركزم كمجمس ادارة بنؾ االتحاد.

ىذا كقد تـ تطكير سياسة استثمارية متحفظة تعتمد عمى تعريض البنؾ لمستكيات متدنية مف مخاطر السكؽ ال تؤدم الى

التاثير المممكس عمى ربحيتو.
ت -مخاطر اسعار الفائدة

كتمثؿ الخسائر الناشئة عف التقمبات التي تحدث في معدالت اسعار الفائدة في االسكاؽ أك الناتجة عف التغير في اسعار

المنتجات الناشئة عف التغير في اسعار الفائدة ،كيككف ليا تأثير سمبي عمى ايرادات البنؾ كحقكؽ ممكيتو.
كما قد تنشأ ىذه المخاطر عف عدـ المكاءمة في تكاريخ التسعير بيف المكجكدات كالمطمكبات بشكؿ قد ينشأ عنو انخفاض في
ايرادات البنؾ نتيجة لفرؽ التكقيت في اعادة التسعير.

تكمف مخاطر أسعار الفائدة في أدكات الديف كالمشتقات التي تتضمف أدكات ديف ،باالضافة الى المشتقات األخرل التي تككف

قيمتيا مرتبطة بأسعار السكؽ.
كبشكؿ عاـ تككف قيمة األدكات ذات اآلجاؿ طكيمة األمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة مف قيمة األدكات قصيرة األمد.
كيتـ إدارة مخاطر اسعار الفائدة مف قبؿ لجنة ادارة المكجكدات كالمطمكبات حيث يتـ تزكيد المجنة بتقارير فجكة اعادة تسعير

الفائدة بشكؿ دكرم باإلضافة الى تقارير الحساسية لمتغير في أسعار الفائدة ،كالتي تبيف أف أثر ىذه المخاطر ضمف الحد
األدنى.
ث -مخاطر السيولة

كىي المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدـ قدرة البنؾ عمى الكفاء بإلتزاماتو المالية تجاه المكدعيف بالسرعة كالتكمفة المقبكلتيف ،أم

بمعنى آخر عدـ كفاية السيكلة لمتطمبات التشغيؿ العادية.
يقكـ البنؾ بتخطيط السيكلة عمى مستكييف:

المستكل االكؿ :يتعمؽ بادارة االحتياطيات القانكنية كالنقدية الذاتية لمتأكد مف االلتزاـ بالمتطمبات الرقابية كالسياسات الداخمية.
المستكل الثاني :يتعمؽ بالتنبؤ باحتياجات البنؾ مف األمكاؿ خبلؿ الفترات القادمة.

كيتـ إدارة ىذا النكع مف المخاطر مف خبلؿ كضع است ارتيجية لمسيكلة تعد مف قبؿ اإلدارة العميا لمبنؾ تراعي تنكيع مصادر
األمكاؿ ،كاالحتفاظ برصيد معقكؿ مف األدكات المالية القابمة لمتسييؿ في السكؽ المالي ،كتنكيع فترات استحقاؽ التسييبلت
االئتمانية ،كاالبتعاد عف التركز في كؿ مف كدائع العمبلء كتكظيفات األمكاؿ كاالحتفاظ بسقكؼ لدل البنكؾ المراسمة تضمف

سيكلة كصكلنا الى السيكلة المطمكبة بالسرعة كالكمفة المقبكلتيف.

كيعتمد البنؾ عمى خطة طكارلء لمسيكلة يتـ تحديثيا كمراجعتيا بشكؿ دكرم لضماف امكانية تكفير السيكلة البلزمة في
الحاالت الطارئة.
ج -مخاطر التشغيل

تعرؼ مخاطر التشغيؿ بع دـ قدرة الدكائر كالفركع مف تحقيؽ اىدافيا نتيجة الحداث اعاقت سير عممياتيا كالناتجة عف

األشخاص أك النظـ ،أك عف مصدر (حدث) خارجي.

اعتمدت سياسة المخاطر التشغيمية بكضع نظاـ تقييـ االجراءات الرقابية ذاتيا  CRSAكذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى المخاطر

الخاصة بكؿ دائرة ك/أك كحدة كتقييـ اإلجراءات الرقابية ذاتيان لتحديد نقاط الضعؼ كقياس مدل مستكل فعالية اإلجراء الرقابي
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المكضكع ،حيث يتـ فحص ىذه اإلجراءات ذاتيا بشكؿ دكرم كرفع تقارير بكاقع النتائج إلى إدارة القطاع كاإلدارة العميا في
البنؾ كييدؼ تقييـ االجراءات الرقابية الى التحقؽ مف مدل فعالية ككفاءة ىذه االجراءات بحيث يتـ تحسيف االجراءات الرقابية
الضعيفة اك كضع اجراءات رقابية جديده تيدؼ الى درء المخاطر اك تخفيؼ حدتيا .كما كتقكـ إدارة المخاطر التشغيمية ببناء
قاعدة بيانات حكؿ الخسائر النقدية الناتجة عف المخاطر التشغيمية كذلؾ لتحديد متطمبات كفاية رأس الماؿ.
ح -مخاطراالمتثال

يطمؽ عمييا أيضا مخاطر النزاىة كالسمعة كىي عبارة عف مخاطر العقكبات القانكنية (غرامات (اك الرقابية ،أك الخسائر

المادية ،أك مخاطر السمعة التي يتعرض ليا البنؾ جراء عدـ االمتثاؿ لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كاالكامر كقكاعد السمكؾ

كالممارسات المصرفية السميمة.

يقع عمى عاتؽ اإلدارة التنفيذية المسؤكلية المطمقة في كضع كتطبيؽ سياسة االمتثاؿ كاعتمادىا في مجمس اإلدارة كتعميميا
عمى كافة االدارات كالعامميف في البنؾ ،كما أف عمى اإلدارة بكافة مستكياتيا مسؤكلية التأكد مف تطبيؽ االج ارءات كالتدابير
الصحيحة في حاؿ اكتشاؼ مخالفات ناجمة عف عدـ االمتثاؿ باالضافة الى تكفير الكادر الكافي كالمؤىؿ كتكفير المصادر

البلزمة إلنشاء كحدة مراقبة امتثاؿ مستقمة لتطبيؽ سياسات االمتثاؿ.

كباالضافة الى ذلؾ كلضماف أعمى مستكل مف النزاىة كالشفافية يعتمد البنؾ عمى سياسات كاجراءات داخمية ضمف اطار سميـ
كقكم مف الضكابط الداخمية كالتي تتـ مراجعتيا بشكؿ دكرم.
خ -مخاطر أمن المعمومات

تستند إدارة مخاطر أمف المعمكمات عمى إستخداـ الكسائؿ كاألدكات كاإلجراءات لضماف حماية المعمكمات مف المخاطر

الداخمية كالخارجية ،كمنع كصكؿ المعمكمات إلى أشخاص غير معنييف ليا ،كلمحفاظ عمى سرية كسبلمة المعمكمات ،كلضماف
تكفرىا كاستم اررية األنظمة الداعمة ليا.

كالجؿ ىذا كفر بنؾ االتحاد المكظفيف المؤىميف كالمكارد البلزمة لذلؾ اضافة الى التعاقد مع أطراؼ خارجية لحماية أمف

المعمكمات مف اإلختراقات األمنية.
كعميو قامت الدائرة بعمؿ سياسة ألمف المعمكمات حسب افضؿ الممارسات العالمية لحماية معمكمات البنؾ كالعمبلء ،كقامت
ايضان بعمؿ خطة لبلستم اررية العمؿ لضماف استمرار أعماؿ البنؾ كتكفر جميع الخدمات المقدمة مف قبمو لجميع عمبلءه.

( )9تحويل في الشكل القانوني مع بيان موجز عن طبيعة نشاط الشركة آلخر ثالث سنوات سابقة مع بيان أي اعتراضات عمى
التحويل:

ال يكجد.

( )10بيان الجدوى االقتصادية( :تم اعداد الدراسة من قبل دائرة العمميات المالية ودائرة الخزينة واالستثمار لدى بنك االتحاد ،كما
تم اعداد الدراسة المتعمقة ببنك االردن دبي االسالمي من قبل ماكنزي :)McKinsey &Company

قرر بنؾ االتحاد زيادة راسمالو مف  125مميكف دينار الى  160مميكف دينار كبمقدار  35مميكف دينار بسعر اكتتاب قدره 1.250

دينار لمسيـ الكاحد ،لتبمغ حصيمة االصدار مبمغ  43.750مميكف دينار.

اف الغاية كبشكؿ رئيس مف تمؾ الزيادة ىك؛ تعزيز قاعدة راس ماؿ البنؾ لمحفاظ عمى نسبة كفاية لراس الماؿ كفقان لمتطمبات البنؾ

المركزم االردني كمقررات بازؿ كذلؾ نتيجة لتممؾ حصة مسيطرة مف أسيـ شركة بنؾ االردف دبي االسبلمي كبنسبة  %61.795مف
راسماليا مف خبلؿ شركة االتحاد االسبلمي لبلستثمار التابعة لمبنؾ ،كالتي تبمغ نسبة ممكية البنؾ فييا  .%58كفيما يتعمؽ بآلية

عممية التممؾ ،فقد بمغت قيمة ما دفعو البنؾ  65.9مميكف دينار بمعدؿ سعر  1.829دينار لمسيـ الكاحد مضافنا الييا العمكالت .كتـ
تغطية تكاليؼ عممية الشراء مف ارصدة السيكلة النقدية المتكفرة لدل البنؾ .كما تيدؼ الغاية مف الزيادة الى تعزيز قاعدة راسماؿ

البنؾ لمحفاظ عمى نسبة كفاية لراس الماؿ كفقان لمتطمبات البنؾ المركزم االردني كمقررات بازؿ .2
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لقد اثبت بنؾ االتحاد خبلؿ االعكاـ الماضية قكة كمتانة مركزه المالي كنتائج أعماؿ متميزة ،كما قاـ بتقديـ خدمات كمنتجات
مصرفية منافسة أدت الى تحقيؽ نسب نمك متصاعدة في التسييبلت االئتمانية المباشرة الممنكحة كفي كدائع العمبلء ،االمر
الذم جعؿ البنؾ باف يككف أحد أىـ البنكؾ المنافسة في القطاع المصرفي االردني.
كبالنظر الى تطمعات بنؾ االتحاد المستقبمية ،فقد قرر البنؾ باف يككف لو كجكد متميز كمنافس في قطاع البنكؾ االسبلمية
نتيجةن لتطكر ذلؾ القطاع اقميميان كمحميان ،باالضافة الى التكقعات االيجابية ليذا القطاع بالرغـ مف صغر حجمو بالمقارنة مع
القطاع المصرفي التجارم.

لذا ،تـ اعداد دراسة جدكل اقتصادية لفترة الخمس سنكات القادمة تتضمف أىداؼ بنؾ االتحاد المستقبمية ،كما تـ اعداد دراسة
جدكل اقتصادية لنفس الفترة عف تطكر قطاع البنكؾ االسبلمية بشكؿ عاـ كعف بنؾ االردف دبي االسبلمي بشكؿ خاص ،كقد
أظيرت النتائج بانو في حالة استمرار نمك الناتج المحمي االجمالي لممممكة مف  %3الى  %4.5خبلؿ الخمس السنكات القادمة

حسب الدراسات الصادرة عف الحككمة االردنية كصندكؽ النقد الدكلي ،فاف قطاع البنكؾ كمف ضمنيا البنكؾ االسبلمية سيشيد

نمكان ايجابيان باعتباره أحد أىـ القطاعات االقتصادية في االردف.

كما تشير دراسة الجدكل االقتصادية باف الحصة السكقية لمقطاع المصرفي االسبلمي تشكؿ ما نسبتو  %23.3مف اجمالي

التسييبلت االئتمانية المباشرة لمقطاع المصرفي االردني ،كمف المتكقع اف تتزايد بشكؿ كاضح نظ انر لئلقباؿ المتزايد مف المجتمع
في التعامؿ مع المنتجات المصرفية الخاضعة ألحكاـ الشريعة االسبلمية ،ككجكد تحسف تدريجي في الخدمات المقدمة مف

البنكؾ االسبلمية ،األمر الذم سيساىـ في زيادة التنافسية مع البنكؾ التجارية.

كعمى كجو الخصكص ،فقد شكمت الحصة السكقية لبنؾ االردف دبي االسبلمي ) (JDIBما نسبتو  %11.4مف اجمالي
المكجكدات لمقطاع المصرفي االسبلمي في االردف بالرغـ مف صغر حجمو بالمقارنة مع البنؾ االسبلمي االردني كالبنؾ العربي
االسبلمي الدكلي ،مما يدؿ عمى كجكد مؤشر تنافسي مميز لمبنؾ .كبتحسيف كتطكير الخدمات كالمنتجات المصرفية المقدمة مف

) (JDIBسينعكس ذلؾ ايجابيان عمى زيادة استقطاب عمبلء االفراد الراغبيف في التعامؿ مع أحكاـ الشريعة االسبلمية ،مما

سيساىـ في تحقيؽ معدالت نمك متصاعدة في مؤشراتو المالية ،فضبلن عف زيادة حصتو السكقية في الكدائع كالتسييبلت
االئتمانية .كلمكصكؿ الى تمؾ التطمعات يتطمب ما يمي:

 -1تكسيع شبكة الفركع في المناطؽ التي يتكاجد فييا العمبلء المستيدفة ،باالضافة الى تأسيس شبكة مف نقاط البيع
اء في الفركع اك فرؽ مبيعات مباشر.
) (POSسك ن
 -2التركيز عمى نمك المنتجات المصرفية التي يتميز فييا قطاع البنكؾ االسبلمية ،كطرح خدمات كمنتجات مبتكرة تساىـ
في استقطاب شرائح اكبر مف العمبلء.
 -3اعادة ىيكمة الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات الكبرل كقطاع الشركات الصغيرة كالمتكسطة ،كطرح خدمات
كمنتجات تساىـ في زيادة حجـ العمؿ لذلؾ القطاع ،باالضافة الى تطبيؽ مبدأ البيع المتبادؿ ).(Cross Selling

 -4رفع كفاءة ادارة الفائض مف مصادر االمكاؿ عف طريؽ االستثمار في الصككؾ االسبلمية ،لما فييا مف عكائد مجزية.
 -5زيادة الحسابات الجارية ذات الكمفة المنخفضة لتشكؿ ما نسبتو مف  %15الى  %25مف اجمالي الكدائع.
كحيث اف بنؾ االتحاد يقكـ حاليان بأعمالو المصرفية كأحد البنكؾ التجارية المرخصة في المممكة ،باالضافة الى خدماتو
كمنتجاتو التي يقدميا مف خبلؿ الشركات التابعة لو؛ شركة االتحاد لمكساطة المالية كشركة االتحاد لمتاجير التمكيمي ،فقد قرر
البنؾ زيادة راسمالو لمدخكؿ في قطاع البنكؾ االسبلمية ،بيدؼ تحقيؽ نقمة نكعية في أداء البنؾ ليصبح أكثر شمكلية في تقديـ
خدماتو كمنتجاتو خبلؿ السنكات الخمس القادمة ،فضبلن عف المزايا التالية التي سيحققيا البنؾ كأىميا:

 -1زيادة حصتو السكقية مف الكدائع كالتسييبلت االئتمانية.
 -2تعظيـ القيمة السكقية لسيـ البنؾ في السكؽ المالي.
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 -3تعزيز قاعدة راسماؿ البنؾ لمحفاظ عمى نسبة كفاية لراس الماؿ تفكؽ الحد االدنى المطمكب كفقان لمتطمبات البنؾ المركزم
االردني كمقررات بازؿ .2

 -4تغيير ىيكؿ الخدمات كالمنتجات بيدؼ زيادتيا كتنكيعيا لتصبح محفظة تشمؿ جميع أنكاع الخدمات كالمنتجات
المصرفية التي تمبي احتياجات معظـ شرائح المجتمع.
كفيما يتعمؽ بالفرضيات التي بنيت عمييا دراسة الجدكل االقتصادية خبلؿ الخمس سنكات القادمة تتمخص فيما يمي:
 -1نمك الناتج المحمي االجمالي لممممكة االردنية الياشمية مف  %3الى .%4.5
 -2تـ افتراض معدؿ نمك سنكم بكاقع  %9.6الجمالي التسييبلت االئتمانية المباشرة كبشكؿ تراكمي.
 -3افترضت الدراسة اف معدؿ النمك السنكم الجمالي محفظة المكجكدات المالية بحدكد  %5كبشكؿ تراكمي.
 -4تـ افتراض معدؿ نمك سنكم الجمالي كدائع العمبلء بكاقع  %9.7كبشكؿ تراكمي.
 -5تـ افتراض معدؿ نمك سنكم لمتأمينات النقدية ما نسبتو  %3.4كبشكؿ تراكمي.
 -6لـ يتـ افتراض ام نسبة نمك لكدائع البنكؾ كالمؤسسات المالية ،حيث ال يعتبر البنؾ انيا مف مصادر االمكاؿ االساسية
التي يعتمد عمييا في تكسيع قاعدة المكجكدات ،بؿ ىي اداة استراتيجية لتعامبلت البنؾ مع البنكؾ المراسمة كتعزيز ثقة
المؤسسات المالية في بنؾ االتحاد.

 -7تـ زيادة صافي ايرادات الفكائد كالعمكالت بكاقع  %12.3كمعدؿ نمك سنكم.
 -8تـ زيادة المصاريؼ االدارية كالعمكمية بمعدؿ نمك سنكم مقداره  ،%8.4كما تـ زيادة االستيبلكات كاالطفاءات بمعدؿ
نمك سنكم .%8.8
 -9قيمة الضريبة المستحقة عمى االرباح ستككف بحدكد  %35باعتبار انو ال يكجد ما يدؿ عمى تعديميا خبلؿ فترة الدراسة.
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تقييم تطور عمل الشركة المستقبمي لمسنوات الخمس القادمة:

في ضكء الدراسات التي أعدت عف تطكر أعماؿ بنؾ االتحاد كبنؾ االردف دبي االسبلمي خبلؿ السنكات الخمس القادمة ،ندرج
لكـ الجداكؿ التالية ،كالتي تبيف نمك بنؾ االتحاد كبنؾ االردف دبي االسبلمي كؿ عمى حدة ،باالضافة الى جدكؿ يبيف حجـ

األعماؿ بشكؿ مكحد.
أ -بنك االتحاد:
-

المركز المالي:
(القرب مميكف دينار)

*2016

البيااااااان

2018

2017

2019

2020

2021

الموجودات:
نقد كارصدة لدل البنؾ المركزم

281.8

182.3

162.6

210.2

293.8

374.4

ارصدة لدل بنكؾ كمؤسسات مصرفية

258.6

186.9

188.7

190.6

192.5

192.6

مكجكدات مالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ

23.3

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

قائمة الدخؿ
مكجكدات مالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ

28.5

29.7

29.4

30.0

30.3

30.6

قائمة الدخؿ الشامؿ
تسييبلت ائتمانية مباشرة-بالصافي

1,385.7

1,531.9

1,652.6

1,775.4

1,904.7

2,135.0

مكجكدات مالية بالتكمفة المطفأة-بالصافي

479.6

611.0

672.1

739.3

813.2

894.5

استثمارات في شركات تابعة

0.2

65.9

65.9

65.9

65.9

65.9

ممتمكات كمعدات-بالصافي

44.3

47.1

55.2

73.9

92.8

111.7

مكجكدات غير مممكسة-بالصافي

5.9

7.1

9.1

10.3

11.3

12.0

مكجكدات ضريبية مؤجمة

1.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

مكجكدات اخرل

50.1

51.7

54.2

56.9

59.8

62.7

مجموع الموجودات

20559.6

20759.3

20936.1

30198.6

30510.2

30925.5

المطموبات:
كدائع بنكؾ كمؤسسات مصرفية

123.1

108.6

108.6

108.6

108.6

108.6

كدائع عمبلء

1,856.8

2,018.7

2,151.8

2,373.1

2,636.0

2,992.5

تأمينات نقدية

176.2

167.4

175.8

184.6

193.9

203.5

أمكاؿ مقترضة

56.9

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

مخصص ضريبة الدخؿ

10.6

5.1

14.8

17.1

20.1

23.6

مطمكبات اخرل

25.9

24.8

25.3

25.8

26.3

26.9

مجموع المطموبات

20249.5

20389.6

20541.3

20774.2

30049.9

30420.1

حقوق الممكية:
راس الماؿ المكتتب بو

125.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

عبلكة اصدار

71.5

80.2

80.2

80.2

80.2

80.2

احتياطي قانكني

36.8

41.8

47.5

54.2

62.0

71.3

احتياطي اختيارم

25.4

30.3

36.0

42.7

50.6

59.8

احتياطي مخاطر مصرفية

14.7

17.9

19.3

20.7

22.2

24.7

احتياطي القيمة العادلة

1.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

ارباح مدكرة

35.1

39.1

51.4

66.3

84.9

109.0

مجموع حقوق الممكية

310.1

369.6

394.8

424.4

460.3

505.4

مجموع المطموبات وحقوق الممكية

20559.6

20759.3

20936.1

30198.6

30510.2

30925.5

* اف البيانات المالية لعاـ  2016خاضعة لمكافقة البنؾ المركزم
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-

قائمة الدخؿ:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

*2016

2017

2018

2019

2020

2021

الفكائد الدائنة

125.2

133.7

149.2

163.2

178.2

197.6

الفكائد المدينة

45.2

51.1

53.1

53.9

55.6

59.4

صافي ايرادات الفوائد

80.0

82.7

96.1

109.3

122.6

138.2

صافي ايرادات العمكالت

14.9

16.9

19.8

23.2

27.2

31.8

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

94.9

99.6

115.9

132.5

149.8

170.1

ارباح عمبلت اجنبية

3.2

6.2

6.8

7.5

8.3

9.1

ارباح مكجكدات مالية بالقيمة

0.3

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

العادلة مف خبلؿ قائمة الدخؿ
تكزيعات ارباح مكجكدات مالية

1.3

1.5

1.4

1.9

1.7

2.1

بالقيمة العادلة مف خبلؿ الدخؿ
الشامؿ االخر
ارباح (خسائر) مكجكدات مالية

0.1

-

-

-

-

-

بالتكمفة المطفأة
ايرادات اخرل

1.0

1.2

1.4

1.7

2.0

2.4

اجمالي الدخل

100.8

109.1

126.4

144.1

162.6

184.3

نفقات المكظفيف

25.0

28.5

31.9

35.7

40.0

44.8

استيبلكات كاطفاءات

6.5

8.6

9.9

11.3

12.7

14.6

مصاريؼ اخرل

18.1

17.6

18.5

19.4

20.4

21.4

مخصص تدني التسييبلت االئتمانية

8.1

4.0

7.5

10.0

10.0

10.0

المباشرة
مخصصات متنكعة

1.4

1.7

1.0

1.0

1.0

1.0

اجمالي المصروفات

59.1

60.4

68.8

77.4

84.0

91.7

الربح قبل الضرائب

41.7

48.7

57.6

66.7

78.6

92.6

ضريبة الدخؿ

12.5

16.6

19.6

22.7

26.7

31.5

الربح لمسنة

29.2

32.1

38.0

44.0

51.9

61.1

* اف البيانات المالية لعاـ  2016خاضعة لمكافقة البنؾ المركزم

ب -بنؾ االردف دبي االسبلمي:
-

أىـ بنكد المركز المالي:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

*2016

2017

2018

2019

2020

2021

محفظة المكجكدات المالية

76.2

171.2

171.2

171.2

171.2

171.2

تسييبلت ائتمانية مباشرة-بالصافي

602.6

732.7

871.3

1031.1

1213.7

1404.9

ممتمكات كمعدات كمكجكدات غير

21.8

31.5

33.4

35.0

36.5

37.7

مممكسة
اجمالي المكجكدات

919.6

1,76.1

1,245.5

1,436.7

1,648.7

1,831.7

كدائع العمبلء

756.2

889.9

1,057.1

1,245.9

1,454.9

1,637.9

التامينات النقدية

8.1

28.3

28.3

28.3

28.3

28.3

حقكؽ الممكية

132.4

130.0

131.9

134.2

137.2

137.2

* اف البيانات المالية لعاـ  2016خاضعة لمكافقة البنؾ المركزم
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-

أىـ بنكد قائمة الدخؿ:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

*2016

2017

2018

2019

2020

2021

صافي ايرادات الفكائد

26.0

37.5

46.0

54.7

64.9

76.5

صافي العمكالت كااليرادات االخرل

6.1

6.3

7.8

9.0

10.4

12.0

المصاريؼ االدارية كالعمكمية

16.6

21.0

24.0

27.2

30.5

34.2

االستيبلكات كاالطفاءات

3.3

4.0

4.0

4.2

4.4

4.6

صافي الربح بعد الضريبة

5.7

8.3

12.0

15.2

19.4

24.2

* اف البيانات المالية لعاـ  2016خاضعة لمكافقة البنؾ المركزم

ت -البيانات المالية المكحدة:
-

أىـ بنكد المركز المالي:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

2016

2017

2018

2019

2020

2021

محفظة المكجكدات المالية

607.6

857

918.4

985.9

1,060.1

1,141.7

تسييبلت ائتمانية مباشرة-بالصافي

1,988.7

2,264.6

2,523.9

2,806.5

3,118.4

3,539.9

ممتمكات كمعدات كمكجكدات غير

72.0

85.7

97.7

119.2

140.6

161.4

مممكسة
اجمالي المكجكدات

3,479.2

3,835.4

4,181.6

4,635.2

5,159.0

5,757.1

كدائع العمبلء

2,613.0

2,908.6

التامينات النقدية

184.3

195.7

3,208.9
104.5

3,619.0
151.9

4,090.9
111.1

4,630.4
135.8

حقكؽ الممكية

310.1

372.6

399.1

429.9

467.3

514.1

-

أىـ بنكد قائمة الدخؿ:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

2016

2017

2018

2019

2020

2021

صافي ايرادات الفكائد

106

120.2

142.1

164.0

187.5

214.7

صافي العمكالت كااليرادات االخرل

26.9

32.6

38.1

43.8

50.5

58.1

المصاريؼ االدارية كالعمكمية

59.7

67.1

74.4

82.3

90.9

100.4

االستيبلكات كاالطفاءات

9.8

12.6

13.9

15.5

17.1

19.2

صافي الربح بعد الضريبة

34.9

40.4

50.0

59.2

71.3

85.3

كفيما يتعمؽ بالتطكرات عمى الحصة السكقية لبنؾ االتحاد خبلؿ السنكات الخمس القادمة ،ستككف عمى النحك التالي:
البياااااااااااااااااااااااااااااااااااان

2017

2018

2019

2020

2021

اجمالي التسييبلت االئتمانية

%9.75

%10.38

%11.02

%11.68

%12.63

محفظة المكجكدات المالية

%9.83

%10.09

%10.37

%10.69

%11.01

اجمالي المكجكدات

%7.52

%7.87

%8.37

%8.95

%9.59

كدائع العمبلء

%8.39

%8.75

%9.34

%9.99

%10.7
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بيان حجم المبيعات المتوقعة في السوق المحمي:

اف مف أىـ النشاطات البيعية لمقطاع المصرفي يتركز بشكؿ أساس في منح التسييبلت االئتمانية بالدرجة االكلى ،يميو االستثمار محفظة

المكجكدات المالية .لذا فاف حجـ النشاط المتكقع لمبنؾ يمكف قياسو عف طريؽ النمك في عناصر قكائمو المالية بشكؿ عاـ ،كفي حجـ النمك

الجمالي التسييبلت االئتمانية كمحفظة مكجكداتو المالية بشكؿ خاص ،باالضافة الى اجمالي المكجكدات ككدائع العمبلء .كندرج لكـ

ممخص عف حجـ النمك المتكقع لمخمسة أعكاـ القادمة حسب اآلتي:

(القرب مميكف دينار)
2017

البيااااااان

2018

2020

2019

2021

بنك االتحاد:
اجمالي التسييبلت االئتمانية

1,593

1,728

1,864

2,007

2,252

محفظة المكجكدات المالية

686

747

815

889

971

اجمالي المكجكدات

2,759

2,936

3,199

3,510

3,926

كدائع العمبلء

2,019

2,152

2,373

2,636

2,993

بنك االردن دبي االسالمي:
اجمالي التسييبلت االئتمانية

756

902

1,070

1,264

1,467

محفظة المكجكدات المالية

171

171

171

171

171

اجمالي المكجكدات

1,076

1,246

1,437

1,649

1,832

كدائع العمبلء

890

1,057

1,246

1,455

1,638

حجم النشاط الموحد:
اجمالي التسييبلت االئتمانية

2,349

2,630

2,935

3,270

3,719

محفظة المكجكدات المالية

857

918

986

1,060

1,142

اجمالي المكجكدات

3,835

4,182

4,635

5,159

5,757

كدائع العمبلء

2,909

3,209

3,619

4,091

4,630

بيان فيما اذا كان النشاط موسمياً سواء اكان ذلك كمياً او جزئياً:
ال يكجد مؤثرات مكسمية قكية عمى النشاط المصرفي.
التدفق النقدي لمسنوات الخمس القادمة:

اف التدفؽ النقدم لمبنؾ يقاس بمقدار صافي االرباح المحققة ،كذلؾ بافتراض اف المؤثرات االيجابية كالسمبية عمى التدفؽ النقدم

سكؼ تمغي بعضيا البعض ،كما انو ال يكجد ام استثمار جكىرم كبير في المكجكدات طكيمة االجؿ.
كعميو ،فاف الجدكؿ التالي يبيف التدفؽ النقدم لمداخؿ (صافي االرباح) المتكقع بعد الضريبة خبلؿ السنكات الخمس القادمة:

(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

2017

2018

2019

2020

2021

صافي االرباح قبؿ زيادة

30.07

33.67

39.40

45.33

51.99

راس الماؿ
صافي ارباح بنؾ االتحاد بعد

32.14

44.00

37.99

51.86

61.10

زيادة راس الماؿ
حصة البنؾ مف ارباح

2.97

5.46

4.30

6.95

8.40

بنؾ االردف دبي االسبلمي*
اجمالي صافي االرباح المتحققة

35.11

42.29

49.47

58.81

69.50

صافي التدفؽ النقدم

5.04

8.62

10.06

13.48

17.51

* اف حصة البنؾ مف صافي االرباح المتحققة مف بنؾ االردف دبي االسبلمي تشكؿ ما نسبتو %35.84
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فترة استرداد الزيادة في راس المال:

يبيف الجدكؿ التالي المدة الزمنية التي سيتـ فييا استرداد الزيادة في راس الماؿ كالبالغة  43.750مميكف دينار ،حيث تـ احتساب
القيمة الحالية لمتدفقات النقدية عمى سعر خصـ نسبتو :%11.70
السنة

(القرب مميكف دينار)

صافي االرباح

القيمة الحالية لمتدفؽ

(التدفؽ النقدم)

النقدم

المبمع التراكمي

السنة االكلى 2017

5.04

4.51

4.51

السنة الثانية 2018

8.62

6.91

11.42

السنة الثالثة 2019

10.06

7.22

18.64

السنة الرابعة 2020

13.48

8.66

27.30

السنة الخامسة 2021

17.51

10.07

37.37

السنة السادسة 2022

20.31

10.46

47.82

السنة السابعة 2023

23.36

10.77

58.59

السنة الثامنة 2024

26.63

10.99

69.58

يمثؿ صافي االرباح (التدفؽ النقدم)؛ حصة البنؾ كالتي تمثؿ ما نسبتو  %35.84مف صافي االرباح المتحققة مف نتائج اعماؿ
بنؾ االردف دبي االسبلمي .كما تمثؿ القيمة الحالية لمتدفؽ النقدم؛ صافي االرباح عمى سعر الخصـ البالغ نسبتو .%11.70

كعميو فاف فترة استرداد الزيادة في راس الماؿ سكؼ تككف تقريبان  5.7سنكات (خمسة سنكات كسبعة أشير تقريبان).
معدل العائد الداخمي ):(IRR

بمغ معدؿ العائد الداخمي لمزيادة في راس الماؿ ما نسبتو  ، %14.28كىك المعدؿ الذم يجعؿ القيمة الحالية لمتدفقات النقدية

تعادؿ الزيادة في راس الماؿ.

كبالنظر الى العائد عمى االستثمار ،فقد تـ األخذ بعيف االعتبار عند احتسابو ما يمي:
 -1متطمبات البنؾ المركزم االردني لكفاية راس الماؿ.
 -2معدؿ العائد عمى الزيادة في مكجكدات ذات المخاطر كالناتجة عف زيادة راس الماؿ كتمثؿ:
االرباح الصافية بعد زيادة راس الماؿ
المكجكدات بعد زيادة راس الماؿ

كتفاصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:
السنة

نسبة العائد

2016

%1.18

2017

%1.28

2018

%1.26

2019

%1.36

2020

%1.47

2021

%1.58

متوسط العائد خالل

%1.39

فترة دراسة الجدوى
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كيمكف احتساب العائد عمى المكجكدات ذات المخاطر الناتجة عف زيادة راس الماؿ كما يمي:
1

 xالعائد عمى الزيادة في المكجكدات ذات المخاطر  xصافي الربح

نسبة كفاية راس الماؿ
1

%7.51 = )0.35-1( x 0.0139 x

0.12
كباضافة العائد عمى استثمار الزيادة في راس الماؿ فاف العائد االجمالي يصبح
%21.79 = %7.51 + %6.57
تقييم تطور عمل الشركة المستقبمي لمسنوات الخمس القادمة:
أ -بنك االتحاد:
-

المركز المالي:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

*2016

2018

2017

2019

2020

2021

الموجودات:
نقد كارصدة لدل البنؾ المركزم

281.8

182.3

162.6

210.2

293.8

374.4

ارصدة لدل بنكؾ كمؤسسات مصرفية

258.6

186.9

188.7

190.6

192.5

192.6

مكجكدات مالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ

23.3

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

قائمة الدخؿ
مكجكدات مالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ

28.5

29.7

29.4

30.0

30.3

30.6

قائمة الدخؿ الشامؿ
تسييبلت ائتمانية مباشرة-بالصافي

1,385.7

1,531.9

1,652.6

1,775.4

1,904.7

2,135.0

مكجكدات مالية بالتكمفة المطفأة-بالصافي

479.6

611.0

672.1

739.3

813.2

894.5

استثمارات في شركات تابعة

0.2

65.9

65.9

65.9

65.9

65.9

ممتمكات كمعدات-بالصافي

44.3

47.1

55.2

73.9

92.8

111.7

مكجكدات غير مممكسة-بالصافي

5.9

7.1

9.1

10.3

11.3

12.0

مكجكدات ضريبية مؤجمة

1.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

مكجكدات اخرل

50.1

51.7

54.2

56.9

59.8

62.7

مجموع الموجودات

20559.6

20759.3

20936.1

30198.6

30510.2

30925.5

المطموبات:
كدائع بنكؾ كمؤسسات مصرفية

123.1

108.6

108.6

108.6

108.6

108.6

كدائع عمبلء

1,856.8

2,018.7

2,151.8

2,373.1

2,636.0

2,992.5

تأمينات نقدية

176.2

167.4

175.8

184.6

193.9

203.5

أمكاؿ مقترضة

56.9

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

مخصص ضريبة الدخؿ

10.6

5.1

14.8

17.1

20.1

23.6

مطمكبات اخرل

25.9

24.8

25.3

25.8

26.3

26.9

مجموع المطموبات

20249.5

20389.6

20541.3

20774.2

30049.9

30420.1

حقوق الممكية:
راس الماؿ المكتتب بو

125.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

عبلكة اصدار

71.5

80.2

80.2

80.2

80.2

80.2
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احتياطي قانكني

36.8

41.8

47.5

54.2

62.0

71.3

احتياطي اختيارم

25.4

30.3

36.0

42.7

50.6

59.8

احتياطي مخاطر مصرفية

14.7

17.9

19.3

20.7

22.2

24.7

احتياطي القيمة العادلة

1.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

ارباح مدكرة

35.1

39.1

51.4

66.3

84.9

109.0

مجموع حقوق الممكية

310.1

369.6

394.8

424.4

460.3

505.4

مجموع المطموبات وحقوق الممكية

20559.6

20759.3

20936.1

30198.6

30510.2

30925.5

* اف البيانات المالية لعاـ  2016خاضعة لمكافقة البنؾ المركزم

-

قائمة الدخؿ:
(القرب مميكف دينار)

*2016

2017

2018

2019

2020

2021

البيااااااان
الفكائد الدائنة

125.2

133.7

149.2

163.2

178.2

197.6

الفكائد المدينة

45.2

51.1

53.1

53.9

55.6

59.4

صافي ايرادات الفوائد

80.0

82.7

96.1

109.3

122.6

138.2

صافي ايرادات العمكالت

14.9

16.9

19.8

23.2

27.2

31.8

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

94.9

99.6

115.9

132.5

149.8

170.1

ارباح عمبلت اجنبية

3.2

6.2

6.8

7.5

8.3

9.1

ارباح مكجكدات مالية بالقيمة

0.3

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

1.3

1.4

1.5

1.7

1.9

2.1

العادلة مف خبلؿ قائمة الدخؿ

تكزيعات ارباح مكجكدات مالية

بالقيمة العادلة مف خبلؿ الدخؿ
الشامؿ االخر

ارباح (خسائر) مكجكدات مالية

0.1

-

-

-

-

-

ايرادات اخرل

1.0

1.2

1.4

1.7

2.0

2.4

اجمالي الدخل

100.8

109.1

126.4

144.1

162.6

184.3

نفقات المكظفيف

25.0

28.5

31.9

35.7

40.0

44.8

استيبلكات كاطفاءات

6.5

8.6

9.9

11.3

12.7

14.6

مصاريؼ اخرل

18.1

17.6

18.5

19.4

20.4

21.4

مخصص تدني التسييبلت االئتمانية 8.1

4.0

7.5

10.0

10.0

10.0

مخصصات متنكعة

1.4

1.7

1.0

1.0

1.0

1.0

اجمالي المصروفات

59.1

60.4

68.8

77.4

84.0

91.7

الربح قبل الضرائب

41.7

48.7

57.6

66.7

78.6

92.6

ضريبة الدخؿ

12.5

16.6

19.6

22.7

26.7

31.5

الربح لمسنة

29.2

32.1

38.0

44.0

51.9

61.1

بالتكمفة المطفأة

المباشرة
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ب -بنؾ االردف دبي االسبلمي:
-

أىـ بنكد المركز المالي:

(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

2016

2017

2018

2019

2020

2021

محفظة المكجكدات المالية

76.2

171.2

171.2

171.2

171.2

171.2

تسييبلت ائتمانية مباشرة-بالصافي

602.6

732.7

871.3

1031.1

1213.7

1404.9

ممتمكات كمعدات كمكجكدات غير

21.8

31.5

33.4

35.0

36.5

37.7

اجمالي المكجكدات

919.6

1,76.1

1,245.5

1,436.7

1,648.7

1,831.7

كدائع العمبلء

756.2

889.9

1,057.1

1,245.9

1,454.9

1,637.9

التامينات النقدية

8.1

28.3

28.3

28.3

28.3

28.3

حقكؽ الممكية

132.4

130.0

131.9

134.2

137.2

137.2

مممكسة

-

أىـ بنكد قائمة الدخؿ:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

2016

2017

2018

2019

2020

2021

صافي ايرادات الفكائد

26.0

37.5

46.0

54.7

64.9

76.5

صافي العمكالت كااليرادات االخرل

6.1

6.3

7.8

9.0

10.4

12.0

المصاريؼ االدارية كالعمكمية

16.6

21.0

24.0

27.2

30.5

34.2

االستيبلكات كاالطفاءات

3.3

4.0

4.0

4.2

4.4

4.6

صافي الربح بعد الضريبة

5.7

8.3

12.0

15.2

19.4

24.2

ت -البيانات المالية المكحدة:
-

أىـ بنكد المركز المالي:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

2016

2017

2018

2019

2020

2021

محفظة المكجكدات المالية

607.6

857

918.4

985.9

1,060.1

1,141.7

تسييبلت ائتمانية مباشرة-بالصافي

1,988.7

2,264.6

2,523.9

2,806.5

3,118.4

3,539.9

ممتمكات كمعدات كمكجكدات غير

72.0

85.7

97.7

119.2

140.6

161.4

اجمالي المكجكدات

3,479.2

3,835.4

4,181.6

4,635.2

5,159.0

5,757.1

كدائع العمبلء

2,613.0

2,908.6

التامينات النقدية

184.3

195.7

3,208.9
104.5

3,619.0
151.9

4,090.9
111.1

4,630.4
135.8

حقكؽ الممكية

310.1

372.6

399.1

429.9

467.3

514.1

مممكسة
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-

أىـ بنكد قائمة الدخؿ:
(القرب مميكف دينار)

البيااااااان

2016

2017

2018

2019

2020

2021

صافي ايرادات الفكائد

106

120.2

142.1

164.0

187.5

214.7

صافي العمكالت كااليرادات االخرل

26.9

32.6

38.1

43.8

50.5

58.1

المصاريؼ االدارية كالعمكمية

59.7

67.1

74.4

82.3

90.9

100.4

االستيبلكات كاالطفاءات

9.8

12.6

13.9

15.5

17.1

19.2

صافي الربح بعد الضريبة

34.9

40.4

50.0

59.2

71.3

85.3

بيان حجم المبيعات في السوق المحمي والسوق الخارجي:

تبيف القكائـ أدناه المركز المالي لبنؾ االتحاد كقائمة الدخؿ باالضافة الى قائمة التدفقات النقدية خبلؿ السنكات الخمس الماضية
(:)2016 – 2012
 قائمة المركز المالي:البيااااااان

2012

2014

2013

2015

*2016

الموجودات:
نقد كارصدة لدل البنؾ المركزم

203,040,111

143,960,147

179,967,505

170,188,161

281,844,459

ارصدة لدل بنكؾ كمؤسسات مصرفية

394,312,516

230,443,182

101,712,875

168,317,723

258,889,861

مكجكدات مالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ

10,240,306

8,938,452

20,104,094

18,661,369

23,300,582

قائمة الدخؿ
مكجكدات مالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ

8,161,221

9,086,685

11,581,362

27,358,737

28,527,354

مكجكدات مالية بالتكمفة المطفأة-بالصافي

226,438,067

426,665,172

613,280,432

611,779,600

479,610,204

مكجكدات مرىكنة

-

5,556,000

-

-

-

تسييبلت ائتمانية مباشرة-بالصافي

836,528,170

1,014,824,140

1,238,478,358

1,288,548,916

1,385,666,088

ممتمكات كمعدات-بالصافي

28,761,229

31,882,877

31,951,464

39,498,606

44,270,972

مكجكدات غير مممكسة-بالصافي

5,172,551

5,073,574

5,242,109

5,510,032

5,891,223

مكجكدات ضريبية مؤجمة

536,635

35,634

75,578

255,268

1,602,674

قائمة الدخؿ الشامؿ

مكجكدات اخرل

36,925,418

51,440,435

54,026,556

59,011,228

50,136,833

مجموع الموجودات

1075001160224

1092709060298

2025604200333

2038901290640

2055907400250

المطموبات:
كدائع بنكؾ كمؤسسات مصرفية

261,852,937

156,674,521

145,839,560

139,081,413

123,107,908

كدائع عمبلء

965,026,007

1,205,587,614

1,653,817,931

1,774,048,405

1,856,773,606

تأمينات نقدية

266,435,025

250,916,545

127,835,980

119,968,164

176,163,488

أمكاؿ مقترضة

-

14,576,133

25,922,474

27,070,921

56,869,246

مخصصات متنكعة

325,245

381,012

349,677

11,750

42,516

مخصص ضريبة الدخؿ

7,494,207

10,964,386

8,965,873

12,546,094

10,595,594

مطمكبات اخرل

13,940,308

36,668,038

21,530,486

23,092,233

25,984,239

مجموع المطموبات

1051500730729

1067507680249

1098402610981

2009508180980

2024905360597

حقوق الممكية:
راس الماؿ المكتتب بو

100,000,000

110,000,000

110,000,000

125,000,000

125,000,000

عبلكة اصدار

71,463,173

71,463,173

71,463,173

71,463,173

71,463,173

احتياطي قانكني

22,084,713

25,299,467

28,815,119

33,147,431

37,340,305

احتياطي اختيارم

9,443,258

12,621,479

16,072,101

20,776,553

24,932,207

احتياطي مخاطر مصرفية

9,386,750

11,129,546

12,918,763

13,469,720

14,730,577
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احتياطي تقمبات دكرية

83,241

116,043

150,124

-

-

حقكؽ اقمية

-

-

-

-

126,000

احتياطي القيمة العادلة

()1,278,987

()92,010

()163,774

1,382,375

1,555,417

ارباح مدكرة

23,860,347

21,600,351

32,902,846

28,071,408

35,055,974

مجموع حقوق الممكية

23500420495

25201380049

27201580352

29303100660

31002030653

مجموع المطموبات وحقوق الممكية

1075001160224

1092709060298

2025604200333

2038901290640

2055907400250
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 -2قائمة الدخؿ:
البيااااااان

2012

2013

2014

2015

*2016

الفكائد الدائنة

79,227,011

100,783,777

122,826,356

124,878,425

125,177,643

الفكائد المدينة

34,714,148

47,881,932

59,263,664

51,340,133

45,141,102

صافي ايرادات الفوائد

4405120863

5209010845

6305620692

7305380292

8000360541

صافي ايرادات العمكالت

12,706,493

12,878,644

12,770,729

12,012,823

14,877,325

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

5702190356

6507800489

7603330421

8505510115

9409130866

ارباح عمبلت اجنبية

2,359,636

1,676,694

2,889,148

3,328,841

3,242,503

ارباح (خسائر) مكجكدات مالية بالقيمة

()793,614

()210,437

()344,374

192,408

297,478

العادلة مف خبلؿ قائمة الدخؿ
ارباح (خسائر) مكجكدات مالية

65,175

-

-

()107,772

62,482

بالتكمفة المطفأة
تكزيعات ارباح مكجكدات مالية بالقيمة العادلة

255,129

313,906

340,917

342,355

1,271,838

مف خبلؿ الدخؿ الشامؿ االخر
ايرادات اخرل

1,499,737

758,568

1,253,720

1,013,050

978,141

اجمالي الدخل

6006050419

6803190220

8004720832

9003190997

10007660308

نفقات المكظفيف

13,612,013

16,306,417

19,087,717

21,636,828

24,966,451

استيبلكات كاطفاءات

3,493,505

4,509,917

5,026,760

5,007,227

6,531,059

مصاريؼ اخرل

7,707,554

10,263,344

12,137,460

14,798,329

18,073,085

مخصص تدني التسييبلت االئتمانية

15,138,537

4,431,101

9,214,573

4,212,145

8,093,535

المباشرة
مخصص تدني مكجكدات مالية بالكمفة المطفأة

250,000

-

-

-

593,125

مخصص (المسترد) تدني عقارات مستممكة

-

613,194

()153,745

383,779

750,102

مخصصات متنكعة

63,925

55,767

58,558

31,149

30,766

اجمالي المصروفات

4002650534

3601790740

4503710323

4600690457

5900380123

الربح قبل الضرائب

2003390885

3201390480

3501010509

4402500540

4107280185

ضريبة الدخؿ

5,592,800

9,617,465

8,628,320

15,417,399

12,492,363

الربح لمسنة

1407470085

2205220015

2604730189

2808330141

2902350822
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 -3قائمة التدفقات النقدية:
البيااااااان

2013

2012

2014

*2016

2015

التدفق النقدي من عمميات التشغيل:
الربح قبؿ الضرائب

32,139,480

20,339,885

35,101,509

44,250,540

41,728,185

تعديالت لبنود غير نقدية:
استيبلكات كاطفاءات

3,493,505

4,509,917

5,026,760

5,007,227

6,531,059

مخصص تدني التسييبلت االئتمانية المباشرة

15,138,537

4,431,101

9,214,573

4,212,145

8,093,535

مخصص (المسترد) تدني عقارات مستممكة

-

613,194

()153,745

383,779

750,102

خسائر مكجكدات مالية غير محققة

303,060

205,481

1,301,133

572,588

()187,269

(ارباح) خسائر بيع ممتمكات كمعدات

160,737

94,462

47,212

106,367

202,741

مخصص تدني مكجكدات مالية بالتكمفة المطفأة

250,000

-

-

-

-

مخصصات متنكعة

63,925

55,767

58,558

31,149

30,766

استبعاد مكجكدات غير مممكسة

-

-

-

107,075

-

تغيرات اسعار الصرؼ عمى النقد كما في حكمو

()1,232,926

()524,988

()1,230,643

()1,375,806

()1,311,825

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطموبات

3805160723

4105240414

5508370294 5302950064 4903650357

التغير في الموجودات والمطموبات:
757,216

النقص (الزيادة) في االيداعات لدل البنكؾ

-

-

-

-

كمؤسسات مصرفية التي تزيد استحقاقيا عف
ثبلثة اشير
(الزيادة) النقص في االرصدة مقيدة السحب

()2,623,655

(الزيادة) في المكجكدات المالية بالقيمة العادلة

()3,077,728

(14,156,710 )16,874,987
1,096,373

9,149,931

(870,137 )12,466,775

()4,803,094
()4,451,944

مف خبلؿ قائمة الدخؿ
()105,210,707( )54,282,703()232,868,791( )182,727,071

(الزيادة) في تسييبلت ائتمانية مباشرة

()127,875,450

(الزيادة) النقص في المكجكدات االخرل

()10,531,576

الزيادة (النقص) في كدائع العمبلء

90,730,931

240,561,607

الزيادة (النقص) في تأمينات نقدية

80,919,465

()7,867,816()123,080,565( )15,518,480

الزيادة في مطمكبات اخرل

1,493,338

22,717,984

مخصصات متنكعة اخرل

()76,918

-

()89,893

صافي التدفق النقدي من عمميات التشغيل

6802320346

7506510629

9104760025 11609810647 12505420405

()2,432,376( )15,128,211

()5,368,451

8,124,293

82,725,201 120,230,474 448,230,317
(1,324,087 )15,271,579
()369,076

56,195,324
3,059,658
-

قبل الضرائب
ضريبة الدخؿ

()2,861,979

()6,147,286

()15,288,563( )11,904,831( )10,626,833

صافي التدفق النقدي من عمميات التشغيل

6503700367

6905040343

7601870462 10500760816 11409150572
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البيااااااان

2012

2014

2013

2015

*2016

التدفق النقدي من عمميات االستثمار:
(شراء) مكجكدات مالية بالقيمة العادلة مف

()1,488,288

()1,975,939

()4,197,073

()20,136,716

()20,136,716

المتحصؿ مف بيع مكجكدات مالية بالقيمة

5,670,691

2,125,015

1,809,566

5,511,711

18,497,564

خبلؿ الدخؿ الشامؿ االخر

العادلة مف خبلؿ الدخؿ الشامؿ االخر
(شراء) مكجكدات مالية اخرل بالكمفة المطفأة

()103,702,836

()270,100,810

()325,926,173

()135,150,001

()135,150,001

استحقاؽ مكجكدات مالية اخرل بالكمفة المطفأة

112,773,254

64,317,705

144,866,913

136,650,833

267,319,397

(شراء) ممتمكات كمعدات

()7,597,599

()6,368,199

()3,928,124

()11,612,695

()8,851,713

المتحصؿ مف بيع ممتمكات كمعدات

5,702

365,736

720,329

736,747

29,978
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(شراء) مكجكدات غير مممكسة

()697,331

()1,624,587

()2,103,299

()2,159,786

()3,065,622

صافي التدفق النقدي من عمميات االستثمار

409630593

()21302610079

()18807570861

()2601590907

11806420887

التدفق النقدي من عمميات التمويل:
أرباح مكزعة عمى المساىميف

()5,882,534

()5,990,254

()6,465,973

()8,562,340

()12,667,652

(الزيادة) النقص في االمكاؿ المقترضة

()15,000,000

14,576,133

11,346,341

1,148,447

29,798,325

رسكـ زيادة راس الماؿ

-

-

-

()145,240

-

الزيادة في حقكؽ االقمية

-

-

-

-

126,000

صافي التدفق النقدي من عمميات التمويل

()2008820534

805850879

408800368

()705590133

1702560673

صافي الزيادة (النقص) في النقد كما في حكمو

49,451,426

()135,170,857

()68,961,921

71,357,776

212,087,022

تأثير تغير اسعار الصرؼ عمى النقد

1,232,926

524,988

1,230,643

1,375,806

1,311,825

كما في حكمو
النقد كما في حكمو في بداية السنة

274,569,933

النقد وما في حكمو في نياية السنة

32502540285

325,254,285

190,608,416

122,877,138

195,610,720

19006080416

12208770138

19506100720

40900090567
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 -جميع أرباح البنؾ متأتية مف نشاطيا المصرفي الداخمي.

 ال يكجد أثر جكىرم ناتج عف تغيير السياسات المحاسبية المتبعة. جميع المكجكدات الثابتة الظاىرة في البيانات المالية مممككة لمبنؾ بالكامؿ. االستثمارات غير االستثمارات في المكجكدات الثابتة كالتي تزيد عف  %10مف اجمالي مكجكدات البنؾ ،مكضحة في البياناتالمالية المرفقة.

 -اف الدكرة االنتاجية لمبنؾ ىي سنة ميبلدية ( )12شي انر ،تبدأ مف  1/1كتنتيي في .12/31

( )4وصف الشركة والشركات التابعة ليا وأعماليا:
 -1النشاطات الرئيسية المتعمقة بعمل الشركة:
 -2لمحة عن نشاط الشركة:

تشمؿ المنتجات كالخدمات الرئيسة كافة الخدمات المالية كالمصرفية بما فييا قطاعات االفراد كالشركات المؤسسات في االردف
القياـ سكاء لحساب الشركة اك الغير في داخؿ المممكة كخارجيا بكافة االعماؿ المصرفية كاالستثمارية بما في ذلؾ المتاجرة في

االكراؽ التجارية.
 النشاطات الرئيسية المتعمقة بعمل الشركة التابعة: يمتمؾ البنؾ ما نسبتو  ٪100مف راسماؿ شركة اإلتحاد لموساطة المالية ،حيث تتمثؿ طبيعة عمميا كمجاالت نشاطيا في؛ممارسة كتقديـ خدمات أعماؿ الكساطة المالية كالكسيط لحسابو كاإلستشارات المالية كادارة اإلستثمار كالتمكيؿ عمى اليامش.

 يمتمؾ البنؾ ما نسبتو  ٪100مف راسماؿ شركة اإلتحاد لمتأجير التمويمي ،حيث تتمثؿ طبيعة عمميا كمجاالت نشاطيا في؛التأجير التمكيمي لآلليات كالسيارات بقصد التممؾ ،إستئجار كتممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة البلزمة لتنفيذ غايات التأجير

التمكيمي ،إقتراض األمكاؿ البلزمة ليا مف البنكؾ كرىف العقارات لتنفيذ غايات التأجير التمكيمي ،شراء كبيع كتجارة كاستيراد

كتصدير المكاد كالسمع الثابتة مف آالت كمعدات كأجيزة كبيعيا نقدان أك بالتقسيط أك بطريقة التأجير التمكيمي ،فتح حسابات
لمشركة في المصارؼ كالشركات المالية داخؿ كخارج األردف لتنفيذ غايات التأجير التمكيمي كالدخكؿ كشركاء مع األفراد

كالشركات التجارية كالصناعية كالمالية كمع الشركات كالمؤسسات التمكيمية كالبنكؾ داخؿ المممكة كخارجيا.
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 يمتمؾ البنؾ ما نسبتو  ٪58مف رأسماؿ شركة االتحاد االسالمي لالستثمار /االردف البالغ  300,000دينار كما  31كانكفاالكؿ  . 2016قاـ البنؾ بتأسيسيا بتاريخ  30تشريف الثاني .2016

 -3ال يوجد بيانات مالية بين تاريخ إعداد النشرة ونياية السنة المالية.
 -4ال يوجد أي سنوات مالية اخرى لمشركة يؤدي عدم االفصاح عنيا إلى تضميل مستخدم ىذه النشرة.
 -5البيانات المالية المرفقة في نشرة االصدار كما في  2016/12/31خاضعة لموافقة البنك المركزي.
 -6ت غييرات أو أحداث جرت لدى الشركة وأثرت عمييا منذ تاريخ القوائم المالية المرحمية كما في  2016/12/31وحتى
تاريخ إعداد ىذه النشرة:

قاـ بنؾ االتحاد كمف خبلؿ الشركة التابعة ،شركة االتحاد االسبلمي بتممؾ  %61.795مف رأس

ماؿ بنؾ االردف دبي االسبلمي.
()5
أ-

األمور االخرى :

بيان الخدمات الرئيسية وأسواقيا :

 القياـ بجميع ما تقكـ بو البنكؾ مف خصـ كتسميؼ كفتح حسابات كاالعتمادات المستندية كتبميغيا كذلؾ بما يتفؽ كاالىداؼاالستثمارية لمبنؾ ،كيشمؿ ذلؾ العمؿ المصرفي المتعمؽ بقبكؿ الكدائع مف الجميكر الجاؿ متكسطة ككذلؾ الحسابات الجارية

كقصيرة االجؿ المتعمقة باكتتاب االسيـ لمشركات كالتمكيبلت االستثمارية التي يمنحيا اك يديرىا البنؾ.
 يكجد لدل الشركة شركتيف تابعتيف مممككتيف بالكامؿ.ب -وصف مصادر تواجد المواد الخام الرئيسية :
ال يكجد.

ج -ال يوجد لدى الشركة أي امتيازات او براءات اختراع او عالمات تجارية أو حقوق تجارية أخرى ليا عالقة بالشركة.

ح -أية مطالبات او حجوزات من قبل ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات او اية جية اخرى او اية رىونات عمى اصول الشركة.
ال يكجد.

خ -اية عمميات غير عادية او اية تغيير عمى السياسات المحاسبية المتبعة وبالتالي اية اثر ناتج عن ذلك.
ال يكجد

د-

القضايا المحكوم بيا لصالح الشركة أو عمييا أو مازلت منظورة لدى القضاء خالل السنوات الخمس السابقة:

قيمة القضايا المرفكعة ضد الغير

البياف
المنظكر

التحصيؿ

اجمالي قيمة القضايا المرفكعة ضد البنؾ كما في
 12/31مف كؿ عاـ
المرفكع

المخصص

2012

9,870,581

1,397,380

10,709,438

45,730

2013

11,437,374

1,118,742

3,082,941

37,981

2014

12,249,999

4,524,805

1,700,252

10,500

2015

3,131,849

1,976,439

2,088,850

11,750

2016

4,115,411

1,365,061

1,503,911

42,516
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 -5المشاريع المستقبمية:

ال يكجد أم مشاريع مستقبمية خ ارجة عف غايات الشركة الكاردة في عقكد تأسيسيا كنظاميا االساسي ،حيث تتركز المشاريع
بناء عمى تكجو مجمس ادارة الشركة.
المستقبمية لمشركة ن

 -7طبيعة عمل الشركة:

القياـ بجميع ما تقكـ بو البنكؾ مف خصـ كتسميؼ كفتح حسابات كاالعتمادات المستندية كتبميغيا كذلؾ بما يتفؽ كاالىداؼ

االستثمارية لمبنؾ ،كيشمؿ ذلؾ العمؿ المصرفي المتعمؽ بقبكؿ الكدائع مف الجميكر الجاؿ متكسطة ككذلؾ الحسابات الجارية
كقصيرة االجؿ المتعمقة باكتتاب االسيـ لمشركات كالتمكيبلت االستثمارية التي يمنحيا اك يديرىا البنؾ.
سابعاً :حركة سعر السيم و تغييره

يبيف الكشؼ التالي اعمى كأدنى سعر ،كسعر اإلغبلؽ لسيـ الشركة في بكرصة عماف خبلؿ االعكاـ الثبلثة السابقة ،مقسمة
الى فترات ربع سنكية لؤلعكاـ  2013ك 2014ك 2015كالى فترات شيرية لعاـ  2016كلغاية  2017/01/31مكضح كما

يمي -:
البيان

سعر اإلغالق

ادنى سعر

اعمى سعر

1.53

1.38

1.57

2013/3/31

1.40

1.33

1.58

2013/6/30

1.42

1.30

1.48

2013/9/30

1.87

1.35

2.01

2013/12/31

1.78

1.78

1.81

2014/3/31

1.59

1.56

1.59

2014/6/30

1.67

1.67

1.68

2014/9/30

1.80

1.80

1.82

2014/12/31

1.83

1.81

1.83

2015/3/31

1.48

1.48

1.48

2015/6/30

1.46

1.46

1.46

2015/9/30

1.52

1.51

1.53

2015/12/31

1.67

1.49

1.67

2016/1/31

1.63

1.56

1.64

2016/2/28

1.63

1.63

1.63

2016/3/31

1.61

1.55

1.68

2016/4/30

عام 2013

عام 2014

عام 2015

عام 2016
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1.75

1.61

1.76

2016/5/31

1.80

1.76

1.80

2016/6/30

1.79

1.75

1.80

2016/7/31

1.83

1.79

1.89

2016/8/31

2.03

1.97

2.03

2016/9/30

1.98

1.90

2.01

2016/10/31

1.91

1.89

2.00

2016/11/30

2.01

2.01

2.02

2016/12/31

1.84

1.82

2.01

2017/01/31

1.96

1.83

1.99

2017/02/27

ثامنا :إدارة الشركة:

يتكلى إدارة الشركة مجمس إدارة مؤلؼ مف ( )11أحد عشر عضكان يتـ انتخابيـ لمدة أربع سنكات كيتككف مجمس اإلدارة الحالي مف:
 -1مجمس اإلدارة

المنصب
رئيس مجمس
إدارة
نائب رئيس
المجمس
عضك
عضك

اإلسم
عصاـ حميـ جريس سمفيتي
"محمد نبيؿ" عبداليادم
محمد حمكدة
الشركة الميبية لبلستثمارات
الخارجية

المؤسسة العامة لمضماف
اإلجتماعي

ممثل العضو

الجنسية

----

أردني

----

أردني

ادريس محمد االحيمر

احمكده الكرفمي

فادم عبدالكىاب

الميبية
االردنية

عبدالفتاح أبك غكش

عضك

شركة اثمار لمتزكيد

عماد محمد عبدالخالؽ

االلمانية

عضك

باسـ عصاـ حميـ سمفيتي

----

االردنية

----

األردنية

عضك

سامي محمد عبداهلل المبركؾ

----

الميبية

عضك

مغيث غياث منير سختياف

----

االردنية

المؤىالت
بكالكريكس اقتصاد

العنوان
بنؾ االتحاد/
االدارة العامة

دبمكـ عالي ادارة اعماؿ

بنؾ االتحاد/

كمحاسبة

االدارة العامة

دكتكراه الفمسفة /كالمحاسبة في بنؾ االتحاد/

مجاؿ تقييـ المخاطر المصرفية

االدارة العامة

بكالكريكس محاسبة كمدقؽ

بنؾ االتحاد/

معتمد CIA

االدارة العامة

بكالكريكس رياضيات
ماجستير في المالية كالتخطيط
االستراتيجي لمشركات

بكالكريكس ىندسة كيربائية

بنؾ االتحاد/
االدارة العامة
بنؾ االتحاد/

االدارة العامة

ماجستير بالمحاسبة مف جامعة
عضك

رياض عبدالمحسف طاىر
الدجاني

دم بكؿ /شيكاغك – الكاليات
المتحدة االمريكية  ،كحائز
عمى عضكية جمعية

بنؾ االتحاد/
االدارة العامة

المحاسبيف االمريكية CPA
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ماجستير في األسكاؽ المالية

بنؾ االتحاد/

بكالكريكس اقتصاد

االدارة العامة

ماجستير في ىندسة النظـ

بنؾ االتحاد/

الصناعية  ،كماجستير في

ادارة األعماؿ

االدارة العامة

بكالكريكس ىندسة
عضك
عضك

رنا جميؿ سعيد عبادم
جب ار "رجا يعقكب" جب ار
غندكر

----

األردنية

----

األردنية

بكالكريكس المحاسبة كادارة

بنؾ االتحاد/

األعماؿ

االدارة العامة

ماجستير في الينسة المعمارية

بنؾ االتحاد/

بكالكريكس في اليندسة المدنية

االدارة العامة

 -خبرات أعضاء مجمس اإلدارة

 )1السيد عصام حميم جريس سمفيتي  /رئيس مجمس االدارة (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
رئيس كبلن مف :لجنة االدارة كلجنة التحكـ المؤسسي كالمجنة االستراتيجية
تاريخ الميبلد1944 :

الشيادة العممية :حاصؿ عمى درجة بكالكريكس إقتصاد  1967الجامعة األمريكية – بيركت.
الخبرات العممية:


رئيس مجمس إدارة بنؾ اإلتحاد مف  1997/6كلتاريخو.



رئيس ىيئة مديرم شركة اإلتحاد لمكساطة المالية مف  – 2006/02كلتاريخو.



مدير عاـ بنؾ االتحاد مف .2008/07-1989/07



نائب مدير عاـ المؤسسة المالية العربية (األردف) مف .1989/6-1986/10



رئيس مجمس إدارة شركة الفنادؽ كالسياحة األردنية.



عضك مجمس إدارة في شركة ازرة لبلستثمار.



عضك مجمس أمناء الجامعة األردنية.



عضك مجمس أمناء مؤسسة الممؾ الحسيف.



عضك مجمس أمناء مدرسة اليكبيؿ.



عضك مجمس أمناء مدرسة البكالكريا.

 )2السيد " /محمد نبيل" عبد اليادي محمد حمودة /نائب رئيس مجمس االدارة( ،عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
عضك في لجنة اإلدارة كلجنة الترشيحات كالمكافآت

تاريخ الميبلد1949 :
الشيادة العممية :بكالكريكس إدارة أعماؿ  1974مف إنجمترا.
الخبرات العممية:


رئيس مجمس إدارة كمدير عاـ مجمكعة شركات حمكدة.



رجؿ أعماؿ في الصناعة كالتجارة كاالستثمار منذ عاـ  1975كلغاية تاريخو.



مكظؼ في بنؾ جريندلز حتى نياية عاـ .1974



عضك مجمس إدارة عدة شركات عامة كخاصة.

 )3الدكتور ادريس محمد االحيمر الورفمي /عضو مجمس اإلدارة( ،عضو غير تنفيذي ،غير مستقل):
عضك في لجنة التدقيؽ كالمجنة االستراتيجية
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تاريخ الميبلد1963 :
الشيادة العممية:


حاصؿ عمى شيادة دكتكراة الفمسفة في المحاسبة "في مجاؿ تقييـ المخاطر المصرفية".

الخبرات العممية:


أستاذ إدارة االئتماف كادارة المخاطر المصرفية المنتدب بكمية اإلقتصاد قسـ التمكيؿ كالمصارؼ جامعة بنغازم /حاليا.



مدير عاـ جناح الرقابة المصرفية "مصرؼ ليبيا المركزم" حتى تاريخو.



مستشار نائب المحافظ لشؤكف المخاطر حتى تاريخو.



رئيس مجمس إدارة مصرؼ األماف لمتجارة كاإلستثمار لغاية عاـ .2012



رئيس لجنة إدارة أزمة السيكلة "مصرؼ ليبيا المركزم" لغاية .2012/5



مدير إدارة الرقابة عمى المصارؼ كالنقد "مصرؼ ليبيا المركزم" لغاية .2011/11



مدير إدارة المخاطر لمصرؼ الكحدة مف (.)2011-2007



عضك مجمس إدارة المؤسسة الميبية لئلستثمار حتى تاريخو.



عضك مجمس إدارة المحفظة اإلستثمارية الطكيمة المدل حتى تاريخو.



عضك مجمس إدارة مصرؼ اإلدخار كاإلستثمار العقارم.



عضك مجمس إدارة مصرؼ الكاحدة عاـ .2014



عضك لجنة إدارة مخاطر القطاع المصرفي الميبي بصندكؽ ضماف الكدائع الميبي.

 )4السيد فادي ابو غوش /عضو مجمس االدارة ( ،عضو غير تنفيذي ،مستقل):
عضكان في لجنة التدقيؽ كلجنة االمتثاؿ

تاريخ الميبلد 1979 :
الشيادة العممية :

حاصؿ عمى شيادة البكالكريكس بالمحاسبة مف جامعة آؿ البيت 2001
مدقؽ داخمي معتمد  - CIAمعيد المدققيف الداخمييف العالمي .IIA
مدقؽ قانكني أردني مجاز JCPA
الخبرات العممية :


رئيس قسـ التدقيؽ الداخمي في صندكؽ استثمار امكاؿ الضماف االجتماعي



عضك مؤسس كىيئة ادارة جمعية التدقيؽ الداخمي االردنية IIA Jordan



عضك مجمس ادارة شركة شيركك لؤلكراؽ المالية  -سابقان .

 )5السيد /عماد محمد عبدالخالق( ،عضو غير تنفيذي ،مستقل):

رئيس لجنة الترشيحات كالمكافآت كعضك في لجنة ادارة المخاطر كلجنة االمتثاؿ

تاريخ الميبلد1963 :
الشيادة العممية :حاصؿ عمى بكالكريكس رياضيات عاـ  1987مف جامعة كيستكاكنسف في الكاليات المتحدة االمريكية.

الخبرات العممية:


مدير عاـ شركة التاميف األردنية منذ عاـ  2005كيشغؿ منصب عضك مجمس إدارة.



عضك مجمس إدارة في شركة آسيا لمتأميف كردستاف – العراؽ.



عضك مجمس إدارة الشركة الكطنية لمتأميف – اليمف.
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عضك في المجنة التنفيذية لمصندكؽ العربي لتغطية أخطار الحرب ) /(AWRISالبحريف.



عضك نادم الرؤساء التنفيذييف لمتأميف في الشرؽ األكسط كشماؿ افريقيا.



نائب رئيس اإلتحاد األردني لشركات التأميف (.)2010 -2009



عضك مجمس إدارة اإلتحاد األردني لشركات التأميف سابقا.



شغؿ عدة مناصب في شركة ميكنخ – ألمانيا آخرىا مدير إقميمي أكؿ (.)2005-1990

 )6السيد /باسم عصام حميم سمفيتي( ،عضو غير تنفيذي ،غير مستقل) :

رئيس لجنة ادارة المخاطر كعضك في لجنة الترشيحات كالمكافآت كالمجنة االستراتيجية كلجنة االمتثاؿ
تاريخ الميبلد1972 :
الشيادات العممية:



ماجستير في المالية كالتخطيط االستراتيجي لمشركات مف جامعة ككلكمبيا في الكاليات المتحدة االمريكية عاـ .2000

بكالكريكس ىندسة كيربائية مف جامعة براكف في الكاليات المتحدة االمريكيػة .1993

الخبرات العممية:


رئػيس الكحػدة البنكيػة االسػتثمارية /التكنكلكجيػا االكركبيػة)2007( (Perella Weinberg Partners, London Uk
– كلغاية تاريخو).



مػػدير تنفيػػذم لمكحػػدة البنكيػػة االسػػتثمارية التكنكلكجيػػة )– 2000( (Morgan Stanley &Co. London UK



الرئيس التنفيذم لمعمميات ).)1998 – 1994( (Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California

.)2006

 )7السيد /رياض عبدالمحسن طاىر الدجاني( ،عضو غير تنفيذي ،مستقل) :

رئيس لجنة التدقيؽ كعضك لجنة التحكـ المؤسسي
تاريخ الميبلد1940 :
الشيادات العممية:


حاصؿ عمى الماجستير في المحاسبة مف جامعة دم بكؿ /شيكاغك في الكاليات المتحدة االمريكية.



حائز عمى عضكية جمعية المحاسبيف االمريكية .CPA



مؤسس كعضك جمعية المحاسبيف كالمدققيف األردنييف .JCPA

الخبرات العممية:


الشريؾ المسؤكؿ في شركة آرثر آندرسف كشركاىـ.



الشريؾ المسؤكؿ في شركة دجاني كعبلء الديف – األردف.



رئيس مجمس إدارة شركة المشرؽ لمتأميف –راـ اهلل سابقا.



رئيس مجمس إدارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.





عضك مجمس األمناء – مستشفى العيكف – القدس /سانت جكف سابقان.
عضك مجمس أمناء مستشفى القديس يكسؼ /القدس سابقان.

عضك في المركز الفمسطيني لتمكيؿ المشاريع الصغيرة – القدس سابقان.

 )8السيد  /سامي محمد عبداهلل المبروك( ،عضو غير تنفيذي ،غير مستقل) :
رئيس لجنة اإلمتثاؿ كعضك في لجنة إدارة المخاطر كلجنة التحكـ المؤسسي
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تاريخ الميبلد1970 :
الشيادة العممية:
حاصؿ عمى شيادة الماجستير في األسكاؽ المالية كحاصؿ عمى شيادة بكالكريكس في اإلقتصاد.
الخبرات العممية:


رئيس لمجنة ادارة المحفظة اإلستثمارية طكيمة المدل في شركة سيرت سكيكرتيز انترناشيكناؿ.



رئيس لمجنة ادارة المحفظة اإلستثمارية طكيمة المدل.



عض ػكا فػػي عػػدة مجػػالس ادارات كلجػػاف لشػػركات ،كعضػػك فػػي مجمػػس ادارة الشػػركة الميبيػػة لئلسػػتثمار ،كمركػػز التجػػارة
العالمي في القاىرة حاليان.

 )9السيد /مغيث غياث منير سختيان :

عضك في لجنة اإلدارة كلجنة ادارة المخاطر كالمجنة االستراتيجية

تاريخ الميبلد1973 :
الشيادات العممية:


بكػالكريكس كماجسػتير ىندسػة نظػـ صػناعية Rensselaer Polytechnic Institute –Troy , New Yorkعػاـ
.1994



ماجستير إدارة أعماؿ مف جامعة  Columbia University New Yorkعاـ .2001

الخبرات العممية:


عضك منتدب لشركة -2013( GMS Speailzed servicesاالف).



مؤسس كعضك منتدب لشركة انياـ (.)2013- 2003



مساعد نائب المدير في مجمكعة الدمج كاإلستحكاذ لممؤسسات المالية .)2003-2000( JP Morgan USA



عضك مجمس إدارة مجمكعة غياث منير سختياف القابضة .GMS Holdings



عضك مجمس إدارة شركات مجمكعة منير سختياف الدكلية . MSI



عضك مجمس إدارة شركة انياـ كالشركات التابعة ليا . ANHAM FZCO



عضك مجمس إدارة شركات فيتؿ كالشركات التابعة ليا . VTEL Holdings



عضك مجمس أمناء مركز ككلكمبيا لؤلبحاث – الشرؽ االكسط Columbia Unviersity Middle East Research



نائب رئيس مجمس اإلدارة لشركة اإلتحاد لمنقميات.UCT

.Center

 )10السيدة  /رنا جميل سعيد عبادي( ،عضو غير تنفيذي ،مستقل):
عضك في لجنة التدقيؽ كلجنة التحكـ المؤسسي

تاريخ الميبلد1966 :
الشيادة العممية:

حاصمة عمى درجة البكالكريكس في المحاسبة كادارة األعماؿ مف الجامعة األردنية.
الخبرات العممية:


نائػػب الػرئيس التنفيػػذم لشػػؤكف العبلقػػات الحككميػػة كالمبيعػػات بالجممػػة فػػي الشػػركة المصػرية لخػػدمات التميفػػكف المحمػػكؿ

"مكبينيؿ" – مصر.

كما شغمت عدة مناصب في نفس الشركة منذ تعيينيا:
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-

نائب الرئيس التنفيذم لمجكدة كالدعـ المؤسسي مف (.)2011/12 – 2009/04

-

نائب الرئيس التنفيذم لمتطكير مف (.)2009/04 – 2007/01

-

المدير المالي التنفيذم مف (.)2006/12 – 2002/06

 )11جب ار "رجا يعقوب" جب ار غندور( ،عضو غير تنفيذي ،مستقل): :
تاريخ الميبلد 1962 :
الشيادة العممية :

حاصؿ عمى شػيادة الماجسػتير باليندسػة المعماريػة مػف جامعػة تكسػاس فػي الكاليػات المتحػدة االمريكيػة كبكػالكريكس باليندسػة

المدنية مف جامعة ارلنغتكف في الكاليات المتحدة االمريكية
الخبرات العممية :


عضك مجمس االدارة في بنؾ لندف كالشرؽ االكسط منذ  2015كلتاريخو



المدير التنفيذم لبنؾ لندف كالشرؽ األكسط خبلؿ الفترة مف .2016-2015



المدير التنفيذم كعضك مجمس االدارة في بنؾ قطر الدكلي خبلؿ الفترة . 2015-2012



المدير العاـ لبنؾ الككيت الكطني ( األردف) كحتى عاـ . 2012

 -2مساىمات أعضاء مجمس اإلدارة و أقربائيم كما في تاريخ 2017/02/27
تاريخ التعيين
تسمسل

االقارب

إسم العضو

جنسية
كما في عام 2017/02/27

العضو

ممثل

عضو مجمس

اإلدارة
1
2
3

عصاـ حميـ جريس سمفيتي
ساميو سميماف السكر

2015/12/20

األردنية

العضو

اقاربو

9928036

(زكجتو)

الشركة الميبية لبلستثمارات الخارجية

كيمثميا الدكتكر ادريس محمد الكرفمي

ال يكجد

كيمثميا السيد فادم عبد الكىاب أبكغكش

ال يكجد

12217833

2289797
2015/12/20

المؤسسة العامة لمضماف اإلجتماعي

المجموع

2015/12/20

الميبية
األردنية

25,319,253
ال يكجد
6619697

األردنية

ال يكجد

25,319,253

ال يكجد
ال يكجد

ال يكجد

6619697

4

السيد "محمد نبيؿ" عبداليادم حمكده

ال يكجد

2015/12/20

األردنية

81571

ال يكجد

81571

5

باسـ عصاـ حميـ سمفيتي

ال يكجد

2015/12/20

األردنية

602953

ال يكجد

602953

شركة اثمار لمتزكيد

ال يكجد

2015/12/20

األردنية

6506

ال يكجد

كيمثميا عماد محمد عبدالخالؽ

ال يكجد

6

113

االلمانية

ال يكجد

6619

7

السيد مغيث غياث منير سختياف

ال يكجد

2015/12/20

األردنية

13014

ال يكجد

13014

8

سامي محمد عبداهلل المبركؾ

ال يكجد

2015/12/20

الميبية

5000

ال يكجد

5000

9

رياض عبد المحسف طاىر الدجاني

ال يكجد

2015/12/20

األردنية

21907

ال يكجد

21907

10

رنا جميؿ سعيد عبادم

ال يكجد

2015/12/20

األردنية

4000

ال يكجد

4000

11

جب ار "رجا يعقكب" جب ار غندكر

ال يكجد

2016/12/13

األردنية

23,698

ال يكجد

23,698

مالحظة :األقارب حسب القانكف الزكجة كاألكالد القصر.
 األسيـ المممككة مف قبؿ شركات مسيطر عمييا مف قبؿ أعضاء مجمس اإلدارة كما في -:2017/02/27اسـ العضك المسيطر
"محمد نبيؿ" عبداليادم محمد حمكدة

اسـ الشركة المسيطر عمييا مف قبؿ
عضك مجمس االدارة

عدد االكراؽ

نسبة

المالية المممككة

الممكية

في الشركة

شركة كادم االردف لتنمية الثركة الحيكانية 3,536,600
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%2.829

 -3مساىمات موظفي االدارة العميا وأقرباؤىم كما في 2017/02/27
اإلسم

تسمسل
1

نادية حممي حافظ السعيد

2

دانياؿ فكاز عكده الشرايحو

اقاربو

المنصب الوظيفي
473,594

المدير العاـ
مساعد مدير عاـ إدارتي المكارد البشرية
كنطكير خبرة العمبلء

ال يكجد
ال يكجد

20,000

 -4المزايا التي تقاضاىا السادة أعضاء مجمس االدارة واالدارة العميا

(أ) يحصؿ رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة عمى المزايا التالية مف بداية العاـ كلغاية :2016/12/31
مكافآت أعضاء

البيااان

مجمس اإلدارة

بدل تنقالت

سفر واقامة

السيد عصاـ حميـ سمفيتي

5,000

24,000

السيد محمد نبيؿ حمكدة

5,000

40,750

مؤسسة العامة الضماف االجتماعي

5,000

31,250

السيد باسـ عصاـ سمفيتي

5,000

33,000

السيد مغيث غياث سختياف

5,000

37,500

السيد سامي محمد المبركؾ

5,000

28,000

السيد عماد محمد عبد الخالؽ

5,000

31,500

السيد رياض عبد المحسف الدجاني

3,333

32,500

السيد ادريس محمد الكرفمي

833

27,500

14,528

السيدة رنا جميؿ عبادم

27,000

10,860

الفاضمة لينا مظير عناب

17,640

السيد محمد عبدالعزيز الشاممي

1,667

السيد عكني مكسى الساكت

5,000

السيد فيد بف محمكد ممحس

1,667

السيد محمد نايؼ البطاينة

5,000

السيد احمد فرج الفرجاني

2,500

المجموع

550000

مكافآت  2015المدفوعة
خالل عام 2016
360,000

18,770
8,400

250
3300890

520558

3600000

(ب)المزايا كالركاتب التي تقاضاىا أفراد اإلدارة العميا مف بداية العاـ كلغاية  ،2016/12/31عمى النحك التالي-:
االسم
معالي السيدة ناديا

المسمى الوظيفي

الجنسية

الرواتب

المكافآت

المدير العاـ

أردنية

272,000

161,000

السيدة ديمة عقؿ

نائب المدير العاـ

أردنية

184,000

52,500

السيد محمد غاصب

مساعد المدير العاـ

حتاممة

إدارة الخدمات المصرفية لمشركات

أردنية

129,400

19,600

أردنية

115,840

18,200

السعيد

السيد بشار عبابنو

مساعد المدير العاـ
إدارة التدقيؽ الداخمي
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العنوان
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد

الجنسية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

السيد طارؽ بدكم
السيد محمد برجاؽ
السيد فادم مرعي
السيد دانياؿ شرايحة
زيد اياد اكرـ كماؿ
مؤنس ممدكح حنا
حداديف
محمد راغب حسيف
عثماف
ربى خميؿ اسكند
كاجك

مساعد المدير العاـ

أردنية

124,600

18,200

أردنية

116,200

17,500

أردنية

99,100

19,250

أردنية

115,400

17,500

مدير ادارة العمميات المالية

أردنية

83,700

15,000

مدير المخاطر كاالمتثاؿ

أردنية

90,900

16,000

مدير اداره التجزئو كالفركع

أردنية

100,100

21,000

مدير مشاريع

أردنية

74,600

12,000

أردنية

47,400

8,000

أردنية

69,800

12,000

أردنية

18,122

12,000

االئتماف كادارة االئتماف
مساعد المدير العاـ
إدارة العمميات المركزية
مدير اداره الخزينة
مساعد مدير عاـ إدارتي المكارد
البشرية كنطكير خبرة العمبلء

االتصاؿ

نتالي مازف يكسؼ

مدير

النبر

التسكيؽ

محمكد تيسير احمد

مدير

بدكاف

المتكسطة

عامر ابك ليمى

مدير انظمة كتكنكلكجيا المعمكمات

االعماؿ

المؤسسي
الصغيرة

ك
ك

بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد
بنؾ االتحاد الشميساني،
شارع عبد الرحيـ الكاكد

أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

فيما يتعمؽ بالبند (أ) ك(ب) أعبله ال يكجد أم امتيازات إضافية لـ يتـ ذكرىا عدا ما ذكر.
 -خبرات االدارة العميا

بيان بأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العميا التنفيذية

 oالسيدة ناديا حممي حافظ السعيد( :المديػر الع ػػاـ)
تاريخ الميبلد1965 :
الشيادة العممية:
حاصمة عمى درجة ماجستير إدارة األعماؿ في مجاؿ التمكيؿ كنظـ المعمكمات االدارية مف الجامعة األمريكية في القاىرة عاـ

.1992

حاصمة عمى درجة البكالكريكس في االقتصاد كادارة األعماؿ مف الجامعة األردنية.
الخبرات العممية:


مدير عاـ بنؾ االتحاد.



مستشار التطكير االستراتيجي  -بنؾ االتحاد.



الرئيس التنفيذم لمؤسسة البحر الميت لمتنمية.



كزير االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.



أميف عاـ ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.



مستشار اقتصادم لكزير االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.



خبرة مصرفية في بنؾ اإلتحاد في عدة مناصب آخرىا :مدير دائرة الخدمات المصرفية لمشركات.
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المجمكعة األردنية لمتكنكلكجيا.



مجمكعة نجار – القاىرة.

العضكيات:


نائب رئيس ىيئة المديريف لشركة اإلتحاد لمكساطة المالية.



عضك مجمس إدارة جمعية البنكؾ.



عضك مجمس إدارة المؤسسة األردنية لتطكير المشاريع االقتصادية .JEDCO



عضك مجمس المدفكعات الكطني االردني.



عضك مجمس إدارة شركة "انجاز" لتييئة الفرص االقتصادية لمشباب االردني.



عضك مجمس اداره جمعية إداما لمطاقة كالمياه كالبيئة .EDAMA



عضك مجمس األمناء لنادم خريجي الجامعة االمريكية بالقاىرة –األردف.



عضك الييئة العامة لمركز ىيا الثقافي.



عضك مجمس ادارة صندكؽ جامعة اليرمكؾ لئلستثمار.



عضك مجمس ادارة شركة المبادرة لدعـ الركاد ).(ENDEAVOR JORDAN



عضك مجمس اداره المنتدل األردني لئلسترتيجيات ).(JORDAN STRATEGY FORUM



عضك مجمس اداره شركة جكرداف سكالر كف لمطاقة المتجددة.



عضك مجمس إدارة غرفة التجارة االمريكية ).(AMCHAM



عضك مجمس إدارة شركة الحمكؿ المالية لمدفع بالياتؼ النقاؿ.



رئيس مجمس اإلدارة المؤسسي لشركة اإلستعبلـ اإلئتماني األردنية ).JORDAN CREDIT BEAURE

 oديمة مفمح محمد عقؿ :نائب المدير العاـ
تاريخ الميبلد1968 :
الشيادة العممية:


حاصػػمة عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي إدارة األعمػػاؿ عػػاـ  2001مػػف جامعػػة لنػػدف  (Imperial College) -فػػي

بريطانيا.


حاصمة عمى درجة الماجستير في األسكاؽ المالية عاـ .1998



حاصمة عمى درجة البكالكريس في اليندسة الكيربائية عاـ .1990

الخبرات العممية:


نائب مدير عاـ بنؾ اإلتحاد منذ .2012/01



مساعد مدير عاـ بنؾ اإلتحاد الدارة المخاطر كاالمتثاؿ لغاية .2012/01



مساعد المدير العاـ /مدير ادارة المخاطر كاإلمتثاؿ في البنؾ األىمي (.)2007 – 2005



رئيس ادارة المخاطر كالسياسة اإلئتمانية في بنؾ اإلسكاف (.)2005 – 2004



مدير مخاطر اإلئتماف في البنؾ العربي (.)2004 – 1990



عضك ىيئة مديريف شركة االتحاد لمكساطة المالية.

" oمحمد غاصب" عبد اهلل عبد المجيد حتاممة( :مساعد المدير العاـ) مدير إدارة الخدمات المصرفية لمشركات
تاريخ الميبلد1971 :
الشيادة العممية:
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حاصؿ عمى ماجستير إدارة أعماؿ (تمكيؿ) مف جامعة ( NYITاألردف) عاـ .2007



حاصؿ عمى بكالكريكس اقتصاد عاـ  1993مف جامعة دمشؽ.

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ اإلتحاد منذ تاريخ .1999/06



عمؿ لدل بنؾ القاىرة عماف (.)1999-1994

 oبشار "محمد خير" عكض عبابنو( :مساعد المدير العاـ) رئيس ادارة التدقيؽ الداخمي
تاريخ الميبلد1970 :
الشيادة العممية:


حاصػػؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي ادارة االعمػػاؿ /التمكيػػؿ عػػاـ  1999مػػف جامعػػة برمينغيػػاـ سػػيتي فػػي المممك ػة

المتحدة.


حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في المحاسبة عاـ  1994مف الجامعة االردنية.



حاصؿ عمى عدة شيادات مينية معتمدة ).(CBA, ACPA, Passed Level I CFA

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ اإلتحاد منذ تاريخ .2008/08



مدير تنفيذم لمتدقيؽ الداخمي في بنؾ المؤسسة العربية المصرفية (.)2008 – 2005



مساعد مدير تنفيذم  -محمؿ مالي رئيسي في مؤسسة ضماف الكدائع (.)2005 – 2002



مفتش بنكؾ كمحمؿ مالي في البنؾ المركزم االردني (.)2002 – 1994



عضك مجمس إدارة شركة الضماف لبلستثمار ابتداء مف  – 2010/5ممثؿ لبنؾ االتحاد.



عضك لجنة التدقيؽ في مؤسسة الممؾ الحسيف ابتداء مف .2016/3

 oطارؽ "محمد سعيد" حسف بدكم( :مساعد المدير العاـ) مدير االئتماف كادارة االئتماف
تاريخ الميبلد1966 :
الشيادات العممية:


حاصؿ عمى ماجستير في ادارة االعماؿ /محاسبة عاـ  1995مف الجامعة االردنية.



حاصؿ عمى بكالكريكس في المحاسبة فرعي اقتصاد كاحصاء عاـ  1987مف الجامعة االردنية.

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ .2008/10



بنؾ الجزيرة ،مدير ائتماف المنطقة الشرقية ،السعكدية (.)2008-2007



البنؾ العربي ،مشرؼ ائتماف دائرة تسييبلت فركع االردف كفمسطيف (.)2007-2005



بنؾ عكدة ،مشرؼ ائتماف ،عماف -االردف (.)2005-2004



البنؾ العربي ،مشرؼ ائتماف دائرة تسييبلت فركع االردف كفمسطيف (.)2004-1991

 oمحمد محمكد أحمد برجاؽ( :مساعد المدير العاـ) مدير ادارة العمميات المركزية
تاريخ الميبلد1972 :
الشيادة العممية:


حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في المحاسبة عاـ  1994مف جامعة عماف االىمية  -االردف.
48



حاصػػؿ عمػػى شػػيادة مينيػػة ) (Certified Business Process Re-Engineering Practitionerعػػاـ
.2004

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ .2008/08



خبير متخصص في عمميات التجارة الدكلية بخبرة تزيد عف اثناف كعشركف عاما في مجاؿ تمكيؿ التجػارة كالعمميػات



مدير العمميات التجارية (البنؾ التجارم األردني) في المممكة األردنية الياشمية (.)2008 – 2005



عمػؿ أيضػػا لػػدل كػػؿ مػػف البنػػؾ العربػػي فػػي المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية كبنػػؾ الريػػاض فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية

المصرفية.

كبنؾ الماؿ األردني في المممكة األردنية الياشمية خبلؿ الفترة (.)2005 - 1994


رئيس المجنة المصرفية الكطنية التابعة لغرفة التجارة الدكلية – األردف.



عضػػك المجنػػة المص ػرفية لغرفػػة التجػػارة الدكليػػة – بػػاريس كعضػػك فريػػؽ عمػػؿ خطابػػات الضػػماف المنبثػػؽ عػػف غرفػػة
التجارة الدكلية – باريس.



عضػػك المجنػػة االستشػػارية لؤلصػػكؿ كاألع ػراؼ المكحػػدة لبلعتمػػادات المسػػتندية نش ػرة رقػػـ  600المنبثقػػة عػػف غرفػػة
التجارة الدكلية – باريس.



شغؿ منصب محكما في العديد مف النزاعات الكثائقية الدكلية في مجاؿ عمميات التجارة الدكلية.

 oدانياؿ فكاز عكده الشرايحة( :مساعد المدير العاـ) مدير إدارتي المكارد البشرية كتطكير خبرة العمبلء
تاريخ الميبلد1977 :
الشيادة العممية:


حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في اليندسة الكيربائية عاـ  2000مف جامعة البمقاء التطبيقية.



حاصؿ عمى شيادة مقيـ رئيسي في أنظمة إدارة الجكدة .2005



حاصؿ عمى شيادة برنامج إدارة المشاريع .2007



حاصؿ عمى شيادة إدارة حؿ النزاعات (الجزء األكؿ).2009 ،Eastern Mennonite University ،



حاصؿ عمى شيادة مدير تنفيذم في إدارة المكارد البشرية مف أكاديمية إدارة المكارد البشرية ،البحريف/كينيا .2010



حاصػػؿ عمػػى شػػيادة مػػدرب كمتخصػػص فػػي الح ػكار التعميمػػي مػػف  Global Learning Partnersكنػػدا عػػاـ
.2012

الخبرات العممية:

عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ .2010/09


مستشػػار كمػػدرب معتمػػد فػػي مجػػاؿ إدارة الم ػكارد البش ػرية كادارة خب ػرة العمػػبلء لػػدل عػػدة شػػركات كمؤسسػػات خاصػػة
كحككمية كمنظمات غير حككمية (.)2010 – 2005( )NGO



مدير تنفيذم إلدارة خبرة العمػبلء كادارة المػكارد البشػرية/التطكير كالتػدريب كادارة المكاىػب كالطاقػات لػدل شػركة زيػف



ميندس كيربائي لدل شركة ( Setelcomمجمكعة فرانس تيميككـ) (.)2002 – 2000

(.)2010 – 2002

 oمحمد راغب حسيف عثماف :مدير ادارة التجزئة كالفركع
تاريخ الميبلد1980 :
الشيادة العممية:
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حاص ػػؿ عم ػػى درج ػػة الماجس ػػتير ف ػػي نظ ػػـ المعمكم ػػات االداري ػػة ع ػػاـ  2007م ػػف االكاديمي ػػة العربي ػػة لمعم ػػكـ المالي ػػة
كالمصرفية في االردف.



حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في المحاسبة عاـ  2002مف الجامعة الياشمية.



حاصؿ عمى شيادة مصرفي اسبلمي معتمد ) (CIBمف ) (AAOIFIمف البحريف عاـ .2012

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ اإلتحاد منذ تاريخ .2014/04



مدير إدارة األصكؿ – مصرؼ الراجحي األردف (.)2013 – 2010



مدير تطكير المنتجات – البنؾ األىمي األردني (.)2010 – 2006



مسػػؤكؿ تطػػكير كربحيػػة البطاقػػات فػػي مجمكعػػة التجزئػػة العالميػػة ) – (Global Retail Bankingالبنػػؾ العربػػي

(.)2006 – 2003

 oفادم "احمد كماؿ" مرعي مرعي :مدير دائرة الخزينة كاالستثمار
تاريخ الميبلد1978 :
الشيادة العممية:


حاصؿ عمى شيادة الماجستير في ادارة االعماؿ عاـ  2015مف جامعة ليفربكؿ في المممكة المتحدة.



حاصؿ عمى شيادة البكالكريكس في العمكـ المالية كالمصرفية عاـ  2001مف جامعة اليرمكؾ.



حاصؿ عمى  ACI Dealing Certificateعاـ .2007



حاصؿ عمى رخصة مدير اصدار مف ىيئة األكراؽ المالية عاـ 2013



حاصؿ عمى رخصة مدير استثمار مف ىيئة األكراؽ المالية عاـ .2015



حاصؿ عمى رخصة مستشار مالي مف ىيئة األكراؽ المالية عاـ .2015

.

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ .2002/08

 oمؤنس ممدكح حداديف :مدير ادارة المخاطر كاالمتثاؿ
تاريخ الميبلد1977 :
الشيادة العممية:



حاصؿ عمى درجة الماجستير في ادارة األعماؿ الدكلية عاـ  2015مف  Lancaster Universityفي بريطانيا.

حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في تخصص اإلدارة المالية كالمصرفية  1999مف الجامعة الياشمية.

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ (.)2008/02



مدير إدارة مخاطر التشغيؿ كالعمميات – البنؾ االىمي (.)2008-2007



محمؿ مالي رئيسي – ىيئة التأميف (.)2007-2005



محمؿ مالي – البنؾ المركزم األردني (.)2005-2003



رئيس قسـ – البنؾ األىمي األردني (.)2003-1999

 oزيد اياد اكرـ كماؿ :مدير ادارة العمميات المالية
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تاريخ الميبلد1980 :
الشيادة العممية:


حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في ادارة األعماؿ فرعي مالية كمصرفية عاـ  2001مف جامعة اليرمكؾ.



حاصؿ عمى شيادة  CPAمف جمعية المحاسبيف االمريكية.

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ (.)2014/04



مدير مالي صندكؽ االئتماف العسكرم (.)2014-2011



مراقب مالي بنؾ ستاندرد تشارترد – األردف (.)2011-2007



محاسب رئيسي – بنؾ الماؿ األردني (.)2007-2004



مساعد رئيس قسـ – بنؾ القاىرة عماف (.)2004-2001

 oربى خميؿ اسكندر كاجك :مدير ادارة المشاريع
تاريخ الميبلد1976 :
الشيادة العممية:


حاصمة عمى درجة البكالكريكس في اليندسة الصناعية عاـ  1999مف الجامعة األردنية.

الخبرات العممية:


عممت لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ (.)2011/06



مديرة التخطيط االستراتيجي كادارة المشاريع في برنامج الحككمة االلكتركنية (.)2011-2004



مديرة مشركع في شركة  Aregonلمتجارة االلكتركنية (.)2004-2001



مديرة تخطيط انتاج في مجمكعة الصايغ (.)2001-1999

 oنتالي مازف يكسؼ النبر :مدير إدارة االتصاؿ المؤسسي كالتسكيؽ
تاريخ الميبلد1985 :
الشيادة العممية:


حاصمة عمى درجة البكالكريكس في التسكيؽ عاـ  2007مف جامعة فرانكمف  Franklin Universityفي سكيسرا.

الخبرات العممية:


عممت لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ .2013/03



مديرة االتصاؿ المؤسسي لدل شركة سرايا العقبة (.)2013 – 2011



محممة أبحاث السكؽ لدل شركة سرايا لمتطكير العقارم ).)2011-2010



مسؤكلة االتصاؿ المؤسسي لدل شركة سرايا لمتطكير العقارم (.)2010-2007

 oعامر "محمد خير" زكي أبك ليمى :المدير التنفيذم لمتكنكلكجيا
تاريخ الميبلد1982 :
الشيادة العممية:


حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في ادارة نظـ كشبكات االعماؿ ،جامعة فيبلدلفيا عاـ .2005

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ (.)2016/11
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مؤسس كمدير تنفيذم لمتكنكلكجيا في ).)2016 – 2010( (MarkaVIP



مدير تنفيذم لمتكنكلكجيا في إرـ لبلنتاج االبداعي (.)2010-2007



مدير التطكير التكنكلػكجي فػي 2006( Quality Management Systems, Resourcing Services LTD
– .)2007

 oمحمكد تيسير احمد بدكاف :مدير دائرة الشركات الصغيره كالمتكسطو
تاريخ الميبلد1982 :
الشيادة العممية:



حاصؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبو كالتمكيؿ عاـ  2008مف الجامعو الياشمية.

حاصؿ عمى درجة البكالكريكس في المحاسبو عاـ  2004مف جامعة اليرمكؾ.

الخبرات العممية:


عمؿ لدل بنؾ االتحاد منذ تاريخ (.)2013/07



مدير مالي /مستشفى الرشيد (.)2013-2012



رئيس قسـ دائره الشركات الصغيرة كالمتكسطة /البنؾ االىمي االردني (.)2012-2007



مدير عبلقات عمبلء – بنؾ االسكاف لمتجارة كالتمكيؿ (.)2007-2004

 -4المراكز الوظيفية ألعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة العميا في الشركات التابعة:
الشركة التابعة

االتحاد لمكساطة

االتحاد لمتاجير
التمكيمي

االتحاد االسبلمي

اسـ عضك مجمس اإلدارة اكاإلدارة العميا

المنصب في الشركة االـ

المنصب في الشركة التابعة

السيد عصاـ حميـ جريس سمفيتي

رئيس مجمس ادارة

رئيس ىيئة مديرم الشركة

السيدة ناديا حممي حافظ السعيد

المدير العاـ

نائب رئيس ىيئة المديريف

السيدة ديما مفمح محمد عقؿ

نائب المدير العاـ

عضك ىيئة مديريف

السيد فادم " احمد كماؿ " مرعي

رئيس دائرة الخزينة

عضك ىيئة مديريف

السيد عصاـ حميـ جريس سمفيتي

رئيس مجمس ادارة

رئيس ىيئة مديرم الشركة

السيدة ناديو حممي حافظ السعيد

المدير العاـ

نائب رئيس ىيئة المديريف

السيدة ديما مفمح محمد عقؿ

نائب المدير العاـ

عضك ىيئة مديريف

السيد عصاـ حميـ جريس سمفيتي

رئيس مجمس ادارة

رئيس مجمس ادارة

السيدة ناديو حممي حافظ السعيد

المدير العاـ

عضك مجمس ادارة

السيد باسـ عصاـ حميـ سمفيتي

عضك مجمس ادارة

عضك مجمس ادارة

السيد سامي محمد عبداهلل المبركؾ

عضك مجمس ادارة

نائب رئيس مجمس ادارة

 -5ال يوجد بين أعضاء مجمس اإلدارة من يساىم في شركات أخرى تعمل في نفس المجال.
 -6لم تنفذ الشركة أية عقود أو مصالح مع شركات ممموكة ألي من أعضاء مجمس اإلدارة خالل السنوات الماضية.
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 -7فيما يمي عضويات أعضاء مجمس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساىمة عامة أخرى أو إدارتيا العميا:
الشركات المساىمة العامة األخرل التي كاف يشغميا
إسػـ العضػك

الشركات المساىمة العامة األخرل التي يشغميا

حالة

اسـ الشركة

الشركة

 – 2006/02كلتاريخو.

العربية (األردف) مف -1986/10
سمفيتي

.1989/6
 عضك مجمس أمناء الجامعة األردنية

الشركة

 رئيس ىيئة مديرم شركة اإلتحاد لمكساطة المالية مف

 نائب مدير عاـ المؤسسة المالية
عصاـ حميـ جريس

اسـ الشركة

حالة


قائمة

رئيس مجمس إدارة شركة الفنادؽ كالسياحة األردنية.

 عضك مجمس ادارة في شركة ازرة لبلستثمار.

قائمة

 عضك مجمس أمناء مؤسسة الممؾ الحسيف.

سابقان

 عضك مجمس أمناء مدرسة اليكبيؿ.
 عضك مجمس أمناء مدرسة البكالكريا.

"محمد نبيؿ" عبداليادم

 رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ لمجمكعة شركات حمكدة.

محمد حمكدة
عماد محمد عبدالخالؽ

 عضك مجمس إدارة االتحاد األردني

قائمة

 مدير عاـ شركة التأميف األردنية منذ عاـ  2005كيشغؿ منصب
عضك مجمس إدارة .

لشركات التأميف سابقا
 نائب رئيس االتحاد االتحاد األردني
لشركات التأميف 2010 -2009

 عضك مجمس ادارة في شركة اسيا لمتأميف كردستاف – العراؽ.
قائمة

 عضك مجمس ادارة الشركة الكطنية لمتأميف – اليمف.
 عضك في المجنة التنفيذية

لمصندكؽ العربي لتغطية اخطار

قائمة

الحرب ) / (AWRISالبحريف.
 عضك نادم الرؤساء التنفيذييف لمتأميف في الشرؽ األكسط
مغيث غياث منير
سختياف

كشماؿ افريقيا.
 عضك منتدب لشركة

 مؤسس كعضك منتدب لشركة انياـ
2013- 2003

( -2013كحتى تاريخو

 مساعد نائب المدير في مجمكعة الدمج
كاالستحكاذ لممؤسسات المالية

GMS Speailzed services

 عضك مجمس ادارة مجمكعة غياث منير سختياف القابضة
GMS Holdings

JP

 عضك مجمس ادارة شركات مجمكعة منير سختياف الدكلية MSI

.2003-2000 Morgan USA

 عضك مجمس ادارة شركة انياـ كالشركات التابعة ليا

قائمة

ANHAM FZCO

قائمة

 عضك مجمس ادارة شركات فيتؿ كالشركات التابعة ليا VTEL
Holdings
 عضك مجمس امناء مركز ككلكمبيا لبلبحاث – الشرؽ االكسط
Columbia Unviersity Middle East Research
Center
 نائب رئيس مجمس االدارة لشركة االتحاد لمنقميات UCT
سامي محمد عبداهلل

 عضك في مجمس ادارة الشركة الميبية لئلستثمار،

المبركؾ

 عضك مركز التجارة العالمي في القاىرة حاليان.

53

قائمة

ادريس محمد االحيمر
الكرفمي

عضك مجمس ادارة مصرؼ الكحدة

 عضك مجمس ادارة مصرؼ االدخار كاالستثمار العقارم

2014

 عضك لجنة ادارة مخاطر القطاع المصرفي الميبي بصندكؽ
ضماف الكدائع الميبي
 عضك مجمس ادارة المؤسسة الميبية لئلستثمار حتى تاريخو .

قائمة

قائمة

 عضك مجمس ادارة المحفظة االستثمارية الطكيمة المدل حتى
تاريخو

رياض عبدالمحسف
طاىر الدجاني

 عضك مجمس االمناء – مستشفى
العيكف – القدس /سانت جكف سابقا
 عضك مجمس أمناء مستشفى القديس
يكسؼ /القدس سابقا

قائمة

 عضك في المركز الفمسطيني لتمكيؿ
المشاريع الصغيرة – القدس سابقا
فادم عبدالكىاب
عبدالفتاح ابك غكش

 عضك مجمس ادارة شركة شيركك

جب ار "رجا يعقكب" جب ار

لؤلكراؽ المالية كحتى 2016/9

قائمة

قائمة
عضك مجمس االدارة في بنؾ لندف كالشرؽ االكسط منذ 2015

غندكر

كلتاريخو

قائمة

* ال يكجد أم شركة تـ تصفيتيا أك اعمنت افبلسيا أعضاء مجمس ادارة الشركة المبينيف أعبله أعضاء في مجالس ادارة تمؾ
الشركات.
تاسعا :توزيع ممكية أسيم الشركة:
( )1فيما يمي كشف يبين عدد المساىمين وجنسياتيم وتوزيع ممكية األسيم كما في :2017/02/27
الجنسية

عدد المساىمين

عدد االسيم

النسبة

اردنييف

4,303

49,145,902

%39.317

عرب

133

56,732,639

%45.386

اجانب

26

19,121,459

%15.297

المجموع

4,462

125,000,000

%100

( )2المساىمين الذين يممكون أكثر من  %5من أسيم الشركة كما ىو بتاريخ :2017/02/27
النسبة

عدد األسيم الممموكة إسم المساىم

%22.219

27,773,750

بنؾ لبناف كالميجر

%20.255

25,319,253

الشركة الميبية لبلستثمارات الخارجية

%15.077

18,846,250

RS Finance

%7.942

9,928,036

عصاـ حميـ جريس سمفيتي

%5.296

6,619,697

المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي
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عاش ار :البيانات والقوائم المالية:
 -1البيانات المالية كما في  31كانون االول  20150 20140 2013 02012و 2016مرفقة في آخر النشرة:
* قائمة المركز المالي
* بياف الدخؿ الشامؿ
* بياف التدفقات النقدية

* بياف التغيرات في حقكؽ الممكية

* ايضاحات حكؿ البيانات المالية
* البيانات المالية المرفقة لعاـ  2016قيد النظر لدل البنؾ المركزم االردني.
 -2توجد واقعة ىامة ورئيسية حدثت لمشركة في الفترة الواقعة بين آخر ميزانية معدة وتاريخ اإلصدار وليا أثر عمى

البيانات المالية ،حيث قام بنك االتحاد ومن خالل الشركة التابعة ،شركة االتحاد االسالمي بتممك  %61.795من رأس مال

بنك االردن دبي االسالمي.

 -3تطور حقوق مساىمي الشركة:

يبيف الجدكؿ ادناه التغير في حسابات راس الماؿ كاالحتياطيات كاالرباح كالخسائر المدكرة لبلعكاـ (:)2016 – 2012
(القرب الؼ دينار)
2013

2014

2015

*2016

2012

110.000

110,000

125,000

125,000

عبلكة اصدار

71,463

71,463

71,463

71,463

71,463

احتياطي قانكني

22,085

25,300

28,815

33,147

37,340

احتياطي اختيارم

9,443

12,621

16,072

20,777

24,932

مخاطر مصرفية عامة

9,387

11,130

12,919

13,470

14,731

تقمبات دكرية

83

116

150

-

-

القيمة العادلة

()1,279

()92

()164

1,382

1,556

ارباح مدكرة

23,860

21,600

32,903

28,072

35,056

حقكؽ االقمية

-

-

-

-

126

المجموع

2350042

2520138

2720158

2930311

3100204

راس الماؿ المكتتب بو كالمدفكع 100.000

* اف البيانات المالية لعاـ  2016خاضعة لمكافقة البنؾ المركزم
 -4ربحية الشركة:

البيانات المالية الرئيسية لمبنؾ خبلؿ االعكاـ ( )2016 – 2012مع أىـ المؤشرات المالية المطمكبة:
(القرب الؼ دينار)
2012

2013

2014

2015

*2016

البيان
مجمكع المكجكدات

1,750,116

1,927,906

2,256,420

2,389,130

2,559,740

كدائع العمبلء

965,026

1,205,588

1,653,818

1,774,049

1,856,774

التسييبلت االئتمانية بالصافي

836,528

1,014,824

1,238,478

1,288,549

1,385,666

راس الماؿ المدفكع

100,000

110,000

110,000

125,000

125,000

حقكؽ الممكية

235,042

252,138

272,158

293,311

310,204

االرباح قبؿ الضريبة

20,340

32,139

35,102

44,251

41,728

االرباح بعد الضريبة

14,747

22,522

26,473

28,833

29,236
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االرباح المكزعة

6,000

6,600

8,800

12,500

12,500

معدؿ العائد عمى المكجكدات )(ROA

%0.9

%1.2

%1.3

%1.2

%1.2

معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية )(ROE

%6.4

%9.2

%10.1

%10.2

%9.7

العائد عمى راس الماؿ )(ROCE

%14.7

%20.5

%24.1

%23.1

%23.4

نسبة االرباح المكزعة الى راس الماؿ

%6

%6

%8

%10

%10

سعر السيـ في بكرصة عماف (دينار)

1.37

1.65

1.80

1.53

2.01

* اف البيانات المالية لعاـ  2016خاضعة لمكافقة البنؾ المركزم
 -5تمتزم الشركة بقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة حسب األصول وأن الشركة تعتمد السياسات المحاسبية التالية في
إعداد وتجييز بياناتيا المالية السنوية:
أسس إعداد القوائم المالية:

تـ اعداد القكائـ المالية المكحدة لمبنؾ كشركاتو التابعة كفقان لمعايير التقارير المالية الدكلية الصادرة عف مجمس معايير
المحاسبة الدكلية كالتفسيرات الصادرة عف لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدكلية المنبثقة عف مجمس معايير
المحاسبة الدكلية ككفقان لمقكانيف المحمية النافذة كتعميمات البنؾ المركزم االردني.
تـ إعداد القكائـ المالية المكحدة كفقان لمبدأ التكمفة التاريخية باستثناء المكجكدات المالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ قائمة
الدخؿ كالمكجكدات المالية بالقيمة العادلة مف خبلؿ قائمة الدخؿ الشامؿ االخر التي تظير بالقيمة العادلة بتاريخ القكائـ
المالية المكحدة .كما تظير بالقيمة العادلة المكجكدات كالمطمكبات المالية التي تـ التحكط لمخاطر التغير في قيمتيا
العادلة.
اف الدينار األردني ىك عممة اظيار القكائـ المالية المكحدة كالذم يمثؿ العممة الرئيسية لمبنؾ.
أىم السياسات المحاسبية
أسس توحيد القوائم المالية
تتضمف القكائـ المالية المكحدة القكائـ المالية لمبنؾ كالشركات التابعة لو كالخاضعة لسيطرتو كتتحقؽ السيطرة عندما يككف
البنؾ قاد انر عمى ادارة االنشطة الرئيسية لمشركات التابعة كعندما يككف معرضان لمعكائد المتغيرة الناتجة مف استثماره في
الشركات التابعة اك يككف لو حقكؽ في ىذه العكائد ،كيككف قاد انر عمى التأثير في ىذه العكائد مف خبلؿ سمطتو عمى
الشركات التابعة ،كيتـ استبعاد المعامبلت كاألرصدة كااليرادات كالمصركفات فيما بيف البنؾ كالشركات التابعة.
يتـ اعداد القكائـ المالية لمشركات التابعة لنفس السنة المالية لمبنؾ باستخداـ نفس السياسات المحاسبية المتبعة في البنؾ،
اذا كانت الشركة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختمؼ عف تمؾ المتبعة في البنؾ فيتـ اجراء التعديبلت البلزمة عمى
القكائـ المالية لمشركة التابعة لتتطابؽ مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنؾ.
 في حاؿ اعداد قكائـ مالية منفصمة لمبنؾ كمنشأة مستقمة يتـ اظيار االستثمارات في الشركة التابعة بالتكمفة.يتـ تكحيد نتائج عمميات ا لشركة التابعة في قائمة الدخؿ المكحدة مف تاريخ تممكيا كىك التاريخ الذم يجرم فيو فعميا
انتقاؿ سيطرة البنؾ عمى الشركة التابعة ،كيتـ تكحيد نتائج عمميات الشركة التابعة التي تـ التخمص منيا في قائمة الدخؿ
المكحدة حتى تاريخ التخمص كىك التاريخ الذم يفقد البنؾ فيو السيطرة عمى الشركة التابعة.
معمومات القطاعات
قطاع األعماؿ يمثؿ مجمكعة مف المكجكدات كالعمميات التي تشترؾ معان في تقديـ منتجات أك خدمات خاضعة لمخاطر
كعكائد تختمؼ عف تمؾ المتعمقة بقطاعات أعماؿ أخرل كالتي سيتـ قياسيا كفقا لمتقارير التي يتـ استعماليا مف قبؿ المدير
التنفيذم كصانع القرار الرئيسي لدل البنؾ.
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القطاع الجغرافي يرتبط في تقديـ منتجات أك خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر كعكائد تختمؼ عف تمؾ
المتعمقة بقطاعات تعمؿ في بيئات اقتصادية أخرل.
موجودات مالية بالتكمفة المطفأة
 ىي المكجكدات المالية التي تيدؼ إدارة البنؾ كفقان لنمكذج أعماليا االحتفاظ بيا لتحصيؿ التدفقات النقدية التعاقديةكالتي تتمثؿ بالدفعات مف أصؿ الديف كالفائدة عمى رصيد الديف القائـ.
 يتػـ اثبات ىذه المكجكدات عند الشراء بالكمفة مضافان الييا مصاريؼ االقتناء ،كتطفأ العبلكة  /الخصـ باستخداـطريقة الفائدة الفعالة  ،قيدان عمى أك لحس ػػاب الفائدة  ،كينزؿ أية مخصصات ناتجة عف التدني في قيمتيا يؤدم الى
عدـ امكانية استرداد االصؿ اك جزء منو ،كيتـ قيد ام تدني في قيمتيا في قائمة الدخؿ المكحدة.
 يمثؿ مبمغ التدني في قيمة ىذه المكجكدات الفرؽ بيف القيمة المثبتة في السجبلت كالقيمة الحالية لمتدفقات النقديةالمتكقعة المخصكمة بسعر الفائدة الفعمي األصمي.
 ال يجكز اعادة تصنيؼ ام مكجكدات مالية مف /الى ىذا البند اال في الحاالت المحددة في معايير التقارير الماليةالدكلية (كفي حاؿ بيع ام مف ىذه المكجكدات قبؿ تاريخ استحقاقيا يتـ تسجيؿ نتيجة البيع ضمف قائمة الدخؿ في
بند مستقؿ كاالفصاح عف ذلؾ كفقان لمتطمبات معايير التقارير المالية الدكلية بالخصكص).
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ىي المكجكدات المالية التي قاـ البنؾ بشراؤىا بغرض بيعيا في المستقبؿ القريب كتحقيؽ األرباح مف تقمبات األسعارالسكقية قصيرة األجؿ أك ىامش أرباح المتاجرة.
 يتـ اثبات ىذه المكجكدات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريؼ االقتناء عمى قائمة الدخؿ المكحدة عند الشراء)كيعاد تقييميا الحقان بالقيمة العادلة ،كيظير التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخؿ المكحدة بما فييا التغير في
القيمة العادلة الناتج عف فركقات تحكيؿ بنكد المكجكدات غير النقدية بالعمبلت االجنبية ،كفي حاؿ بيع ىذه
المكجكدات أك جزء منيا يتـ أخذ األرباح أك الخسائر الناتجة عف ذلؾ في قائمة الدخؿ المكحدة.
 يتـ تسجيؿ االرباح المكزعة اك الفكائد المتحققة في قائمة الدخؿ المكحدة. ال يجكز اعادة تصنيؼ ام مكجكدات مالية مف /الى ىذا البند اال في الحاالت المحددة في معايير التقارير الماليةالدكلية.
 ال يجكز تصنيؼ أم مكجكدات مالية ليس ليا أسعار في أسكاؽ نشطة كتداكالت نشطة في ىذا البند كيقصد بالتداكؿالنشط أف يتـ تداكؿ ىذه األدكات خبلؿ فترة ( )3أشير مف تاريخ االقتناء.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
 تمثؿ ىذه المكجكدات االستثمارات في أدكات الممكية بغرض االحتفاظ بيا عمى المدل الطكيؿ. يتـ اثبات ىذه المكجكدات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافان الييا مصاريؼ االقتناء كيعاد تقييميا الحقان بالقيمةالعادلػة ،كيظير التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخؿ الشامؿ المكحدة كضمف حقكؽ الممكية بما فيو التغير في
القيمة العادلة الناتج عف فركقات تحكيؿ بنكد المكجكدات غير النقدية بالعمبلت االجنبية ،كفي حاؿ بيع ىذه
المكجكدات أك جزء منيا يتـ تسجيؿ األرباح أك الخسائر الناتجة عف ذلؾ في قائمة الدخؿ الشامؿ المكحدة كضمف
حقكؽ الممكية كيتـ تحكيؿ رصيد احتياطي تقييـ المكجكدات المباعة مباشرة الى االرباح كالخسائر المدكرة كليس مف
خبلؿ قائمة الدخؿ المكحدة.
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 ال تخضع ىذه المكجكدات الختبار خسائر التدني. يتـ تسجيؿ االرباح المكزعة في قائمة الدخؿ المكحدة.تسييالت ائتمانية مباشرة
التسييبلت االئتمانية المباشرة ىي مكجكدات مالية ليا دفعات ثابتة اك محددة قدميا البنؾ في االساس اك جرل اقتناؤىا
كليس ليا اسعار سكقية في اسكاؽ نشطة كيتـ قياسيا بالتكمفة المطفأة.
يتـ تككيف مخصص تدني لمتسييبلت اإلئتمانية المباشرة اذا تبيف عدـ إمكانية تحصيؿ المبالغ المستحقة لمبنؾ كعندما
يتكفر دليؿ مكضكعي عمى اف حدثا ما قد أثر سمبان عمى التدفقات النقدية المستقبمية لمتسييبلت اإلئتمانية المباشرة كعندما
يمكف تقدير ىذا التدني ،كتسجؿ قيمة المخصص في قائمة الدخؿ المكحدة.
يتـ تعميؽ الفكائد كالعمكالت عمى التسييبلت اإلئتمانية غير العاممة الممنكحة لمعمبلء كفقا لتعميمات البنؾ المركزم
األردني ،أك كفقان لتعميمات السمطات الرقابية في الدكؿ التي يتكاجد لمبنؾ فييا فركع اك شركات تابعة اييما اشد.
يتـ شطب التسييبلت اإلئتمانية المعد ليا مخصصات في حاؿ عدـ جدكل اإلجراءات المتخذة لتحصيميا بتنزيميا مف
المخصص كيتـ تحكيؿ أم فائض في المخصص اإلجمالي  -إف كجد  -الى قائمة الدخؿ المكحدة ،كيضاؼ المحصؿ
مف الديكف السابؽ شطبيا إلى اإليرادات.
القيمة العادلة
اف أسعار اإلغبلؽ (شراء مكجكدات /بيع مطمكبات) بتاريخ القكائـ المالية المكحدة في اسكاؽ نشطة تمثؿ القيمة العادلة
لبلدكات كالمشتقات المالية التي ليا اسعار سكقية.
في حاؿ عدـ تكفر أسعار معمنة اك عدـ كجكد تداكؿ نشط لبعض االدكات كالمشتقات المالية اك عدـ نشاط السكؽ يتـ
تقدير قيمتيا العادلة بعدة طرؽ منيا:
-

مقارنتيا بالقيمة السكقية الحالية ألداة مالية مشابية ليا إلى حد كبير.

-

تحميؿ التدفقات النقدية المستقبمية كخصـ التدفقات النقدية المتكقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابية ليا.

 نماذج تسعير الخيارات.يتـ تقييـ المكجكدات كالمطمكبات المالية طكيمة األمد كالتي ال يستحؽ عمييا فكائد بمكجب خصـ التدفقات النقدية كبمكجػب
سعر الفائدة الفعالة ,كيتـ إطفاء الخصـ العبلكة ضمف إيرادات الفكائد المقبكضة /المدفكعة في قائمة الدخؿ.
تيدؼ طرؽ التقييـ الى الحصكؿ عمى قيمة عادلة تعكس تكقعات السكؽ كتأخد باالعتبار العكامؿ السكقية كاية مخػاطر اك
منافع متكقعة عند تقرير قيمة االدكات الماليػة كفػي حػاؿ كجػكد أدكات ماليػة يعتػذر قيػاس قيمتيػا العادلػة بشػكؿ يعتمػد عميػو
يتـ اظيارىا بالكمفة بعد تنزيؿ أم تتدني في قيمتيا.
التدني في قيمة الموجودات المالية
يقكـ البنؾ بمراجعة القيـ المثبتة في السجبلت لممكجكدات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي المكحدة لتحديد فيما اذا
كانت ىنالؾ مؤشرات تدؿ عمى تدني في قيمتيا افراديان اك عمى شكؿ مجمكعة ،كفي حالة كجكد مثؿ ىذه المؤشرات فانو
يتـ تقدير القيمة القابمة لبلسترداد مف اجؿ تحديد خسارة التدني.
يتـ تحديد مبمغ التدني كما يمي:
تدني قيمة المكجكدات المالية التي تظير بالتكمفة المطفأة :يمثؿ الفرؽ بيف القيمة المثبتة في السجبلت كالقيمة الحالية
لمتدفقات النقدية المتكقعة مخصكمة بسعر الفائدة الفعمي االصمي.
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يتـ تسجيؿ التدني في القيمة في قائمة الدخؿ المكحدة كما يتـ تسجيؿ ام كفر في الفترة البلحقة نتيجة التدني السابؽ في
المكجكدات المالية في قائمة الدخؿ المكحدة كألدكات حقكؽ الممكية في قائمة الدخؿ الشامؿ األخر.
الممتمكات والمعدات
تظير الممتمكات كالمعدات بالتكمفة بعد تنزيؿ االستيبلؾ المتراكـ كام تدني في قيمتيا ،كيتـ استيبلؾ الممتمكات
كالمعدات (باستثناء األراضي) عندما تككف جاىزة لئلستخداـ بطريقة القسط الثابت عمى مدل العمر اإلنتاجي المتكقع ليا
باستخداـ النسب السنكية المئكية التالية:
٪
4 -2
مباني
15-7
معدات كأجيزة كأثاث
15
كسائط نقؿ
20
أجيزة الحاسب اآللي
20 - 2.5
أخػػرل
عندما يقؿ المبمغ الممكف استرداده مف أم مف الممتمكات كالمعدات عف صافي قيمتيا الدفترية فإنو يتـ تخفيض قيمتيا
إلى القيمة الممكف استردادىا كتسجؿ قيمة التدني في قائمة الدخؿ المكحدة.
يتـ مراجعة العمر االنتاجي لمممتمكات كالمعدات في نياية كؿ عاـ ،فاذا كانت تكقعات العمر االنتاجي تختمؼ عف
التقديرات المعدة سابقان يتـ تسجيؿ التغير في التقدير لمسنكات البلحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتـ استبعاد الممتمكات كالمعدا ت عند التخمص منيا اك عندما اليعكد أم منافع مستقبمية متكقعة مف استخداميا اك مف
التخمص منيا.
المخصصات
يتـ االعتراؼ بالمخصصات عندما يككف عمى البنؾ التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي المكحدة ناشئة عف احداث
سابقة كاف تسديد االلتزامات محتمؿ كيمكف قياس قيمتيا بشكؿ يعتمد عميو.
مخصص تعويض نياية الخدمة لمموظفين
يتـ تككيف مخصص لمكاجية االلتزامات القانكنية كالتعاقدية الخاصة بنياية الخدمة لممكظفيف عف مدة الخدمة لكؿ مكظؼ
بتاريخ قائمة المركز المالي المكحدة بمكجب المكائح الداخمية لمبنؾ.
ضريبة الدخل
تمثؿ مصاريؼ الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة كالضرائب المؤجمة.
تحسب مصاريؼ الضرائب المستحقة عمى أساس االرباح الخاضعة لمضريبة ،كتختمؼ االرباح الخاضعة لمضريبة عف
االرباح المعمنة في القكائـ المالية المكحدة الف االرباح المعمنة تشمؿ ايرادات غير خاضعة لمضريبة اك مصاريؼ غير
قاب مة لمتنزيؿ في السنة المالية كانما في سنكات الحقة اك الخسائر المتراكمة المقبكلة ضريبيا أك بنكد ليست خاضعة اك
مقبكلة التنزيؿ الغراض ضريبية.
تحسػػب الضرائب بمكجب النسب الضرائبية المقررة بمكجب القكانيف كاالنظمة كالتعميمات في البمداف التي يعمؿ فييا
البنؾ.
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إف الضرائب المؤجمة ىي الضرائب المتكقع دفعيا اك استردادىا نتيجة الفركقات الزمنية المؤقتة بيف قيمة المكجكدات اك
المطمكبات في القكائـ المالية المكحدة كالقيمة التي يتـ احتساب الربح الضريبي عمى اساسيا .يتـ احتساب الضرائب
المؤجمة باستخداـ طريقة االلتزاـ بقائمة المركز المالي كتحتسب الضرائب المؤجمة كفقان لمنسب الضريبية التي يتكقع
تطبيقيا عند تسكية االلتزاـ الضريبي اك تحقيؽ المكجكدات الضريبية المؤجمة.
يتـ مراجعة رصيد المكجكدات الضريبية المؤجمة في تاريخ القكائـ المالية المكحدة كيتـ تخفيضيا في حالة تكقع عدـ
امكانية االستفادة مف تمؾ المكجكدات الضريبية جزئيا اك كميا.
اسيم خزينة
تظير أسيـ الخزينة بالتكمفة ،كال تتمتع ىذه األسيـ بأم حؽ في األرباح المكزعة عمى المساىميف ،كليس ليا الحؽ في
المشاركة أك التصكيت في اجتماعات الييئة العامة لمبنؾ .ال يتـ االعتراؼ بالربح أك الخسارة الناتجة عف بيع أسيـ
الخزينة في بياف الدخؿ إنما يتـ اظيار الربح في حقكؽ الممكية ضمف بند عبلكة/خصـ اصدار أسيـ ،أما الخسارة فيتـ
قيدىا عمى األرباح المدكرة في حاؿ استنفاذ رصيد عبلكة اصدار أسيـ خزينة.
التقاااص
يتـ اجراء تقاص بيف المكجكدات المالية كالمطمكبات المالية كاظيار المبمغ الصافي في قائمة المركز المالي المكحدة فقط
عندما تتكفر الحقكؽ القانكنية الممزمة ككذلؾ عندما يتـ تسكيتيا عمى أساس التقاص اك يككف تحقؽ المكجكدات كتسكية
المطمكبات في نفس الكقت.
تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف
يتـ تحقؽ ايرادات الفكائد باستخداـ طريقة الفائدة الفعمية باستثناء فكائد كعمكالت التسييبلت االئتمانية غير العاممة التي ال
يتـ االعتراؼ بيا كايرادات كيتـ تسجيميا في حساب الفكائد كالعمكالت المعمقة.
يتـ االعتراؼ بالمصاريؼ عمى اساس مبدأ االستحقاؽ.
يتـ تسجيؿ العمكالت كإيرادات عند تقديـ الخدمات المتعمقة بيا ،كيتـ االعتراؼ بارباح اسيـ الشركات عند تحققيا (اقرارىا
مف الييئة العامة لممساىميف).
تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتـ االعتراؼ بشراء كبيع المكجكدات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزاـ البنؾ ببيع أك شراء المكجكدات المالية).
المشتقات المالية

مشتقات مالية لممتاجرة
يتـ إثبات القيمة العادلة لمشتقات األدكات المالية المحتفظ بيا ألغراض المتاجرة (مثؿ عقكد العمبلت األجنبية اآلجمة،
عقكد الفائدة المستقبمية ،عقكد المقايضة ،حقكؽ خيارات أسعار العمبلت األجنبية) في قائمة المركز المالي المكحدة كتحدد
القيمة العادلة كفقان ألسعار السكؽ السائدة ،كفي حاؿ عدـ تكفرىا تذكر طريقة التقييـ ،كيتـ تسجيؿ مبمغ التغيرات في
القيمة العادلة في قائمة الدخؿ المكحدة.
عقود إعادة الشراء أو البيع
يستمر االعتراؼ في القكائـ المالية المكحدة بالمكجكدات المباعة كالتي تـ التعيد المتزامف بإعادة شرائيا في تاريخ
مستقبمي ،كذلؾ الستمرار سيطرة البنؾ عمى تمؾ المكجكدات كألف أية مخاطر أك منافع تؤكؿ لمبنؾ حاؿ حدكثيا ،كيستمر
تقييميا كفقان لمسياسات المحاسبية المتبعة( .ىذا كفي حاؿ كجكد حؽ لممشترم بالتصرؼ بيذه المكجكدات (بيع اك اعادة
رىف) فيجب اعادة تصنيفيا ضمف المكجكدات المالية المرىكنة) تدرج المبالغ المقابمة لممبالغ المستممة ليذه العقكد ضمف
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المطمكبات في بند األمكاؿ المقترضة ،كيتـ االعتراؼ بالفرؽ بيف سعر البيع كسعر إعادة الشراء كمصركؼ فكائد يستحؽ
عمى مدل فترة العقد باستخداـ طريقة الفائدة الفعمية.
أما المكجكدات المشتراه مع التعيد المتزامف بإعادة بيعيا في تاريخ مستقبمي محدد فبل يتـ االعتراؼ بيا في القكائـ المالية
المكحدة ،كذلؾ لعدـ تكفر السيطرة عمى تمؾ المكجكدات كألف أية مخاطر أك منافع ال تؤكؿ لمبنؾ حاؿ حدكثيا .كتدرج
المبالغ المدفكعة ا لمتعمقة بيذه العقكد ضمف الكدائع لدل البنكؾ كالمؤسسات المصرفية األخرل أك ضمف التسييبلت
اإلئتمانية حسب الحاؿ ،كيتـ معالجة الفرؽ بيف سعر الشراء كسعر إعادة البيع كإيرادات فكائد تستحؽ عمى مدل فترة
العقد باستخداـ طريقة الفائدة الفعمية.
وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ممكيتيا لمبنك ً
تظير المكجكدات التي آلت ممكيتيا لمبنؾ في قائمة المركز المالي المكحدة ضمف بند "مكجكدات أخرل" كذلؾ بالقيمة
التي آلت بيا لمبنؾ أك القيمة العادلة أييما أقؿ ،كيعاد تقييميا في تاريخ القكائـ المالية المكحدة بالقيمة العادلة بشكؿ
إفرادم  ،كيتـ تسجيؿ أم تدني في قيمتيا كخسارة في قائمة الدخؿ المكحدة كال يتـ تسجيؿ الزيادة كإيراد .يتـ تسجيؿ
الزيادة البلحقة في قائمة الدخؿ المكحدة إلى الحد الذم ال يتجاكز قيمة التدني الذم تـ تسجيمو سابقان.
الموجودات غير الممموسة
تقيد المكجكدات غير المممكسة المشتراه بالتكمفة.
يتـ تصنيؼ المكجكدات غير المممكسة عمى اساس تقدير عمرىا الزمني لفترة محددة أك لفترة غير محددة .كيتـ اطفاء
المكجكدات غير المممكسة التي ليا عمر زمني محدد خبلؿ ىذا العمر كيتـ قيد االطفاء في قائمة الدخؿ المكحدة .اما
المكجكدات غير المممكسة التي عم رىا الزمني غير محدد يتـ مراجعة التدني في قيمتيا في تاريخ القكائـ المالية المكحدة
كيتـ تسجيؿ أم تدني في قيمتيا في قائمة الدخؿ المكحدة.
يتـ مراجعة أية مؤشرات عمى تدني قيمة المكجكدات غير المممكسة في تاريخ القكائـ المالية المكحدة .كذلؾ يتـ مراجعة
تقدير العمر الزمني لتمؾ المكجكدات كيتـ اجراء أية تعديبلت عمى الفترات البلحقة.
ال يتـ رسممة المكجكدات غير المممكسة الناتجة عف اعماؿ البنؾ كيتـ تسجيميا في قائمة الدخؿ المكحدة في نفس السنة.
تشمؿ المكجكدات غير المممكسة برامج كانظمة الحاسب اآللي كتقكـ ادارة البنؾ بتقدير العمر الزمني لكؿ بند حيث يتـ
اطفاء تمؾ المكجكدات بطريقة القسط الثابت مف  3إلى  7سنكات.
العمالت االجنبية
يتـ تسجيؿ المعامبلت التي تتـ بالعمبلت األجنبية خبلؿ السنة بأسعار الصرؼ السائدة في تاريخ إجراء المعامبلت.
يتـ تحكيؿ أرصدة المكجكدات المالية كالمطمكبات المالية باسعار العمبلت االجنبية الكسطية السائدة في تاريخ قائمة
المركز المالي المكحدة كالمعمنة مف البنؾ المركزم األردني.
يتـ تحكيؿ المكجكدات غير المالية كالمطمكبات غير المالية بالعمبلت االجنبية كالظاىرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد
قيمتيا العادلة.
يتـ تسجيؿ االرباح كالخسائر الناتجة عف تحكيؿ العمبلت األجنبية في قائمة الدخؿ المكحدة.
يتـ تسجيؿ فركقات التحكيؿ لبنكد المكجكدات كالمطمكبات بالعمبلت األجنبية غير النقدية (مثؿ األسيـ) كجزء مف التغير
في القيمة العادلة.
عند تكحيد البيانات المالية يتـ ترجمة مكجكدات كمطمكبات الفركع كالشركات التابعة في الخارج مف العممة الرئيسية
(االساسية) إلى عممة التقرير كفقا لبلسعار الكسطية لمعمبلت في تاريخ القكائـ المالية كالمعمنة مف البنؾ المركزم
االردني ,أما بنكد االيرادات كالمصركفات فيتـ ترجمتيا عمى اساس معدؿ السعر خبلؿ السنة كتظير فركقات العممة
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الناجمة في بند مستقؿ في قائمة الدخؿ الشامؿ كضمف حقكؽ الممكية  ،كفي حالة بيع احدل ىذه الشركات اك الفركع فيتـ
قيد مبمغ فركقات ترجمة العمبلت االجنبية المتعمؽ بيا ضمف االيرادات /المصاريؼ في قائمة الدخؿ.
النقد وما في حكمو
ىك النقد كاأل رصدة النقدية التي تستحؽ خبلؿ مدة ثبلثة أشير ،كتتضمف :النقد كاألرصدة لدل بنكؾ مركزية كاألرصدة
لدل البنكؾ كالمؤسسات المصرفية ،كتنزؿ كدائع البنكؾ كالمؤسسات المصرفية التي تستحؽ خبلؿ مدة ثبلثة أشير
كاألرصدة المقيدة السحب مف تاريخ إقتنائيا.
استخدام التقديرات
إف إعداد القكائـ المالية المكحدة كتطبيؽ السياسات المحاسبية يتطمب مف إدارة البنؾ القياـ بتقديرات كاجتيادات تؤثر في
مبالغ المكجكدات كالمطمكبات المالية كاإلفصاح عف االلتزامات المحتممة .كما أف ىذه التقديرات كاالجتيادات تؤثر في
اإليرادات كالمصاريؼ كالمخصصات ككذلؾ في التغيرات في القيمة العادلة التي تظير ضمف حقكؽ الممكية .كبشكؿ
خاص يتطمب مف إدارة البنؾ اصدار أحكاـ كاجتيادات ىامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبمية كأكقاتيا .إف
التقديرات المذككرة مبنية بالضركرة عمى فرضيات كعكامؿ متعددة ليا درجات متفاكتة مف التقدير كعدـ التيقف كأف النتائج
الفعمية قد تختمؼ عف التقديرات كذلؾ نتيجة التغيرات الناجمة عف أكضاع كظركؼ تمؾ التقديرات في المستقبؿ.
في اعتقاد إدارة البنؾ بأف تقديراتيا ضمف القكائـ المالية المكحدة معقكلة كمفصمة عمى النحك التالي:
 مخصص تدني التسييبلت االئتمانية المباشرة :يتـ مراجعة مخصص تدني التسييبلت االئتمانية ضمف األسسالمكضكعة مف قبؿ البنؾ المركزم االردني كمعايير التقارير المالية الدكلية.
 يتـ قيد تدني قيمة العقارات المستممكة اعتمادان عمى تقييمات عقارية حديثة كمعتمدة مف قبؿ مقدريف معتمديف لغاياتاحتساب التدني مف قيمة االصؿ .كيعاد النظر في ذلؾ التدني بشكؿ دكرم.

 تقكـ االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لمممتمكات كالمعدات كالمكجكدات غير المممكسة بشكؿ دكرم لغاياتاحتساب االستيبلكات كاالطفاءات السنكية اعتمادا عمى الحالة العامة لتمؾ االصكؿ كتقديرات االعمار االنتاجية
المتكقعة في المستقبؿ كيتـ اخذ خسارة التدني(اف كجدت) الى قائمة الدخؿ المكحدة لمسنة.
 مخصص ضريبة الدخؿ :يتـ تحميؿ السنة المالية بما يخصيا مف نفقة ضريبة الدخؿ كفقان لؤلنظمة كالقكانيفكالمعايير المحاسبية كيتـ احتساب كاثبات المكجكدات كالمطمكبات الضريبية المؤجمة كمخصص الضريبة البلزـ.

 مخصصات قضائية :لمكاجية أية التزامات قضائية يتـ أخذ مخصصات ليذه االلتزامات استنادان لرأم المستشارالقانكني في البنؾ.

 -مخصص تعكيض نياية الخدمة :يتـ احتساب التزامات البنؾ تجاه المكظفيف حسب قانكف العمؿ كلكائح البنؾ.
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