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اإلبداع

من خالل المبادرات الخالقة لطاقم اإلدارة،أصبح 
بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن( من 
المصارف المحلية عالية التقدير على مستوى 
الشركات واألفراد. وبفضل الحرفية في استثمار 
الفرص المتاحة، والتي يدعمها نظام دقيق 
لتجنب المخاطر، صنعنا النمو وحافظنا عليه.
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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم
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صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبد اهلل ولي العهد



6   بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )الأردن( | التقرير ال�سنوي 2012

روؤيتنا، مهمتنا وقيمنا
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

نبذة تعريفية عن اأع�ساء جمل�س الإدارة
اأع�ساء جمل�س الإدارة

اأن�سطة البنك الرئي�سية
اأماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها

حجم ال�ستثمار الراأ�س مايل للبنك
ال�سركة التابعة  )�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية(

الهيكل التنظيمي للبنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية
نبذة تعريفية عن الإدارة العليا

نبذة تعريفية عن �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية
اأ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

الو�سع التناف�سي للبنك �سمن قطاع الن�ساط امل�سريف
العتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سيني حمليًا وخارجيًا

حماية حكومية اأو امتيازات يتمتع بها البنك
القرارات ال�سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية

عدد موظفي البنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية وفئات موؤهالتهم
برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي البنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية

املخاطر التي يتعر�س البنك لها
الإجنازات التي حققها البنك خالل ال�سنة املالية

الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية
ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح اأو اخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�سايف حقوق امل�ساهمني واأ�سعار الأوراق املالية

حتليل املركز املايل للبنك ونتائج اأعماله خالل ال�سنة املالية
التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية للبنك ل�سنة  2013

مقدار اتعاب التدقيق للبنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية
عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة
عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا

عدد الأوراق املالية اململوكة لأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا
املزايا واملكاآفات التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

املزايا واملكاآفات التي يتمتع بها اأ�سخا�س الإدارة العليا
التربعات واملنح خالل �سنة  2012

عقود وم�ساريع وارتباطات عقدها البنك
م�ساهمة البنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية يف حماية البيئة

م�ساهمة البنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية يف خدمة املجتمع املحلي
الإقرارات

القوائم املالية
احلاكمية املوؤ�س�سية

دليل جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية

9
12
14
18
20
20
22
22
24
26
30
32
32
32
32
32
33
33
34
36
41
42
44
46
46
47
48
48
49
50
51
51
52
52
53
54

115
132

المحتويات



7

تاأ�س�س بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف الأردن يف �سنة 1990 ك�سركة م�ساهمة عامة اأردنية وهو 
ع�سو يف جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية اأحد اأكرب البنوك العربية الدولية التي يقع مركزها 
الرئي�سي يف مملكة البحرين ولها بنوك تابعة وفروع ومكاتب متثيل منت�سرة يف جميع اأنحاء العامل.

 
 يقدم بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( كافة الأعمال امل�سرفية من خالل مركزه الرئي�سي 
 .ATM يف عمان وفروعه املنت�سرة داخل اململكة والبالغ عددها 27 فرعًا و51 جهازًا لل�سرف الآيل
يعمل البنك على تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�سرفية والتجارية واخلزينة والتمويل 
والإقرا�س وخدمات البنوك املرا�سلة والعمليات امل�سرفية الدولية. كما يقدم خدمات ا�ستثمارية 
واأعمال الو�ساطة يف الأوراق املالية )حمليًا واإقليميًا ودوليًا( نيابة عن عمالئه بالإ�سافة اإىل تقدمي 
املالية  لال�ستثمارات  العربي  التعاون  �سركة  له  التابعة  ال�سركة  خالل  من  مالية  ا�ست�سارات 
ABC Investments (ABCI). ويحر�س البنك على مواكبة التطور التكنولوجي وتوفري اأحدث 

اخلدمات اللكرتونية لعمالئه.
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اإلسالمي

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي يهدف اإىل 
تقدمي اأكرب عدد من اخلدمات واملنتجات امللتزمة 

بال�سريعة الإ�سالمية حتت �سقف واحد. �ساعيًا 
اإىل تلبية املتطلبات ال�ستثمارية املتنوعة وحتقيق 

ا�سرتاتيجية املجموعة لنمو م�ستدام.

التمكين

العالمي

الإخال�س، واللتزام، والعتمادية، هي ال�سفات 
الثالث التي لغنى عن اأي منها لأي م�سرف. ويف 

نظر عمالئنا، ميتلك بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 
الدويل كل هذه ال�سفات، وهذا هو ال�سبب الذي 

يجعلنا ال�سريك املف�سل لديهم.

االعتمادية

تونس

يقوم بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية تون�س ببناء 
عالقات قوية. ويوؤدي اأ�سلوب العمل اجلماعي املثمر 
الذي ينتهجه فريق العمل بالبنك، والتعاون الوثيق 

مع عمالئنااإىل توفري املرونة للبنك.

التعاون

- Tunisie

المجموعة

التوجيه الثابت ياأخذنا اأقرب اإىل حتقيق اأهدافنا. 
الجتاه ال�سرتاتيجي وا�سح املعامل واملدعوم 

بالقيادة الرا�سخة، يوؤدي اإىل حتقيق عالقات اأقوى 
مع عمالءنا، كما يوؤدى اإىل النجاح على ال�سعيد 

املايل.

القيادة

مصر

ظل بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر ثابتا 
بحزم يف مواجهة التقلبات، وبف�سل القيادة الذكية 

نتخطى التحديات لن�سل اإىلالزدهار والنمو املربح.

الثبات

- Egypt

الجزائر

تطبيق ا�سرتاتيجيتنا التي يجتهد البنك يف ال�سري 
يف هداها، جعل بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية- 

اجلزائر قائما بكل ثقة. ليح�سد الآن التقدير الذي 
مييزه بف�سل تنمية �سبكتنا ورفع جودة العرو�س التي 

نقدمها.

االجتهاد

- Algeria

مجموعتنا
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- Jordan

اأن نعرف بالبنك املبدع واملبادر يف اململكة الأردنية الها�سمية باإمكانيات وخربات جمموعة مالية رائدة يف املنطقة امتدادًا لروؤية املجموعة من حيث 

اأن ن�سبح م�سرفًا عامليًا رائدًا يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يحقق مل�ستثمريه اأعلى العوائد ويقدم لعمالئه منتجات متميزة، وقادر على 

جذب وتطوير املواهب الب�سرية والحتفاظ بها.

رؤيتنا
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• تقدمي خدمات ومنتجات مبتكرة وذات جودة عالية لعمالئنا من خالل قنوات مي�سرة ومتاحة. 	
• تعظيم منفعة عمالئنا وجعل تعاملهم معنا جتربة طيبة. 	
• التفاعل مع املجتمع املحلي والوطني. 	
• اإيجاد بيئة �سحية وجاذبة لكافة موظفينا. 	
• العمل على تنمية قيمة ا�ستثمارات م�ساهمينا وحماية اأ�سول وممتلكات البنك.	

مهمتنا

- Jordan
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- Jordan

• التقدير التام للعميل.	
• تي�سري الإجراءات.	
• العمل بروح الفريق الواحد والإنتاجية العالية.	
• امل�سداقية والنزاهة. 	
• ال�سفافية والتبادل التام للمعلومات. 	
• اللتزام باملعايري امل�سرفية املحلية والدولية.	

قيمنا
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

اأن  نف�سي  عن  وبالأ�سالة  البنك  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  زمالئي  عن  بالنيابة  ي�سعدين 
العربية  املوؤ�س�سة  لبنك  والع�سرين  الثالث  ال�سنوي  التقرير  ح�سراتكم  يدي  بني  اأ�سع 

امل�سرفية )الأردن( وبياناته املالية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012.

من  الرغم  على  الناجحة  م�سريته  )الأردن(  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  بنك  وا�سل 
تعميق  من  رافقها  وما  العربي  الربيع  واأحداث  العاملية  الأزمة  وظروف  اآثار  ا�ستمرار 
اخل�سو�س،  وجه  على  العربية  ومنطقتنا  العامل  اقت�ساديات  تواجه  التي  للتحديات 
اأركانها  بكافة  التنفيذية  الإدارة  قبل  من  والوا�سحة  املبذولة  اجلهود  على  مرتكزًا 
املزايا  من  وم�ستفيدًا  الإدارة  جمل�س  وتوجيهات  خطط  تنفيذ  على  واملعتمدة 
ال�سرتاتيجية الإيجابية لالأردن من حيث البيئة الآمنة واملحفزة لال�ستثمار وامل�ستقطبة 
له وذلك �سمن قطاع م�سريف يعمل بتناغم موؤ�س�سي ر�سني وحتت مظلة رقابة البنك 
املركزي الأردين احل�سيفة من خالل تطبيق فَعال لأ�س�س احلاكمية املوؤ�س�سية واملبادئ 
املوؤهلة  الب�سرية  املوارد  بوجود  الرقابة  يف  املثلى  واملمار�سات  العاملية  والتطبيقات 

اأكادمييًا واملدربة فنيًا تعك�س التفوق النوعي لالأردن على �سعيد تلك املوارد.

وباحلديث عن اأداء البنك يف الأزمة املالية العاملية فلقد �ساحبها حتديًا اآخر يتمثل يف 
اآثار وتداعيات اأحداث الربيع العربي على املنطقة العربية ب�سكل خا�س وعلى الرغم 
من انخفا�س معدلت النمو التي �سهدها الأردن يف كافة قطاعاته القت�سادية وتاأثر 
القت�ساد املحلي بالعجز يف املوازنة العامة للدولة اإل اأن البنك ا�ستطاع حتقيق نتائج 
دينار  مليون  ال�سريبة 11  بعد  ال�سافية  اأرباحه  بلغت  العام 2012 حيث  بارزة خالل 
اأرباحًا  اأرباح العام ال�سابق  مقارنة مع 11,3 مليون دينار للعام ال�سابق حيث ت�سمنت 
ا�ستثنائية نتيجة بيع اأ�سهم �سركة فيزا الأردن خلدمات الدفع والتي بلغت 2,3 مليون 
دينار بعد ال�سريبة، مما يعني اأن ن�سبة النمو قد بلغت - بعد ا�ستثناء اأرباح بيع اأ�سهم 
جلهود  كثمرة  النتائج  هذه  حتققت  وقد   ،%22  - الدفع  خلدمات  الأردن  فيزا  �سركة 
ال�سرتاتيجية يف موا�سلة  البنك  لتحقيق خطة  البنك  والعاملني يف  التنفيذية  الإدارة 
النمو ل �سيما يف قطاع الأفراد حيث ارتفع اإجمايل الدخل ل�سنة 2012 اإىل نحو 39,1 
ن�سبته %6,5  بلغت  اأي مبعدل منو  للعام 2011،  مليون دينار مقابل 36,7 مليون دينار 
وذلك نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد والعمولت البنكية اإىل نحو 33,6 مليون دينار 

مقابل 28,7 مليون دينار للعام 2011 ومبعدل منو بلغت ن�سبته %17. 

املوجودات 827  بلغت  بنودها فقد  وقويًا يف  البنك منوًا متزنًا  كذلك �سهدت ميزانية 
حقوق  لرتتفع   2011 عام  يف  املوجودات  عن   %9,1 ن�سبتها  بلغت  بزيادة  دينار  مليون 
امل�ساهمني اإىل 131 مليون دينار مقابل 118 مليون دينار يف عام 2011 بزيادة ن�سبتها 
10,6%.  وقد وا�سل البنك تدعيم قاعدته الراأ�سمالية حيث ارتفع راأ�سمال البنك مببلغ 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الذي  الأمر  دينار،  مليون   100 اإىل  لي�سل  دينار  مليون   10,4
تعزيز املركز املايل للبنك مما يوفر كاًل من املرونة والقدرة على التكيف مع املتطلبات 
البنك  ملتطلبات  وم�ستوفيًا  خمتارة  منو  فر�س  يف  ال�ستثمار  على  والقدرة  امل�ستقبلية 

املركزي الأردين بهذا اخل�سو�س.

العام  خالل  ملحوظ  ب�سكل  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  زيادة  البنك  ا�ستطاع  كما 
وبن�سبة 17,5% لت�سل اإىل 463 مليون دينار مقارنة مع 394 مليون دينار للعام ال�سابق 
البنك  يوؤكد جناح  الزيادة مما  الذي رافق هذه  النوعي  والتح�سن  التطور  ف�ساًل عن 
اأ�سوله  اإدارة  على  البنك  قدرة  ويعزز  الئتمانية  املحفظة  جودة  على  املحافظة  يف 
وال�ستغالل الأمثل للفر�س املتاحة يف توظيف الأموال مع املحافظة على التوازن ما بني 

ال�سيولة والربحية ودرجة املخاطرة، اأما على �سعيد ودائع العمالء فقد �سهدت ارتفاعًا 
بن�سبة 5,5% خالل العام حيث و�سلت اىل 483 مليون دينار، لت�سكل احل�سابات اجلارية 
والتوفري ما ن�سبته 23,5% من جمموع ودائع العمالء مما يعك�س ثقة العمالء يف البنك، 

وقد �ساعد هذا النمو على املحافظة على ن�سبة �سيولة جيدة لدى البنك.

وقد ا�ستطاعت اإدارة اخلزينة خالل عام 2012 تطوير كافة اأن�سطتها ال�ستثمارية يف 
الأ�سواق املالية وخدمة العمالء وال�سركات والنمو ب�سكل ملحوظ بالتوازي مع منو البنك 
ب�سكل عام، حيث متكنت من حتقيق الأهداف املر�سومة لها خالل العام 2012 باإدارة 
املخاطر  بني  فيما  التوازن  على  وباملحافظة  كفوؤ  ب�سكل  البنك  ومطلوبات  موجودات 
والربحية كمخاطر ال�سيولة واأ�سعار الفوائد لرتفع م�ساهمتها يف الأرباح املتحققة للبنك 

وحتقيق ن�سبة النمو املر�سومة لها من بداية العام 2012.

البنك  ا�ستطاع  فقد  اآنفًا،  عنها  املنوه  القت�سادية  والتحديات  الظروف  من  وبالرغم 
ومن خالل جمموعة ت�سهيالت ال�سركات بتو�سيع قاعدة العمالء عن طريق ا�ستقطاب 
عمالء جدد نتج عن ذلك زيادة ر�سيد حمفظة الت�سهيالت الئتمانية لقطاع ال�سركات 
يف عام 2012 لي�سل �سايف ر�سيد املحفظة اإىل 210 مليون دينار بزيادة بلغت ن�سبتها 
16,8% عن عام 2011 وذلك يف بيئة �سديدة التناف�سية والتحديات مع املحافظة على 
م�ستويات مقبولة من املخاطر وال�سيولة والربحية، وا�ستطاع البنك امل�ساهمة يف متويل 
قطاعات الطاقة والتجارة واملواد الغذائية باتباع ا�سرتاتيجية ترمي اإىل تعزيز وتنويع 
عالقاته مع ال�سركات الكربى يف اململكة وتقدمي منتجات وخدمات متنوعة يف جمالت 
فتح ومتويل العتمادات واإ�سدار الكفالت واإدارة النقد وعمليات ال�سريفة واخلدمات 

امل�سرفية الأخرى بهدف تعظيم الإيرادات.

كما ا�ستطاعت �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية املحافظة على مكانتها كاإحدى 
�سركات الو�ساطة املالية الرائدة يف القطاع املايل حمتلة املركز الثامن على �سلم ترتيب 
�سركات الو�ساطة العاملة يف �سوق عمان املايل والبالغة 65 �سركة واملحافظة على ح�ستها 
ال�سوقية التي و�سلت ن�سبتها 3,3% جنبًا اإىل جنب �سيا�ستها احل�سيفة يف التحوط لتجنب 

م�ساعفات الأزمة املالية احلالية وواقع التحديات ال�سائدة مبختلف اأ�سكالها.

املوقرة  لهيئتكم  يو�سي  الإدارة  جمل�س  فاإن   2012 للعام  املالية  النتائج  على  وبناًء 
باملوافقة على توزيع مبلغ ت�سعة ماليني دينار اأردين على كافة امل�ساهمني امل�سجلني يف 
�سجالت البنك ومببلغ 90 فل�س لل�سهم الواحد اأي بن�سبة 9% من القيمة الإ�سمية لل�سهم 

الواحد والبالغة دينار اأردين واحد.

العربية  املوؤ�س�سة  بنك  املوقرة عمالء  هيئتكم  با�سم  اأ�سكر  اأن  ا�سمحوا يل  اخلتام  يف 
امل�سرفية )الأردن( والذين نعتز بثقتهم وكذلك جميع العاملني يف البنك على اجلهد 
واملدرو�سة  العملية  الأردين  املركزي  البنك  وقرارات  بتوجيهات  ملتزمني  بذلوه  الذي 
امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ظل  يف  الوطني  القت�ساد  م�سرية  لدعم 

عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ح�صن علي جمعه
رئي�س جمل�س الإدارة 
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استطاع البنك تحقيق نتائج بارزة خالل العام 2012 حيث بلغت أرباحه الصافية 
بعد الضريبة 11 مليون دينار
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ال�صيد ح�صن علي جمعه حممد جمعه
رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية: 2008/4/6 - ع�سو غري تنفيذي
تاريخ امليالد:  1948

الدكت�ر ي��صف عبداهلل حممد الع��صي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

تاريخ الع�سوية: 2010/4/25 - ع�سو غري 
تنفيذي

تاريخ امليالد:  1948/5/1

املنجزات العلمية:
زميل يف املعهد القانوين ملحا�سبي الإدارة باململكة املتحدة / 1971.	•

اخلربات العملية:
امل�سرفية 	• العربية  املوؤ�س�سة   / التنفيذي  الرئي�س   2008 ني�سان 

)�س.م.ب( البحرين.
1997 ع�سوًا يف جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني / وعني يف من�سب 	•

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي.
1984 املدير العام والرئي�س التنفيذي / بنك البحرين الوطني.	•
1978 نائب رئي�س ثاين / عمليات الوحدة امل�سرفية اخلارجية / 	•

بنك ت�سي�س منهاتن يف البحرين.
1975 رئي�س دائرة العمليات/ بنك ت�سي�س منهاتن.	•

الع�ص�يات:
ع�سو جمل�س اإدارة -  املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب( البحرين.	•
رئي�س جمل�س اإدارة - بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال 	•

�سي )اململكة املتحدة(.
امل�سرفية 	• العربية  املوئ�سة  بنك   - اإدارة  رئي�س جمل�س   - �سابقًا 

)م�سر(.
�سابقًا - رئي�س جمل�س اإدارة - �سركة اخلدمات املالية العربية.	•
�سابقًا – ع�سو جمل�س الإدارة - بنك البحرين الوطني.	•
�سابقًا - رئي�س جمل�س اإدارة - �سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية 	•

والال�سلكية )بتلكو(.
�سابقًا - رئي�س جمل�س الإدارة - اأمنية لالت�سالت – الأردن.	•

اجل�ائز التقديرية :
من اأوائل من مت تكرميهم من قبل حكومة البحرين، تقديرًا جلهوده 	•

املتميزة وم�ساهمته الفعالة يف جمال تنمية املوارد الب�سرية الوطنية.
ح�سل على جائزة  التميز من املوؤمتر العاملي لتنمية املوارد الب�سرية 	•

�سباط 2006.
"ال�سخ�سية امل�سرفية العربية لعام 2001" من قبل احتاد امل�سارف 	•

العربية.
اختري كاأحد الرواد واملبدعني مبدينة املحرق - مملكة البحرين 	•

بتكرمي من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة/ 
رئي�س الوزراء املوقر.

املنجزات العلمية:
دكتوراه يف القت�ساد / 1975/ جامعة كولورادو/ الوليات املتحدة 	•

الأمريكية.
ماج�ستري يف القت�ساد / 1973/ جامعة كولورادو/ الوليات املتحدة 	•

الأمريكية.
دبلوم عايل يف التخطيط املايل / 1971/ املعهد العربي للتخطيط/ 	•

الكويت.
بكالوريو�س يف القت�ساد/1970/اجلامعة الأمريكية يف بريوت/لبنان.	•

اخلربات العملية:
2006 - لتاريخه الرئي�س التنفيذي/ مكتب واي ايه ايه لال�ست�سارات- 	•

الكويت.
2004 - 2006 رئي�س املدراء العامني والرئي�س التنفيذي / بنك 	•

اخلليج - الكويت.
العامة 	• الهيئة   / الإدارة  جمل�س  رئي�س  م�ست�سار   2004  -  2003

لال�ستثمار - الكويت. 
1993 - 2003 الرئي�س التنفيذي / مكتب ال�ستثمار الكويتي - لندن/ 	•

اململكة املتحدة.
1990 - 1993 الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي / �سركة الربكة 	•

لال�ستثمار - لندن / اململكة املتحدة.
التنفيذي/ بنك 	• 1976 - 1990 رئي�س املدراء العامني والرئي�س 

اخلليج - الكويت.
يونيو 1976 حما�سر يف القت�ساد / املعهد العربي  للتخطيط - الكويت.	•

الع�ص�يات:
ع�سو جمل�س اإدارة - املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب( البحرين.	•
ع�سو جمل�س اإدارة-  فدليتي ال�سناديق ال�ستثمارية - لوك�سيمبورج.	•
�سابقا ع�سو املجل�س ال�ست�ساري العاملي - جولدمان �ساك�س - لندن.	•
�سابقا ع�سو املجل�س الأعلى للتخطيط - الكويت.	•
�سابقا رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سانت مارتنز العقارية - لندن.	•
منح الألقاب التالية:	•

2005 لقب الفار�س الفخري لالإمرباطورية الربيطانية من املرتبة  -
.KBE الرفيعة

العامليني  - املتعاملني  ل�سركة  الفخري  احلر  الرجل  لقب   2002
Worshipful Company of World Traders - لندن.

2002 لقب الرجل احلر Freeman ملدينة لندن. -

نبذة تعريفية عن رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة
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معايل املهند�س �صفيق فرحان خليل الزوايدة
ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية: 1999/9/26-ع�سو م�ستقل
تاريخ امليالد:  1935

املنجزات العلمية:
ماج�ستري هند�سة / 1965 / الوليات املتحدة الأمريكية.	•
بكالوريو�س هند�سة مدنية/ 1960 / القاهرة.	•

اخلربات العملية:
1988 - 1989 وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان.	•
1984 - 1988 مدير عام املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان.	•
1978 - 1979 ع�سو املجل�س الوطني ال�ست�ساري.	•
1968 - 1984 مقاولت عامة.	•
1960 - 1968 مهند�س/ اأمانة عمان الكربى.	•
رئي�س جمعية الرتاث - حمافظة مادبا.	•
�ساهم يف تاأ�سي�س العديد من البنوك وال�سركات امل�ساهمة العامة 	•

واخل�سو�سية واملحدودة امل�سوؤولية.

الع�ص�يات:
رئي�س جمل�س اإدارة - �سركة الأنابيب الأردنية.	•
ع�سو جمل�س اإدارة - �سركة تعمري.	•
ع�سو جمل�س اأمناء اجلامعة الأملانية الأردنية.	•
رئي�س وع�سو هيئة مديرين للعديد من ال�سركات اخلا�سة.	•

معايل ال�صيد "حممد عقل" عيد حممد 
البلتاجي

ع�سو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�سوية: 2006/4/2 - ع�سو م�ستقل  

تاريخ امليالد:  1941

املنجزات العلمية:
الدبلوم العايل للتعليم / 1962/  جامعة اإيرلهام.	•
�سهادة لندن للدرا�سة العامة  1959.	•

اخلربات العملية:
م�ست�سار جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني.	•
ع�سو جمل�س الأعيان الأردين/  رئي�س هيئة ال�سياحة والرتاث.	•
رئي�س جمل�س املفو�سني / �سلطة منطقة العقبة الإقت�سادية اخلا�سة.	•
وزير ال�سياحة والآثار.	•
رئي�س هيئة تن�سيط ال�سياحة.	•
النائب الأعلى لرئي�س امللكية الأردنية.	•
رئي�س الأجنحة العربية.	•
التلفزيون الأردين.	•
التدريب ال�سناعي/ ارامكو.	•
يحمل العديد من الأو�سمة الأردنية والأجنبية الرفيعة.	•

الع�ص�يات:
• ع�سو جمال�س العديد من املوؤ�س�سات والهيئات واجلمعيات الوطنية والدولية.	



16   بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )الأردن( | التقرير ال�سنوي 2012

نبذة تعريفية عن رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة

الدكت�ر مروان ممدوح حممد ال�صايح
ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية: 2006/4/2 – ع�سو م�ستقل
تاريخ امليالد:  1935/8/1

املنجزات العلمية:
دكتوراة يف الهند�سة الكهربائية / 1971 / جامعة ت�سارلز/  براغ 	•

وجامعة الهند�سة الكهربائية / ليون.
ماج�ستري الهند�سة الكهربائية /1962.	•

اخلربات العملية:
1993 - لتاريخه املدير التنفيذي/ ال�سايح ل�ست�سارات تطوير امل�ساريع.	•
•	 - ALCATEL- ALSTOM 1964 - 1993 مدير اإقليمي / جمموعة  

منطقة اخلليج العربي وبريوت والكويت.
نائب رئي�س جمل�س الإدارة / جمموعة الع�سر لال�ستثمار.	•
رئي�س جمل�س الإدارة /  ال�سركة القاب�سة للتكنولوجيا املت�سارعة 	•

.Accelerator Technology Holdings
•	. Welfare Association رئي�س الهيئة الإدارية /  موؤ�س�سة التعاون
• رئي�س امل�ست�سارين/وزارة التجارة الفرن�سية اخلارجية  ملنطقة اخلليج العربي.	
نائب رئي�س نادي رجال الأعمال الفرن�سي البحريني.	•

الع�ص�يات:
ع�سو جمل�س الأمناء وع�سو جلنة الإدارة - �سبكة املنظمات الأهلية 	•

الفل�سطينية/  موؤ�س�سة التعاون.
تقديًرا جلهوده يف تطوير الأعمال التجارية بني احلكومة الفرن�سية 	•

ومنطقة اخلليج العربي، فقد منحه الرئي�س الفرن�سي الأو�سمة التالية:
1999  و�سام "�سابط يف جوقة ال�سرف" -
1986  و�سام "فار�س يف جوقة ال�سرف" -

ال�صيد �صائل فايز عزت ال�عري
ع�سو جمل�س الإدارة 

تاريخ الع�سوية: 2008/10/1 - ع�سو غري 
تنفيذي

تاريخ امليالد: 1958/2/18

املنجزات العلمية:
بكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر )بدرجة ال�سرف( /1981/ جامعة 	•

ريدننغ / اململكة املتحدة.
اخلربات العملية:

2006 رئي�س جمموعة العمليات والإدارة التنفيذية للمجموعة / 	•
املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية  )�س.م.ب( البحرين.

نائب رئي�س / رئي�س جمموعة الدعم للمجموعة / املوؤ�س�سة العربية 	•
امل�سرفية  )�س.م.ب( البحرين.

1997 رئي�س الإدارة العامة ل�سوؤون تكنولوجيا املعلومات للمجموعة/ 	•
املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية  )�س.م.ب( البحرين.

1986 املدير العام / �سركة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية خلدمات 	•
املعلوماتية املحدودة - لندن.

1981 التحق بالعمل يف املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب( البحرين.	•
يتمتع بخربة تتجاوز 30 عامًا يف جمال العمل امل�سريف.	•

الع�ص�يات:
ع�سو جمل�س اإدارة - �سركة اخلدمات املالية العربية )�س.م.ب.م( 	•

البحرين منذ عام 2000.
ع�سو جمل�س اإدارة - بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )م�سر(.	•
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ال�صيدة منى اأحمد ح�صن الديري
ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية: 2010/4/25 -  ع�سو غري 
تنفيذي

تاريخ امليالد: 1965/4/3

املنجزات العلمية:
بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال / 1985 / جامعة البحرين - البحرين.	•

اخلربات العملية:
2008 - لتاريخه نائب رئي�س اأول وم�سوؤولة العالقات امل�سرفية عن 	•

الأ�سواق املالية / املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب( البحرين.
1996 - 2008 م�سوؤولة العالقات يف ق�سم احلكومات واملوؤ�س�سات 	•

املالية / املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب( البحرين.
ال�سركات 	• مع  امل�سرفية  الأعمال  م�سوؤولة عن   1996  -  1993

واملوؤ�س�سات املالية / ال�سركة العربية لال�ستثمار- البحرين.
1985- 1993 حمللة ائتمانية / بنك الكويت واآ�سيا – البحرين.	•

ال�صيدة �صيم�نا اأوغ�صت يعق�ب �صابيال
ع�سو جمل�س الإدارة / املدير العام 

تاريخ الع�سوية: 2010/4/25 - ع�سو 
تنفيذي 

تاريخ امليالد: 1955/7/17

املنجزات العلمية:
بكالوريو�س لغة اجنليزية / 1977/ اجلامعة الأردنية.	•

اخلربات العملية:
4 / 2010 - لتاريخه الع�سو املنتدب - املدير العام / بنك املوؤ�س�سة 	•

العربية امل�سرفية )الأردن( .
• 2008/9- 2010/4 املدير العام/بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية  )الأردن(.	
1 / 2008 - 8 / 2008 نائب املدير العام / بنك القاهرة عمان.	•
2002 - 2007 م�ساعد املدير العام / اإدارة املخاطر ورقابة المتثال/ 	•

بنك القاهرة عمان.
التدقيق الداخلي / بنك 	• 2001 - 2002 م�ساعد املدير العام / 

القاهرة عمان.
1995 - 2001 م�ساعد املدير العام / اإدارة خدمات الأفراد / بنك 	•

القاهرة عمان.
1986 - 1995 مدير دائرة ت�سهيالت ال�سركات / بنك الأردن.	•
• 1982/7-1986 مدير دائرة ت�سهيالت ال�سركات/بنك ت�سيز منهاتن الأردن.	
1 / 1982- 6 / 1982 حملل ائتماين / دائرة ت�سهيالت ال�سركات/ 	•

بنك ت�سيز منهاتن لندن.
الت�سهيالت 	• 1 / 1981 - 12 / 1981 دورة تدريبية متقدمة يف 

امل�سرفية / بنك ت�سيز منهاتن لندن.
1977 - 1980 رئي�س ق�سم / اخلدمات امل�سرفية / بنك ت�سيز 	•

منتهاتن الأردن.
الع�ص�يات:

رئي�س هيئة مديري �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية.	•
ع�سو جمل�س اإدارة ملتقى الن�ساء العاملي الأردن.	•
ع�سو جمعية مربي اخليول.	•
ع�سو املنظمة الأوروبية للخيول العربية الأ�سيلة / �سوي�سرا.	•
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رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد ح�سن علي جمعه   

 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي 
 

الأع�صاء
معايل املهند�س �سفيق فرحان الزوايدة

معايل ال�سيد "حممد عقل" عيد البلتاجي 
الدكتور مروان ممدوح ال�سايح

ال�سيدة منى اأحمد الديري
 

امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )�س. م. ب( البحرين
وميثلها: ال�سيد �سائل فايز الوعري 

  VARNER HOLDINGS LIMITED
وميثلها: ال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست �سابيال

اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س الإدارة 
الرئي�س

ال�سيد ح�سن علي جمعه
 

الأع�صاء
الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي

معايل ال�سيد "حممد عقل" عيد البلتاجي
 

جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة
الرئي�س

معايل املهند�س �سفيق فرحان الزوايدة 
              

الأع�صاء
الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي 

ال�سيد �سائل فايز الوعري 
ال�سيدة منى اأحمد الديري 

جلنة املخاطر الئتمانية املنبثقة عن جمل�س الإدارة
الرئي�س

ال�سيد ح�سن علي جمعه
 

الأع�صاء
الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي 

ال�سيد �سائل فايز الوعري
ال�سيدة منى اأحمد الديري 

 
جلنة الرت�صيحات واملكافاآت   

الرئي�س
الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي 

الأع�صاء
معايل املهند�س �سفيق فرحان الزوايدة

معايل ال�سيد "حممد عقل " عيد البلتاجي 
ال�سيد �سائل فايز الوعري 

جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية 
الرئي�س

ال�سيد ح�سن علي جمعه
 

الأع�صاء
معايل ال�سيد "حممد عقل" عيد البلتاجي

الدكتور مروان ممدوح ال�سايح
 

املدير العام
ال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست �سابيال 

 
مدقق� احل�صابات

ال�سادة اإرن�ست ويونغ
حما�سبون قانونيون

أعضاء مجلس اإلدارة
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أنشطة البنك الرئيسية
والإقرا�س  والتمويل  وال�ستثمارية  والتجارية  امل�سرفية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  لعمالئه  )الأردن(  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  بنك  يقدم 
وخدمات املرا�سلني والعمليات امل�سرفية الدولية. كما يقدم خدمات ا�ستثمارية واأعمال الو�ساطة يف الأوراق املالية نيابة عن عمالئه بالإ�سافة اإىل 

تقدمي ا�ست�سارات مالية لال�ستثمار يف الأوراق املالية من خالل ال�سركة التابعة له �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية.

أماكن البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها

عدد امل�ظفنيالعن�انالفرع
الإدارة العامة والفرع 

الرئي�سي
عمان: ال�سمي�ساين، �سارع امللكة نور، بناية بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(، �س.ب 926691 عمان 11190 الأردن

تلفون 5633500 )6( )962( فاك�س 5686291 )6( )962(
e-mail: abc.branch1@arabbanking.com.jo  /  info@arabbanking.com.jo

327

عمان:  �سارع عرار، �س.ب 183072 عمان 11118 الأردنفرع وادي �سقره
تلفون 4615078 – 4613283 – 4613281 )6( )962( فاك�س 4613282 )6( )962(

e-mail: abc.branch2@arabbanking.com.jo

5

عمان: ال�سارع الرئي�سي، �س.ب 140590عمان 11814 الأردنفرع بيادر وادي ال�سري
تلفون  5861392 - 5861391 - 5823851 )6( )962( فاك�س 5826795 )6( )962(

e-mail: abc.branch4@arabbanking.com.jo

11

عمان: �سارع املثنى بن احلارثة، �س.ب 621342 عمان 11162 الأردنفرع الوحدات
تلفون 4756240 - 4778557 - 4789397 )6( )962( فاك�س 4756241 )6( )962(

e-mail: abc.branch7@arabbanking.com.jo

7

اإربد: �سارع الثالثني )عمر املختار(، بجانب اأ�سواق زمزم العاملية، �س.ب 3269 اإربد 21110 الأردنفرع اربد
تلفون  7246925 - 7247816 - 7247815)2()962(  فاك�س 7248940)2()962(

e-mail: abc.branch8@arabbanking.com.jo

7

عمان: �سارع علي ن�سوح الطاهر، جممع احلاج عي�سى احلجرات، بناية رقم )6(، �س.ب 851737 عمان 11185  الأردنفرع ال�سويفية
تلفون 5858102 )6( )962( فاك�س 5858107 )6( )962(

e-mail: abc.branch9@arabbanking.com.jo

7

فرع تالع العلي / 
اجلاردنز

عمان: �سارع و�سفي التل، جممع بهجت جارنز، �س.ب 766 عمان 11953 الأردن
تلفون 5688742-5688328 )6( )962( فاك�س 5696342 )6( )962(

e-mail: abc.branch11@arabbanking.com.jo

9

الزرقاء: �سارع امللك ح�سني، �س.ب 3805 الزرقاء 13111 الأردنفرع الزرقاء
تلفون 3987812 – 3987832 – 3987790 )5( )962(  فاك�س 3987785 )5( )962( 

e-mail:abc. branch12@arabbanking.com.jo

6

عمان: �سارع اإبن خلدون، جممع الرجاء الطبي –  عمارة رقم )2(، �س.ب 2802 عمان 11181 الأردنفرع جبل عمان
تلفون 4610894 – 4610895 - 4610893 )6( )962( فاك�س 4610918 )6( )962(

e-mail:abc.branch14@arabbanking.com.jo

6

عمان: ال�سمي�ساين، بناية مطالقة �سنرت، �س.ب 926691 عمان 11190  الأردنفرع ال�سمي�ساين
تلفون5679418  -5696084 -5689511 )6( )962(فاك�س 5688571 )6( )962(

e-mail: abc.branch15@arabbanking.com.jo

9

العقبة: �سارع احلمامات التون�سية، �س.ب 514 العقبة - الأردنفرع العقبة
تلفون 2022792 – 2022794 - 2022793 )3( )962( فاك�س 2022796 )3( )962(

e-mail: abc.branch17@arabbanking.com.jo

8

عمان: �سارع عامر بن مالك، بالقرب من املدار�س الإجنليزية، �س.ب 3811 عمان  11953 الأردنفرع خلدا
تلفون 5542156 - 5542154 )6( )962( فاك�س 5542153 )6( )962(

e-mail: abc.branch03@arabbanking.com.jo

5

عمان: �سارع امللك عبداهلل الثاين، مبنى �سيتي مول، �س.ب 2700 عمان 11821 الأردنفرع �سيتي مول
تلفون 5829318 - 5853725 - 5853194 )6( )962( فاك�س 5817437 )6( )962(

e-mail: abc.branch05@arabbanking.com.jo

6

عمان: �سارع عي�سى الناعوري،  �س.ب 143840 عمان 11814  الأردنفرع الرونق
تلفون  5820462 - 5820976 )6( )962( فاك�س 5815947 )6( )962(

e-mail: abc.branch6@arabbanking.com.jo

7
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عدد امل�ظفنيالعن�انالفرع
عمان: �سارع قري�س، و�سط البلد، �س.ب 515 عمان 11118 الأردنفرع �سقف ال�سيل

تلفون 4655925 - 4655972 )6( )962( فاك�س 4654843 )6( )962(
e-mail: abc.branch20@arabbanking.com.jo

6

فرع �سارع امللكة رانيا 
العبداهلل

عمان: �سارع امللكة رانيا العبداهلل، جممع خليفه، �س.ب 13076 عمان 11942 الأردن
تلفون 5341639 – 5399323 - 5347823 )6( )962( فاك�س 5347564 )6( )962(

e-mail: abc.branch21@arabbanking.com.jo

6

عمان: ال�سارع العام ملنطقة اأبون�سري، جممع الدويكات التجاري، �س.ب 540366 عمان 11937 الأردنفرع اأبون�سري
تلفون 5105087 – 5105062 -  )6( )962( فاك�س 5105132 )6( )962(

e-mail: abc.branch22@arabbanking.com.jo

5

الكرك: مثلث الثنية، بجانب املوؤ�س�سة ال�ستهالكية الع�سكرية،  �س.ب 17 الكرك 61151  الأردنفرع الكرك
تلفون 2387416 - 2387414  )3( )962( فاك�س 2387417 )3( )962( 

e-mail: abc.branch24@arabbanking.com.jo

7

عمان: �سارع المري را�سد، �س.ب 11371 عمان 11123  الأردنفرع الها�سمي ال�سمايل
تلفون 4923812 - 4923819 )6( )962( فاك�س 4923840 )6( )962(

e-mail:abc.branch23@arabbanking.com.jo

5

مادبا: �سارع فل�سطني، احلي الغربي، مقابل مدر�سة عماد الدين زنكي، �س. ب 404 مادبا 17110 الردنفرع مادبا
هاتف 3243579- 3243619 - 3243640 )5( )962( فاك�س 3243580 )5( )962(

e-mail:abc.branch25@arabbanking.com.jo

6

املفرق: �سارع امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني، املجمع التجاري العائد للخط احلديدي احلجازي الأردين، �س.ب 1082 املفرق 2511 الأردن فرع املفرق
هاتف 6230546 - 6230578 - 6230541 )2( )962( فاك�س 6230581 )2( )962(

e-mail: abc.branch26@arabbanking.com.jo

6

عمان: �سارع احلرية، قرب دائرة ت�سجيل اأرا�سي جنوب عمان، �س.ب 728 عمان 11623 الردن فرع �سارع احلرية
هاتف 4205287 - 4205765 - 4205279 )6( )962( فاك�س 4205904 )6( )962(

e-mail: abc.branch27@arabbanking.com.jo

5

ال�سلط: �سارع وادي ال�سجرة، جممع حممد اخلراب�سه، مقابل ق�سر العدل، �س.ب 268 عمان 19110 الردن فرع ال�سلط
هاتف 3559628 - 3557619 - 3558864 )5( )962( فاك�س  3557899 )5( )962(

e-mail: abc.branch29@arabbanking.com.jo

4

عمان: �سارع طارق، منطقة طرببور، �س.ب 267 عمان 11947 الردن فرع طرببور
هاتف 5053158 - 5055769 - 5055849 )6( )962( فاك�س 5056108 )6( )962(

e-mail: abc.branch30@arabbanking.com.jo

5

عمان: �سارع حممود عالء الدين،  بناية رقم )5(، �س.ب 830824 عمان 11183 الردن فرع عبدون
هاتف 5920658 - 5920671 )6( )962( فاك�س  5920657 )6( )962(

e-mail: abc.branch28@arabbanking.com.jo

5

جر�س: ال�سارع الرئي�سي – مقابل مدخل مهرجان واآثار جر�س، �س.ب 1009 جر�س )26110( الأردنفرع جر�س
هاتف 6342994 – 6342993 – 6342992 )2( )962( فاك�س 6342995 )2( )962(

e-mail: abc.branch31@arabbanking.com.jo

4

عمان: �سارع �سمو الأمرية تغريد حممد– مقابل جممع اجلنيدي، �س.ب 817 مرج احلمام )11782( الأردنفرع مرج احلمام
هاتف 5734307 – 5734306 – 5734305 )6( )962( فاك�س 5734308 )6( )962(

e-mail: abc.branch32@arabbanking.com.jo

5

�سركة التعاون العربي 
لال�ستثمارات املالية 

)ال�سركة التابعة(

عمان: مبنى الإدارة العامة، ال�سمي�ساين، �س.ب 930059 عمان 11193 الأردن
تلفون 5629300 )6( )962( فاك�س 5682941 )6( )962(

e-mail: info@abci.com.jo

30

- ل ي�جد للبنك اأية فروع خارج اململكة.
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حجم االستثمار الرأس مالي للبنك
بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل   13,445,683دينار.

الشركة التابعة )شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية(
�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية (ABC Investments) هي الذراع ال�ستثماري لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( وهي من �سمن املوؤ�س�سات املالية 
العريقة يف جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية البحرين (ABC) املعروفة على م�ستوى العامل يف جمال اخلدمات املالية، تاأ�س�ست ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف 
الأردن بتاريخ 1990/1/25 وهي من اأوائل موؤ�س�سات اخلدمات املالية املرخ�سة من قبل هيئة الأوراق املالية وع�سو يف موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال ومتار�س اأعمالها 

من خالل كوادر موؤهلة وعلى م�ستوى عاٍل من الكفاءة.

أهم الخدمات المالية التي تقدمها الشركة لعمالئها:
• الو�ساطة املالية بالأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية.	
• التمويل على الهام�س بال�سوق املحلي.	
• اإدارة ال�ستثمار.	
• ال�ست�سارات املالية.	
• اإدارة الإ�سدار "بذل عناية".	
• التداول بالأوراق املالية عرب الإنرتنت بال�سوق املحلي.	

رأس مال الشركة:
يتاألف راأ�سمال ال�سركة من  15,600,000دينار "خم�سة ع�سر مليون و�ستمائة األف دينار اأردين" مق�سم اإىل 15,600,000 ح�سة "خم�سة ع�سر مليون و�ستمائة األف 

ح�سة" قيمة احل�سة الواحدة دينار اأردين واحد. 

�سركة التعاون العربي لالإ�ستثمارات املالية هي �سركة مملوكة بالكامل لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(، حيث بلغ عدد موظفي ال�سركة 30 موظف كما 
يف نهاية عام 2012.
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عن�ان ال�صركة التابعة:
�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية ذ.م.م.

عمان: مبنى الإدارة العامة، ال�سمي�ساين، �س.ب 930059  عمان 11193 الأردن 
 تلفون 5629300 )6( )962( فاك�س 5682941 )6( )962(

 info@abci.com.jo :الربيد اللكرتوين
www.abci.com.jo   :املوقع اللكرتوين

ل يوجد فروع ل�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية داخل اأو خارج اململكة.
ل يوجد م�ساريع مملوكة من قبل �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية.

حتتل ال�سركة التابعة لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( املركز الثامن على �سلم ترتيب �سركات الو�ساطة العاملة  يف �سوق عمان املايل على الرغم من 
املناف�سة والأو�ساع احلالية لل�سوق.

هيئة مديري ال�صركة :
يتوىل اإدارة ال�سركة هيئة مديرين مكونة من بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( ممثاًل باأربعة اأع�ساء ي�سغلها ال�سادة املعينني التالية اأ�سماوؤهم:

• ال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست يعقوب �سابيال  /رئي�س هيئة املديرين.	
• ال�سيد طوين �ساهر حنا مقبل / نائب رئي�س هيئة املديرين.	
• ال�سيد "اأحمد عمرو"  حممد اإبراهيم جاداهلل.	
• ال�سيد عثمان "حممد �سبحي" عايد ال�سوميات.	

حافظت شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية على مكانتها كإحدى شركات 
السائدة  التحديات  من  الرغم  على  المالي  القطاع  في  الرائدة  المالية  الوساطة 

بمختلف أشكالها
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الهيكل التنظيمي لبنك المؤسسة العربية 
المصرفية )األردن(

لجنة التدقيق

دائرة التدقيق الداخلي

اأمين �صر مجل�س الإدارة

دائرة مراقبة المتثال

هيئة مديري �صركة التعاون العربي
لال�صتثمارات المالية

لجان الإدارة التنفيذية

المدير العام

مجل�س الإدارة

اإدارة الئتمان والمخاطر
الم�ؤ�ص�صة الأم )البحرين(

لجنة اإدارة المخاطر
)BRC(

دائرة ت�سهيالت اإدارة الخزينة
ال�سركات

اإدارة
خدمات الأفراد

اأمن وحماية
المعلومات

وحدة العمليات

دائرة التطوير
ال�ستراتيجي 

وارتباط المجموعة
والعالقات الخارجية

اإدارة
قرو�س الأفراد

اإدارة ال�سوؤون 
الإدارية

اإدارة اأنظمة 
المعلومات

دائرة رقابة 
العمليات

نائب المدير العام ورئي�س
مجموعة ت�سهيالت ال�سركات

مجموعة الأعمال
الم�سرفية بالتجزئة

مجموعة الدعم
و الم�ساندة

اإدارة
الموارد الب�سرية

دائرة
الرقابة المالية

دائرة
ال�سوؤون القانونية

اإدارة الئتمان 
والمخاطر

دائرة اإدارة 
المخاطر

اللجان المنبثقة عن مجل�س الإدارة

• يرتبط ن�ساط التطوير ال�سرتاتيجي مع املدير العام مبا�سرة.	
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الهيكل التنظيمي لشركة التعاون العربي 
لالستثمارات المالية

اإدارة ال��صاطة الماليةاإدارة  العمليات

�سابط امتثال

الدائرة
القانونية

دائرة خدمة 
العمالء

دائرة 
العمليات

دائرة الرقابة 
املالية

دائرة الرقابة 
الداخلية 
والئتمان

دائرة ال�سوؤون
الإدارية

الرئي�س التنفيذي

هيئة المديرين

دائرة الم�ارد الب�صرية

دائرة
الو�ساطة 

املحلية

دائرة
الو�ساطة 
القليمية

دائرة
الأبحاث 

والدرا�سات

دائرة
الو�ساطة 

الدولية

دائرة
ال�ست�سارات
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ال�صيد حممد عبداهلل حممد القاق
نائب املدير العام ورئي�س جمموعة ت�سهيالت ال�سركات

تاريخ التعيني: 2011/8/1 لغاية 2012/9/26.

ال�صيد ط�ين �صاهر حنا مقبل
نائب رئي�س تنفيذي / جمموعة الدعم وامل�ساندة

تاريخ التعيني: 2001/8/15        
تاريخ امليالد: 1953/9/12    

املنجزات العلمية:
ماج�ستري حما�سبة / 1982 / جامعة جورج وا�سنطن الأمريكية.	•
•	.1983 /CPA / سهادة املحا�سبة القانونية الأمريكية�
بكالوريو�س حما�سبة / 1977 / اجلامعة الأردنية.	•
زميل جممع املحا�سبني القانونيني الأمريكي منذ عام 1983.	•

اخلربات العملية:
املوؤ�س�سة 	• لتاريخه رئي�س جمموعة الدعم وامل�ساندة / بنك   - 2009/2/15

العربية امل�سرفية )الأردن(.
2001 - 2009/2/14 م�ساعد املدير العام / رئي�س التدقيق الداخلي / بنك 	•

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
ارثراندر�سون، 	• عاملية،  تدقيق  مكاتب  لدى  تدقيق  خربات   2001  -  1977

اإرن�ست اند يونغ، براي�س وتر هاو�س يف الوليات املتحدة المريكية، الكويت، 
الإمارات العربية املتحدة، قطر، الأردن.

العربي 	• التعاون  �سركة  مديري  هيئة  ع�سو  لتاريخه   -  2010/4/20
لال�ستثمارات املالية.

2003 -  2012/4/24 رئي�س جمل�س اإدارة �سركة جمموعة الع�سر لال�ستثمار .	•
2002 -  2011/7/20 ع�سو هيئة مديري �سركة الأردن لال�ستثمار ال�سياحي.	•
جمل�س 	• ع�سو   2011/10/16  -  2011/7/24 ومن   2010/5/1  -  2007

اإدارة ال�سركة الوطنية ل�سناعة الكلورين.

ال�صيد ج�رج فرح جري�س �ص�فيا
نائب رئي�س تنفيذي / جمموعة الأعمال امل�سرفية بالتجزئة

تاريخ التعيني: 2009/8/4    
تاريخ امليالد: 1966/5/2    

املنجزات العلمية:
•	 /Western International University بكالوريو�س اإدارة الأعمال / جامعة

لندن - بريطانيا.

اخلربات العملية:
2009/8- لتاريخه رئي�س جمموعة اإدارة الأعمال امل�سرفية بالتجزئة / بنك 	•

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
امل�سرفية 	• اخلدمات   / العام  املدير  م�ساعد   2009/8  -  2005/10

ال�سخ�سية/ كابيتال بنك - الأردن.
•	.SGBJ 2001/3 - 2005/10 مدير الأعمال امل�سرفية بالتجزئة / بنك
1990- 2001/3 مدير فرع عمان / بنك HSBC - الأردن.	•
الفيزا خلدمات 	• �سركة   / اإدارة  2011/7/14 ع�سو جمل�س   -  2010/5/1

البطاقات - الأردن.

ال�صيدة نهى هرني جربان مطر
نائب رئي�س تنفيذي / اإدارة الئتمان واملخاطر

تاريخ التعيني: 2001/9/5    
تاريخ امليالد: 1961/3/4     

املنجزات العلمية:
بكالوريو�س اآثار/ 1983 /  اجلامعة الأردنية.	•

اخلربات العملية:
العربية 	• املوؤ�س�سة  بنك   / واملخاطر  الئتمان  اإدارة  رئي�س  لتاريخه   -  2001

امل�سرفية )الأردن(
2008 - 2009/4 ع�سو جلنة تدقيق �سركة الرتافرتني.	•
2005 - 2009/4 ع�سو جمل�س اإدارة  �سركة الرتافرتني.	•
1983 - 2001 م�سوؤول حمفظة ائتمانية/  بنك  HSBC- الأردن.	•

نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا





28   بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )الأردن( | التقرير ال�سنوي 2012

الدكت�ر �صليمان حماد ي��صف املبي�صني
نائب رئي�س رئي�سي/  اإدارة املوارد الب�سرية  

تاريخ التعيني: 2005/4/24
تاريخ امليالد: 1971/5/8

املنجزات العلمية:
دكتوراه الفل�سفة يف الإدارة / 2010 / جامعة عمان العربية.	•
ماج�ستري اإدارة اأعمال / 2001 / اجلامعة الأردنية.	•
بكالوريو�س علوم اإدارية / 1993 / جامعة موؤته.	•

اخلربات العملية:
جمل�س 	• �سر  اأمني  و  الب�سرية  املوارد  اإدارة  رئي�س  لتاريخه   -  2011/3/20

الإدارة / بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
املوؤ�س�سة 	• بنك   / الب�سرية  املوارد  اإدارة  2011/3/20رئي�س   -  2010/2

العربية امل�سرفية )الأردن(.
2008 - 2010/2 م�ساعد املدير العام / ال�سوؤون الإدارية واملوارد الب�سرية / 	•

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
املوؤ�س�سة 	• بنك   / الب�سرية  املوارد  دائرة  التنفيذي/   املدير   2008  -  2005

العربية امل�سرفية )الأردن(.
2000 - 2005 م�ساعد مدير/ رئي�س ق�سم اخلدمات الإدارية واملوظفني / 	•

موؤ�س�سة �سمان الودائع.
1994- 2000 موظف رئي�سي / البنك املركزي الأردين.	•
الع�سر 	• جمموعة  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو   2011/5/29  -  2010/5/1

لال�ستثمار.

ال�صيد "حممد نا�صر "زهري خليل اأب�زهرة
نائب رئي�س رئي�سي  /دائرة ت�سهيالت ال�سركات 

تاريخ التعيني: 2002/6/2    
تاريخ امليالد:1972/7/18    

املنجزات العلمية:
ماج�ستري اإدارة مالية/ 2006 /  الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية.	•
•	.2002/Moody's سركة� Moody's Risk Management Services/سهادة�
بكالوريو�س حما�سبة / 1994 / اجلامعة الأردنية.	•

اخلربات العملية:
2007 - لتاريخه رئي�س دائرة ت�سهيالت ال�سركات  /بنك املوؤ�س�سة العربية 	•

امل�سرفية )الأردن(.
بنك 	• الكربى/  ال�سركات  ت�سهيالت  دائرة   / تنفيذي  مدير   2007  -  2002

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
1999 - 2002 بنك ال�سكان للتجارة والتمويل.	•
1998 - 1999 البنك العربي ال�سالمي الدويل.	•
1997 - 1994 البنك الإ�سالمي الأردين.	•

الآن�صة ن�ر غازي  نيازي  جرار
نائب رئي�س رئي�سي/دائرة التطوير ال�سرتاتيجي وارتباط املجموعة واملوؤ�س�سات 

املالية.
تاريخ التعيني: 2006/09/10 
تاريخ امليالد: 1980/02/05

املنجزات العلمية :
ماج�ستري يف التمويل وال�ستثمار/ 2001/ جامعة نوتنغهام/ بريطانيا. 	•
بكالوريو�س يف التمويل/ 2000/ اجلامعة الأردنية.	•
�سهادة الثقافة العامة الربيطانية من جامعة لندن.	•

اخلربات العملية:
2006 – لتاريخه  نائب رئي�س رئي�سي/ دائرة التطوير ال�سرتاتيجي وارتباط 	•

املجموعة واملوؤ�س�سات املالية / بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
2004 – 2006 الدائرة القت�سادية/ الديوان امللكي العامر.	•
الأ�سكان 	• بنك   /Corporate Finance ال�سركات  متويل   2004  –  2002

للتجارة والتمويل.

ال�صيد خالد جميل اإبراهيم الن�صراوين
نائب رئي�س اأول / دائرة مراقبة المتثال

تاريخ التعيني: 2004/11/7    
تاريخ امليالد: 1963/9/11    

املنجزات العلمية :
بكالوريو�س حما�سبة / 1985 / اجلامعة الأردنية.	•
حا�سل على )اإجازة م�سوؤول المتثال( زميل الأكادميية الأمريكية لالإدارة املالية.	•
الرهاب/2012/	• ومتويل  الأموال  غ�سيل  مكافحة  يف  معتمد  اخت�سا�سي 

الوليات   / الأموال  غ�سيل  مكافحة  يف  املعتمدين  الخت�سا�سيني  جمعية 
املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية:
العربية 	• املوؤ�س�سة  /بنك  المتثال   مراقبة  دائرة  مدير  لتاريخه   -  2004

امل�سرفية )الأردن(.
1998 - 2004  مدير وحدة متابعة التقارير/دائرة التدقيق الداخلي/بنك الأردن.	•
1992 - 1998 دائرة التدقيق الداخلي / بنك القاهرة عمان.	•
مكاتب 	• لدى  اخلارجي  التدقيق  جمال  يف  متنوعة  خربات   1991  -  1985

التدقيق الرئي�سية.

نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا



29

ال�صيد خالد اأكرم �صالح زكي
نائب رئي�س اأول/  دائرة ال�سوؤون القانونية 

تاريخ التعيني: 2006/3/14
تاريخ امليالد: 1965/9/1

املنجزات العلمية :
لي�سان�س قانون / 1987 / جامعة عني �سم�س / القاهرة.	•

اخلربات العملية:
العربية 	• املوؤ�س�سة  /بنك  القانونية   ال�سوؤون  دائرة  مدير  لتاريخه   -  2006

امل�سرفية  )الأردن(.
2005 - 2006 حمامي مزاول وم�ست�سار قانوين لدى عدد من ال�سركات.	•
1995 - 2005 مدير / الدائرة القانونية / بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 	•

)الأردن(.
1994 - 1995 حمامي / البنك الأردين الكويتي.	•
املوؤ�س�سة 	• بنك   / القانونية  الدائرة   / مزاول  غري  حمامي   1994  -  1991

العربية امل�سرفية )الأردن( .

ال�صيد اأحمد �صالح �صعيد غنيم
نائب رئي�س اأول / دائرة الرقابة املالية 

تاريخ التعيني: 2011/8/1 لغاية 2012/10/7.

الآن�صة رنا رمي�ن جميل ال�ص�احله
نائب رئي�س اأول/ دائرة الرقابة املالية

تاريخ التعيني: 2001/11/18
تاريخ امليالد: 1971/07/11

املنجزات العلمية :
 CPA/ 1998/ جامعة Illinois/ الوليات املتحدة الأمريكية	•
بكالوريو�س حما�سبة / 1993/ اجلامعة الأردنية	•

اخلربات العملية:
بنك 	•  / املايل  املراقب  ومهام  باأعمال  قائم  تاريخه  لغاية    2012/10/7

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
اأول/ دائرة الرقابة املالية / 	• – 2012/10/6  نائب رئي�س   2001/11/18

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(.
2001/1 – 2001/10 مدير تدقيق داخلي / املجموعة العربية الأردنية للتاأمني.	•
1994/1 – 2000/5 مدقق رئي�سي / �سركة اإرن�ست ويونغ.	•

نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا
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نبذة تعريفية عن إدارة شركة التعاون 
العربي لالستثمارات المالية

ال�صيد معتز ج�اد حممد مرقة
الرئي�س التنفيذي 

تاريخ التعيني: 2007/1/14
تاريخ امليالد: 1969/3/21

املنجزات العلمية
ماج�ستريعلوم مالية وم�سرفية / 1993 / الأكادميية العربية للعلوم املالية 	•

وامل�سرفية .
بكالوريو�س اإدارة الأعمال / 1991 / اجلامعة الأردنية.	•

اخلربات العملية 
العربي 	• التعاون  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  لتاريخه   -  2010/7/26

لال�ستثمارات املالية.
�سركة 	• ال�ستثمار/  ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب   2010/7/25  -  2007

التعاون العربي لالإ�ستثمارات املالية.
2006 - 2007 مدير عام / �سركة التداول للخدمات املالية.	•
1994 - 2006 مدير دائرة ال�ستثمارات الأجنبية / بنك ال�ستثمار العربي 	•

الأردين.                       
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كجزء من خطة البنك في االنتشار من خالل توسيع شبكة فروعه المنتشرة 
داخل المملكة، فقد تم افتتاح فرعين جديدين في كل من محافظة جرش 

ومنطقة مرج الحمام ليصبح بذلك عدد الفروع العاملة في األردن27 فرعًا
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

عدد الأ�صهم كما هي يف الإ�صم
2012/12/31

عدد الأ�صهم كما هي يف الن�صبة
2011/12/31

الن�صبة

86,978,93386,97977,664,35486,679املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية) �س.م.ب( البحرين

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س . م . ب( البحرين امل�ساهم الوحيد املالك لأكرث من 50 % من اأ�سهم البنك حيث تبلغ ن�سبة م�ساهمتها  86.9789 %. 

الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع النشاط المصرفي

تبلغ ح�سة ت�سهيالت البنك من اإجمايل الت�سهيالت يف ال�سوق املحلي الأردين   2,6% فيما تبلغ ح�سة الودائع لدى البنك اإىل اإجمايل ودائع القطاع امل�سريف %1,95 
علمًا باأن ح�سة حقوق امل�ساهمني يف البنك من�سوبة اإىل جمموع حقوق امل�ساهمني لدى القطاع امل�سريف الأردين تبلغ نحو 2,54 %.

ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا وخارجيا يشكلون 10 % 
فأكثر من إجمالي خدمات البنك ومنتجاته.

ال يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات يتمتع بها البنك بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. 
وال يوجد أي براءات إختراعات و/ أو حقوق إمتياز حصل البنك عليها.

ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثر مادي 
على عمل البنك أو قدرته التنافسية. وال تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك.
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عدد موظفي البنك وشركة التعاون العربي لالستثمارات المالية وفئات مؤهالتهم
عدد م�ظفي �صركة التعاون العربي لال�صتثمارات املاليةعدد م�ظفي البنكامل�ؤهل العلمي

-2دكتوراه
335ماج�ستري

11دبلوم عايل
35121بكالوريو�س

602دبلوم
-16ثانوية عامة

261دون التوجيهي
48930اإجمايل عدد املوظفني

برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك وشركة التعاون العربي لالستثمارات المالية
مت عقد 140 دورة داخلية وخارجية ويف مركز تدريب البنك مب�ساركة  1180 موظف كما هو مبني تفا�سيله اأدناه:

البنك و�صركة التعاون العربي لال�صتثمارات املاليةالبيان
عدد امل�صاركنيعدد الدوراتن�ع الدورة التدريبية

36928دورات مركز تدريب البنك
97241دورات املعاهد املحلية داخل الأردن

711دورات املعاهد خارج الأردن
1401180املجم�ع الكلي

اأ�صماء الدورات:
عدد امل�صاركنياإ�صم الدورة

539دورات متخ�س�سة يف تنمية املوارد الب�سرية وتطوير املهارات
24دورات متخ�س�سة يف الت�سويق امل�سريف والبطاقات الإئتمانية وخدمة العمالء

27امل�ساركة يف املوؤمترات وامللتقيات املحلية واخلارجية
1دورات متخ�س�سة يف عمليات ال�ستثمار واخلزينة

119دورات متخ�س�سة يف اإدارة املخاطر والأزمات امل�سرفية والتدقيق والرقابة واملطابقة
36دورات متخ�س�سة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واأنظمتها

30دورات متخ�س�سة يف الت�سهيالت امل�سرفية ومتويل امل�ساريع
28دورات متخ�س�سة يف العمليات امل�سرفية الداخلية واخلارجية
360دورات متخ�س�سة يف اجلوانب القانونية والأنظمة والتعليمات

16دورات متخ�س�سة يف اجلوانب املحا�سبية
1180املجم�ع

شهدت ميزانية البنك نموًا متزنًا وقويًا في بنودها فقد بلغت موجودات البنك 
827 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 9.1% عن الموجودات في العام 2011 لترتفع 

حقوق المساهمين إلى 131 مليون دينار مقابل 118 مليون دينار في العام 2011
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المخاطر التي يتعرض البنك لها

�سهد القت�ساد الأردين عام 2012 زيادة يف حجم التحديات يف �سوء تاأثري عدة عوامل خارجية وحملية من اأهمها تاأثري الو�سع ال�سيا�سي غري امل�ستقر اإقليميًا على 
الأردن، و التحديات الداخلية املتمثلة بحجم الدعم ال�سابق و احلايل لبع�س ال�سلع الرئي�سية اأهمها الوقود و الكهرباء و اخلبز. حيث بلغ جمموع العجز املتاأتي من 
ذلك ما يقارب 2.8 مليار دينار لعام 2012. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الدعم اخلارجي املتوقع البالغ 875 مليون دينار مل يتم احل�سول عليه كاماًل، الأمر الذي اأدى 
اإىل زيادة العجز لي�سبح 3.675 مليون دينار. و قد مت ت�سديد العجز يف املوازنة عن طريق التوجه اىل القرتا�س، حيث و�سل جمموع الدين العام على ما يقارب 

16.8 مليار دينار و الذي ي�سكل 76% من الناجت القومي املحلي مقارنة مع احلد املقبول بن�سبة %60.

و قد كان لنقطاع تدفق الغاز الطبيعي من م�سر الأثر الأكرب على العجز، الأمر الذي اأدى بنف�س الوقت لنخفا�س احتياطي اململكة من العمالت الأجنبية من 10.5 
مليار دولر يف نهاية عام 2011 لي�سل اإىل 6.3 مليار دولر نهاية ت�سرين الثاين 2012.

و قد قامت احلكومة الأردنية باتخاذ عدة اجراءات ملواجهة العجز يف املوازنة من اأهمها رفع الدعم عن بع�س ال�سلع من اأهمها الوقود واإعادة هيكلة بع�س الدوائر 
واملوؤ�س�سات احلكومية بهدف تقلي�س العجز. بالإ�سافة اإىل قيام البنك املركزي برفع �سعر الفائدة على الدينار بهدف حماية الدينار وتقلي�س حجم التحويالت اإىل 

العمالت الأجنبية ويف حماولة لل�سيطرة على الت�سخم الذي و�سل اإىل 4.8% يف نهاية عام 2012.

النيابية.  النتخابات  لبعد  تاأجيله  الذي مت  الأمر  الكهرباء،  �سعر  رفع  اإمكانية  العجز من حيث  لتقليل  �سارمة  اجراءات  باتخاذ  ت�ستمر احلكومة  اأن  املتوقع  من 
بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن حت�سن القت�ساد خالل عام 2013 �سوف يبقى مقرونًا مع ا�ستمرار تدفق الغاز الطبيعي من م�سر، الو�سع ال�سيا�سي يف �سوريا و ا�ستمرار 

تدفق الالجئني، احتمالية ارتفاع �سعر فاتورة النفط و كذلك حجم امل�ساعدات العربية واخلارجية.

اأ�سوة مبختلف القطاعات القت�سادية عمومًا وقطاع البنوك ب�سكل خا�س، فاإن اأ�سد املخاطر على البنك تتمثل بحجم ال�سيولة يف القطاع امل�سريف واإمكانية زيادة 
حجم ودائع العمالء بهدف متويل النمو بالت�سهيالت الئتمانية، اآخذين بعني العتبار حجم املناف�سة يف ال�سوق على مثل هذه الودائع واأ�سعار الفوائد التي كانت يف 
ارتفاع الأمر الذي اأدى اإىل زيادة يف كلفة الأموال. كما تتمثل املخاطر بتاأثري القت�ساد على بع�س القطاعات اأكرث من غريها �سيما تلك التي تقدم �سلع اأو خدمات 

ل تتمتع بطلب كاف، و بالتايل تعرث بع�س من هذه ال�سركات، الأمر الذي اأدى اإىل زيادة ن�سب التعرث لدى القطاع امل�سريف لي�سبح مبعدل %8.5.

وقد قام البنك من خالل خطة ا�سرتاتيجية الأعمال بالرتكيز على القطاعات القت�سادية الهامة والتي تتمتع بطلب عايل على �سلعها اأو خدماتها، وقل�س الت�سهيالت 
الئتمانية لتلك ال�سركات التي تعمل يف قطاعات اأكرث خطورة حيث ا�ستطاع اإبقاء ن�سب التعرث اأقل من معدل القطاع امل�سريف حيث بلغت 5.88% يف نهاية العام 

.2012

كما مت و�سع خطة ملعاجلة متطلبات ال�سيولة من حيث ا�ستقطاب ودائع العمالء والرتكيز على ودائع الأفراد بهدف تقلي�س الرتكز يف الودائع وذلك من خالل خطة 
عمل للثالثة �سنوات املقبلة.
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استمرت إدارة البنك خالل عام 2012 باتباع استراتيجيات حثيثة و تكثيف جهودها 
لزيادة حجم التسهيالت االئتمانية مع المحافظة على مستوى متدني من المخاطر 

من خالل توفير كافة عناصر القرار االئتماني السليم.
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اأظهرت النتائج املالية لعام 2012 حتقيق البنك لنتائج مالية متميزة بتحقيق 
�سايف اأرباح بعد ال�سريبة 11 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار للعام 
اأ�سهم  بيع  نتيجة  ا�ستثنائية  اأرباحًا  ال�سابق  العام  اأرباح  ت�سمنت  ال�سابق حيث 
�سركة فيزا الأردن خلدمات الدفع والتي بلغت 2.3 مليون دينار بعد ال�سريبة، 
وقد  الفيزا %22،  �سركة  ا�سهم  بيع  اأرباح  ا�ستثناء  بعد  النمو  ن�سبة  بلغت  حيث 
اإىل نحو 39.1  ل�سنة 2012  الدخل  اإجمايل  ارتفاع  بفعل  النتائج  حتققت هذه 
مليون دينار مقابل 36.7 مليون دينار للعام 2011، اأي مبعدل منو بلغت ن�سبته 
6.5%، وذلك نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد والعمولت البنكية اإىل نحو 33.6 
مليون دينار مقابل 28.7 مليون دينار للعام 2011 مبعدل منو بلغت ن�سبته %17.

بلغت  فقد  بنودها  يف  وقويًا  متزنًا  منوًا  البنك  ميزانية  �سهدت  فقد  كذلك 
موجودات البنك 827 مليون دينار بزيادة بلغت ن�سبتها 9.1% عن املوجودات 
يف العام 2011. وقد ارتفعت حقوق امل�ساهمني اإىل 131 مليون دينار مقابل 118 
البنك  وا�سل  وقد   .%10.6 ن�سبتها  بلغت  بزيادة   2011 العام  يف  دينار  مليون 
تدعيم قاعدته الراأ�سمالية حيث ارتفع راأ�سمال البنك مببلغ 10.4 مليون دينار 
املركز  تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الذي  الأمر  دينار  مليون   100 اإىل  لي�سل 
املتطلبات  مع  التكيف  على  والقدرة  املرونة  من  كاًل  يوفر  مما  للبنك  املايل 

امل�ستقبلية والقدرة على ال�ستثمار والنمو.

الئتمانية  الت�سهيالت  هي  اأدائها  يف  حت�سنًا  �سهدت  التي  امليزانية  بنود  ومن 
املبا�سرة والتي ازدادت بن�سبة 17.5% لت�سل اإىل 463 مليون دينار، والتي ت�سري 
بدورها اإىل تعزيز م�ساهمة البنك يف متويل ا�ستثمارات ومنو القطاع اخلا�س. 
اأما على �سعيد ودائع العمالء، فقد �سهدت ارتفاعًا بن�سبة 5.5% خالل العام 

حيث و�سلت اىل 483 مليون دينار.

وفيما يخ�س اأهم املوؤ�سرات املالية فقد بلغ العائد على حقوق امللكية 8.9% بينما 
و�سل العائد على موجودات البنك اإىل 1.4% اأما العائد على ال�سهم الواحد فقد 

و�سل اىل 112 فل�س اأي بن�سبة 11.2% من القيمة الإ�سمية لل�سهم. 

النمو  موا�سلة  على  وقدرته  البنك،  و�سع  متانة  توؤكد  حتققت  التي  النتائج  اإن 
باملناخ  تاأثر  قد  البنك  اأداء  اأن  من  الرغم  على  الأرباح  من  املزيد  وحتقيق 
القت�سادي العام وال�سائد يف اململكة واملنطقة ب�سكل عام. وتاأتي هذه النتائج 

التنفيذية  والإدارة  البنك  اإدارة  جمل�س  بذلها  التي  الكبرية  للجهود  نتيجة 
والعاملني يف البنك لتحقيق خطة البنك ال�سرتاتيجية يف موا�سلة النمو و�سيا�سة 
ا�سرتاتيجياته  والأعباء امل�سرفية، �سمن  باملخاطر  بالتحكم  تعنى  التي  البنك 

وخططه امل�ستقبلية القائمة على مزيد من التفرع وتو�سعة �سبكته امل�سرفية.

ال�دائع
 ،2012 العام  مطلع  منذ  البنك  اإدارة  انتهجتها  التي  ال�سيا�سة  لتلك  تفعياًل 
بتو�سيع قاعدة املودعني، فقد �ساهم الرتكيز امل�ستمر لإدارة الأعمال امل�سرفية 
ل�سنة  دينار  مليون   458 نحو  من  العمالء  ودائع  منو  على  وال�سركات  لالأفراد 
ال�سنة حيث �سكلت احل�سابات اجلارية  اإىل نحو 483 مليون دينار لهذه   2011
والتوفري ما ن�سبته 23.5% من جمموع ودائع العمالء مما يعك�س ثقة العمالء 
يف   %113.6 بن�سبة  جيدة  �سيولة  ن�سبة  على  املحافظة  اإىل  اإ�سافة  البنك،  يف 

نهاية العام 2012.

حمفظة الت�صهيالت الئتمانية
الت�سهيالت  حجم  زيادة  يف  جهودها   2012 عام  خالل  البنك  اإدارة  وا�سلت 
�سمان  خالل  من  املخاطر  من  متدين  م�ستوى  على  املحافظة  مع  الئتمانية 
توفري كافة عنا�سر القرار الئتماين ال�سليم. وقد ا�ستطاع البنك زيادة حمفظة 
دينار مقارنة مع  مليون  اإىل 463  لت�سل  بن�سبة %17.5  الئتمانية  الت�سهيالت 
جديدة  متويل  عمليات  يف  الدخول  خالل  من  ال�سابق  للعام  دينار  مليون   394
معظم  جاءت  وقد  الئتمانية،   املحفظة  نوعية  لتح�سني  املخاطر  حم�سوبة 
البنك  وا�سل  كما  وال�سركات.  التجزئة  التو�سع يف قطاعي  نتيجة  الزيادة  هذه 
احلثيثة  املراقبة  �سيا�سة  تطبيق  خالل  من  املحفظة  نوعية  لتح�سني  جهوده 
لكافة ح�سابات الت�سهيالت واتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة احل�سابات التي 
البنك  ا�ستمر  وقد  ال�سداد.  عملية  يف  خلل  حدوث  باإمكانية  موؤ�سرات  تت�سمن 
خالل هذه ال�سنة يف جهوده احلثيثة ملعاجلة الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة، 
واملتابعة  التح�سيل  عمليات  تفعيل  خالل  من  تخفي�سها  على  بالعمل  وذلك 

الن�سطة.

اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة بالأفراد )قطاع التجزئة(
ا�ستمر بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( بتقدمي جمموعة متنوعة من 
 ،2012 لعام  واملطلوبات  املوجودات  جانبي  على  مناف�سة  مزايا  ذات  املنتجات 

م�ستمرًا يف ذلك بالنجاحات املتحققة خالل العام املا�سي.

النتائج املالية

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة 
المالية

تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال البنك لعام 2012
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حيث مت اجراء حت�سينات رئي�سية لبع�س املنتجات القائمة مرتافقة مع حمالت 
الأرا�سي  متويل  منتج  يف  متثلت  بالتجزئة  امل�سرفية  الأعمال  لدعم  ت�سويقية 
احلمالت  من  العديد  اإطالق  اإىل  بالإ�سافة  مناف�سة،  مبزايا  تقدميه  مت  الذي 
الأعمال  لإدارة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  حتقيق  اىل  تهدف  والتي  الرتويجية 

امل�سرفية بالتجزئة.

ويف هذا ال�سياق، فقد مت اإطالق حملة للقرو�س ال�سخ�سية يف ت�سرين الأول2012 
عينية  جوائز  خاللها  من  البنك  قدم  حيث  املنتج،  هذا  مبيعات  حجم  لزيادة 
بيعيه  نتائج  احلملة  هذه  حققت  وقد  قر�س،  كل  مع  غاز(  )مدفاأة  لعمالئه 
متميزة �ساهمت يف زيادة حمفظة القرو�س ال�سخ�سية. كما قام البنك باإطالق 

حملة لرتويج كل من منتج القرو�س ال�سكنية ب�سكل عام وقر�س متويل الأرا�سي 
ب�سكل خا�س والذي اأتاح للعمالء فر�سة احل�سول على متويل ي�سل لغاية %70 
وب�سعر فائدة تف�سيلي بهدف تنويع حمفظة القرو�س ال�سكنية وتلبية لحتياجات 

خمتلف �سرائح املجتمع.  

ومن جهة اأخرى وبهدف تنويع حمفظة التجزئة، فقد عمد البنك اإىل ال�ستمرار 
بالرتويج حلملة ح�سابات التوفري والتي انطلقت اأ�سا�سًا يف ت�سرين الثاين عام 
ا�ستقطاب ودائع  الودائع والرتكيز على  تنويع حمفظة  والتي تهدف اىل   2011
ح�سته  تعزيز  يف  ي�ساهم  مما  لديه  العمالء  قاعدة  وزيادة  اأقل  كلفة  ذات 
من  كيا  نوع  �سيارات  يف  متثلت  جوائز  خاللها  من  البنك  قدم  وقد  ال�سوقية، 

خالل �سحوبات ربع �سنوية.
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وعلى �سعيد التطور التكنولوجي، فان البنك ب�سدد طرح منتج بطاقات الدفع 
الفوري بحلته اجلديدة )Debit Card( التي حتمل ال�سريحة الذكية والتي توفر 

عن�سر الأمان مل�ستخدميها �سد عمليات الحتيال. 

املنت�سرة  فروعه  �سبكة  تو�سيع  خالل  من  النت�سار  يف  البنك  خطة  من  وكجزء 
داخل اململكة، فقد مت افتتاح فرعني جديدين يف كل من حمافظة جر�س ومنطقة 
مرج احلمام لي�سبح بذلك عدد الفروع العاملة يف الأردن 27 فرعًا. كما مت نقل 
كل من فرع اإربد وفرع ال�سويفية اإىل مواقع ا�سرتاتيجية جديدة  تكفل �سهولة 
الو�سول اإليها وحتقيق م�ستويات اأعلى من الر�سا لدى العمالء مما ي�ساهم يف 

حتقيق نتائج بيعيه اأف�سل.

اإدارة حمفظة الت�صهيالت الئتمانية لل�صركات
وتكثيف  حثيثة  ا�سرتاتيجيات  باتباع   2012 عام  خالل  البنك  اإدارة  ا�ستمرت 
جهودها لزيادة حجم الت�سهيالت الئتمانية مع املحافظة على م�ستوى متدين 
وقد  ال�سليم،  الئتماين  القرار  عنا�سر  كافة  توفري  خالل  من  املخاطر  من 
 %  17 بن�سبة  لل�سركات  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  زيادة  البنك  ا�ستطاع 
لت�سل اإىل 210 مليون دينار مقارنة مع 180 مليون دينار للعام ال�سابق من خالل 
املحفظة  نوعية  لتح�سني  املخاطر  حم�سوبة  جديدة  متويل  عمليات  يف  الدخول 
ال�سركات،  التو�سع يف قطاع  نتيجة  الزيادة  وقد جاءت معظم هذه  الئتمانية، 
�سيا�سة  تطبيق  خالل  من  املحفظة  نوعية  لتح�سني  جهوده  البنك  وا�سل  كما 
املراقبة احلثيثة لكافة ح�سابات الت�سهيالت واتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة 
احل�سابات التي تت�سمن موؤ�سرات باإمكانية حدوث خلل يف عملية ال�سداد. وقد 
ا�ستمر البنك خالل هذه ال�سنة يف جهوده احلثيثة ملعاجلة الت�سهيالت الئتمانية 
غري العاملة، وذلك بالعمل على تخفي�سها من خالل تفعيل عمليات التح�سيل 

واملتابعة الن�سطة.

كما قام البنك خالل �سنة 2012 باملحافظة على اأ�ساليب معتدلة ومتوازنة للنمو 
يف حمفظة الت�سهيالت القائمة واملحافظة على نوعية وجودة هذه الت�سهيالت. 
خالل  حتقيقها  اإىل  ال�سركات  ت�سهيالت  دائرة  ت�سعى  التي  الأهداف  اأن  كما 
املتنوعة  القت�سادية  القطاعات  النمو يف جميع  ال�ستمرار يف  �سنة 2013 هي 
بالرغم  وذلك  الت�سهيالت  هذه  نوعية  و  جودة  على  املحافظة  مع  توزيعها  و 
بع�س  يف  الئتمانية  والرتكزات  املنطقة  يف  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  من 
تاأثريات  اإليها  ي�ساف  الت�سهيالت  حمفظة  �سمن  من  القت�سادية  القطاعات 
ت�سهيالت  دائرة  �سعت  كما  املحلي،  القت�ساد  على  العربي  الربيع  اأحداث 

ال�سركات اإىل ال�ستمرار يف �سمان اأن يكون البنك واحدًا من البنوك الأ�سا�سية 
التي ت�سجع على ال�ستثمار يف ال�سوق املحلي، وحتقيق اأكرب عائد ممكن من هذه 

ال�ستثمارات التي متتاز باجلودة والنوعية.

كما اأن الدائرة ت�سعى اإىل حتقيق النمو يف �سنة 2013 من خالل تطوير وزيادة 
العالقات الئتمانية احلالية مع العمالء القائمني عن طريق حتقيق اأكرب قدر 
الت�سهيالت  ا�ستغالل  ن�سب  وزيادة  التمويلية  لحتياجاتهم  الفهم  من  ممكن 
القائمة بالإ�سافة اإىل منح ت�سهيالت جديدة لل�سركات يف القطاعات الن�سيطة 

يف ال�سوق املحلي. 

اخلزينة
عام  خالل  اململكة  على  مرت  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  من  بالرغم 
لها من  املر�سومة  الأهداف  اإدارة اخلزينة من حتقيق  ا�ستطاعت  فقد   ،2012
خالل اإدارة موجودات ومطلوبات البنك ب�سكل كفوؤ واملحافظة على التوازن فيما 
الفائدة لرتفع م�ساهمتها يف  واأ�سعار  ال�سيولة  الربحية واملخاطر كمخاطر  بني 

الأرباح املتحققة للبنك وحتقيق ن�سبة النمو املر�سومة لها من بداية العام. 

الإيرادات  منو  بتحقيق  الدخل  م�سادر  تنويع  يف  اخلزينة  اإدارة  ا�ستمرت  كما 
من غري الفوائد من خالل تقدمي خدمات احلافظ الأمني لل�سندات احلكومية 
وتقدمي منتجات اخلزينة لعمالء ال�سركات الكربى لغايات التحوط وامل�ساربة. 

�صركة التعاون العربي لال�صتثمارات املالية
التعاون العربي لال�ستثمارات املالية هي �سركة مملوكة بالكامل من  اإن �سركة 
بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( ومتثل الذراع ال�ستثماري للبنك يف 
بور�سة عمان والأ�سواق املالية الإقليمية والدولية. وحتتل ال�سركة منذ تاأ�سي�سها 
مركزًا متقدمًا بني �سركات الو�ساطة العاملة يف الأردن وتتميز بتنوع منتجاتها 
ومهنية فريقها وريادة خدماتها. وتكمن غايات ال�سركة يف تنفيذ اأعمال الو�ساطة 
نيابة عن عمالئها يف جميع اأ�سواق العامل، اإ�سافًة اإىل تقدميها ا�ست�سارات مالية 

لال�ستثمار يف الأوراق املالية واإدارة اإ�سدارات الأوراق املالية اجلديدة.

الو�ساطة يف  �سركات  اأعمدة  كواحدة من  التقدم  ال�سركة يف  وا�سلت  وقد  هذا 
ال�سوق املحلي حتقيقًا لروؤية ال�سركة باأن تكون اخليار الأول لال�ستثمار والو�ساطة 
تواجهها  التي  الراهنة  والتحديات  ال�سعوبات  من  الرغم  على  واإقليميًا  حمليًا 
طرح  يف  والريادة  الروؤية  هذه  مع  متا�سيًا  و  العاملية،  الأزمة  ظل  يف  املنطقة 

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة 
المالية
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لتوفري  اأنظمتها  ال�سركة يف تطوير قاعدة منتجاتها وحتديث  ت�ستمر  املنتجات 
احتياجات  جميع  لتلبية  اخليارات  اأكرب  واإتاحة  لعمالئها  الأف�سل  اخلدمات 

عمالئها من ال�ستثمارات.

وعلى الرغم من النخفا�سات والتذبذبات يف الأ�سواق املالية عامليًا وال�سعوبات 
التي يواجهها القطاع املايل ب�سكل عام وال�سوق املايل الأردين ب�سكل خا�س فقد 
ال�سركة  حققت  حيث  الأرباح  حتقيق  منط  على  احلفاظ  ال�سركة  ا�ستطاعت 
ال�سركة على  اإدارة  دينار خالل عام 2012 وعملت  بلغت 3.5 مليون  ايرادات 
وتقليل  عالية  بكفاءة  ومطلوباتها  موجوداتها  اإدارة  اأهدافها من خالل  حتقيق 
ربحيتها  لرتفع  والربحية  وال�سيولة  الئتمان  حيث  من  تواجهها  التي  املخاطر 

ولتحافظ على م�ستوى اخلدمات املقدمة لعمالئها.

على  ال�سركة  حافظت  فقد  ال�سوق  يف  ال�سديدة  املناف�سة  من  الرغم  وعلى 
مكانتها كاإحدى �سركات الو�ساطة املالية الرائدة يف القطاع املايل حمتلًة املركز 
الثامن على �سلم ترتيب �سركات الو�ساطة العاملة ب�سوق عمان املايل والبالغة 
65 �سركة وحمافظًة على ح�ستها ال�سوقية التي و�سلت 3.3% حيث بلغ حجم 
الذي  الأمر   ،2012 عام  خالل  دينار   131.147.000 حوايل  ال�سركة  تداول 
اأعمال  اإدارة  جمال  يف  الرائدة  ل�سيا�ساتها  نظرًا  حتقيقه  ال�سركة  ا�ستطاعت 
تطوير  على  وعملها  بثبات  خدماتها  بتقدمي  وا�ستمرارها  وال�ستثمار  الو�ساطة 
قاعدة منتجاتها وتوفري جميع احتياجات العمالء من ال�ستثمارات مما يعزز 

ثقة عمالئها بها ويحثهم على ا�ستمرار ال�ستثمار من خاللها.

كما ا�ستمرت ال�سركة يف العمل من خالل �سيا�ستها التحوطية لتجنب م�ساعفات 
الأزمة املالية احلالية، و حر�ست على ال�ستمرار بالحتفاظ بال�سيولة املطلوبة 
توقف  دون  للعمالء  الأف�سل  اخلدمة  بتقدمي  وا�ستمرت  املن�سرم  العام  خالل 
لإدارة  املو�سوعة  الت�سغيلية ح�سب اخلطة  ال�سركة  اأمور  ت�سيري  �ساهم يف  مما 
التدفقات النقدية لديها، كما عملت ال�سركة على بناء خم�س�س عام بلغ نهاية 
العام بحدود 2 مليون دينار مع وجود �سمانات جيدة مقابل الذمم غري العاملة.

اإدارة املخاطر واأنظمة الرقابة الداخلية
فعالة  رقابة  اأنظمة  بوجود  )الأردن(  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  بنك  يتميز 
ومتينة و�سيا�سات متحفظة حيث اأكد جمل�س اإدارة البنك على وجود عدة  جلان 
منبثقة عن جمل�س الإدارة  وحتديد مهام رقابية وا�سحة لهذه اللجان مثل جلنة 
اإدارة املخاطر، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية، جلنة 

التدقيق. حيث تت�سمن مهام هذه اللجان التاأكيد على وجود رقابة داخلية فعالة 
ت�ساعد البنك يف تقييم الدور الرقابي ب�سكل دوري. 

بالت�سهيالت  يتعلق  فيما  خا�سة  متحفظة  �سيا�سات  باتباع  البنك  يقوم  كما 
حيث  من  ال�سوق  يف  البنك  ح�سة  ا�ستمرت  فقد  ذلك  على  وبناًء  الئتمانية 

الت�سهيالت الئتمانية مب�ستوى %2.6.

اإن ال�سلوب املتبع يف تقييم منح الت�سهيالت الئتمانية يخ�سع لإجراءات حتليلية 
ال�سداد  م�سادر  املايل،  العميل  موقف  العتبار  بعني  الأخذ  حيث  من  متعددة 
بالإ�سافة اىل العوامل غري املالية مثل ال�سمعة، ح�سة العميل يف ال�سوق، خماطر 

القطاع، الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة .

ت�سنيف  درجة  لتحديد   )Moody’s( منوذج  با�ستخدام  البنك  يقوم  كما 
ممار�سة  ويتم  مالية  وغري  مالية  معايري  تت�سمن  والتي  للعميل  املخاطر 
ال�سالحيات بالن�سبة ملنح الت�سهيالت بناًء على وجود عدة جلان ائتمانية ذات 
الت�سهيالت  الئتماين ومبلغ  الت�سنيف  اعتمادًا على درجة  �سالحيات خمتلفة 

ومدة الت�سهيالت.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الأردن خالل العام 2012 واملتمثلة بتاأثري 
اأحداث الربيع العربي وعدم ال�ستقرار باملنطقة بالإ�سافة اإىل العوامل الداخلية 
ا�ستطاع  البنك  اأن  اإل  كبرية  بن�سبة  العام  الدين  وزيادة  املوازنة  بعجز  املتمثلة 
املحافظة على نوعية جيدة يف حمفظته الئتمانية حيث بلغت ن�سبة الديون املتعرثة 

5.8%  مقارنة مع معدل ن�سبة التعرث لدى البنوك الأردنية والبالغة ن�سبته %8.5.

كما ا�ستمر البنك كذلك باتباع �سيا�سة متحفظة بالن�سبة لتغطية الديون املتعرثة 
حيث بلغت ن�سبة تغطية املخ�س�س للديون املتعرثة حوايل 75% وذلك بناء على 

تطبيق �سيا�سة البنك املركزي بهذا اخل�سو�س.

اأن  ال�سيا�سة الئتمانية للبنك واملتوقع  باإعادة مراجعة  اإىل قيام البنك  اإ�سافة 
ت�سبح �سارية املفعول يف الربع الول من العام 2013 وكذلك ا�ستحداث �سيا�سة 

ائتمانية وا�سرتاتيجية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم.
راأ�سمال  كفاية  ن�سبة  بلغت  حيث  قوي  براأ�سمال  بالتمتع  البنك  ا�ستمر  وقد 
من  املطلوبة  الن�سبة  بكثري  تفوق  ن�سبه  وهي   2012 العام  نهاية  يف    %21.54

البنك املركزي بواقع %12.

من  بالرغم  لها  المرسومة  األهداف  تحقيق  من  البنك  خزينة  إدارة  استطاعت 
الظروف االقتصادية الصعبة التي مرت على المملكة خالل عام 2012
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كما ا�ستمر البنك بالعمل على اأمتتة التقارير بعد تطبيق النظام البنكي اجلديد 
ب�سكل  الرقابة  عمليه  ت�سهل  جديدة  رقابية  تقارير  ا�ستحداث  ومت   )Ambit(
اأكرث كفاءة وفعالية كما ي�ساف اإىل ذلك اأن اإدارة الئتمان واملخاطر قد قامت 
خالل العام 2012 بتقييم كافة منتجات التجزئة من حيث اأدائها واأداء حمفظة 
الت�سهيالت ب�سكل كلي الأمر الذي �ساهم يف �سمان جودة الت�سهيالت بالرغم 

من الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة.

وتتميز حمفظة ت�سهيالت الأفراد / التجزئة بالرتكز يف متويل موظفي القطاع 
هذا  اأداء  باأن  علمًا  التجزئة  حمفظة  اإجمايل  من   %  60 ي�سكل  والذي  العام 
حمفظة  باأن  علمًا   %1.67 بلغت  حيث  متدنية  تعرث  وبن�سب  جدًا  جيد  القطاع 
قرو�س الإ�سكان والتي ت�سكل 25% من اإجمايل حمفظة ت�سهيالت التجزئة تتمتع 

باأداء جيد وبن�سب تعرث متدنية جدًا حيث بلغت %0.76.

تخدم  �سيا�سات  عدة  با�ستحداث   2012 عام  خالل  املخاطر  اإدارة  قامت  كما 
املحافظة على اأ�ساليب رقابية جيدة ومتينة والتي تقلل من حجم املخاطر مثل 
املراكز  خماطر  و�سيا�سة  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  و�سيا�سة  املتاجرة،  �سيا�سة 
املالية بالعملة الأجنبية واملتوقع اأن يتم البدء يف تطبيقها يف الربع الأول من عام 

2013 بعد اأن يتم احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة .

وقد كان لدوائر الئتمان واملخاطر دور فعال  يف مراجعة كافة منتجات ال�سركة 
التابعة )�سركة التعاون العربي( واقرتاح التعديالت التي من �ساأنها التقليل من 
درجة املخاطر التي من املمكن حتققها يف �سوء الو�سع القت�سادي ب�سكل عام 

واإىل اأداء �سوق عمان املايل ب�سكل خا�س.

ومراقبتها  البنك  �سيولة  اإدارة  مو�سوع  فعال يف  دور  كذلك  للدائرة  كان  حيث 
  )Funding Strategy(والتن�سيق مع خمتلف الدوائر لو�سع ا�سرتاتيجية التمويل
عليها  ال�ساغطة  الأو�ساع  اختبارات  واإجراء  العمل  ا�سرتاتيجية  على  بناًء 
والرتكيز على جلب الودائع التي تتميز بال�ستقرار وحماولة تقليل ن�سب الرتكز 
مكونات  وحتديث  جتميع  يف  واملخاطر  الئتمان  اإدارة  ا�ستمرت  كما  بالودائع، 
الت�سغيل(  خماطر  وموؤ�سرات  الت�سغيلية  اخل�سائر  )بيانات  الت�سغيلية  املخاطر 

على نظام اإدارة خماطر الت�سغيل.

وال�سوابط  للمخاطر  الذاتي  التقييم   بنظام  اخلا�سة  املنهجية  تطوير  كما مت 
من قبل املوؤ�س�سة الأم من حيث اإجراء املراجعة  للمخاطر على م�ستوى العملية 
الئتمانية مبختلف مراحلها ومب�ساركة جميع الأطراف املعنية اإ�سافة اإىل تطوير 
اأداة تتعلق بتحديد ال�سوابط املطلوب تطبيقها وح�سب املقايي�س العاملية من قبل 

هو  وما  ما هو مطبق  بني  للفجوات  اإجراء حتليل  املجموعة من خالل  وحدات 
مطلوب وو�سع احللول الالزمة حولها.

جميع  حتديث  مت  فقد  البنك  يف  العمل  ا�ستمرارية  خطط  اإدارة  �سعيد  وعلى 
خطط الدوائر والفروع خا�سة بعد اأن مت تطبيق النظام البنكي اجلديد كما قام 
البنك بنقل وا�ستحداث موقع )DRC( جديد لي�سبح يف منطقه اإربد بدًل من 
منطقة عمان، كما مت اإجراء ثالث عمليات فح�س خلطط ا�ستمرارية العمل يف 
البنك خالل الربع الأخري من العام 2012 وذلك لفح�س مدى كفاءة اخلطط 
للتاأكد من مدى  اإ�سافة  البديلة  املواقع   الأنظمة يف  ومدى جاهزية  املو�سوعة 
بتقدمي  ال�ستمرار  خالل  من  لندن  يف  الأم  للموؤ�س�سة  البديل  املوقع  جاهزية 

اخلدمات املطلوبة لالأردن .

التط�رات التكن�ل�جية 
لعمالئه،  املتميزة  واخلدمة  الأف�سل  الأداء  لتقدمي  البنك  حر�س  من  انطالقًا 
النظمة  من  جمموعة  بتطبيق  البنك  يف  املعلومات  اأنظمة  اإدارة  قامت  فقد 
يف  قدمًا  وامل�سي  املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  رفع  يف  �ست�ساعد  التي  والإجراءات 
مواكبة التطورات التقنية والفنية للو�سول اإىل مراحل متقدمة يف جمال اخلدمة 

امل�سرفية، حيث تتلخ�س اإجنازات الإدارة للعام 2012 يف النقاط التالية:

اإطالق م�سروع النظام البنكي اجلديد )Ambit(: يعك�س هذا النظام الروؤية 	•
من  العديد  على  ي�ستمل  اإنه  حيث  العامل  يف  امل�سرفية  لالأنظمة  احلديثة 
اخلدمات البنكية واللكرتونية املتطورة التي تلبي حاجة العمالء وت�ساعد يف 

ت�سريع الإجراءات املالية وغري املالية بدقة عالية و�سرعة متناهية.

تقارير 	• من   %90 من  ن�سبته  ما  على  يزيد  ما  اأمتتة  اإىل  الإدارة  قامت  كما 
اإدارات ودوائر البنك املختلفة مما يزيد من فعالية وكفاءة العمل، ي�ساف 
 )IP Telephony( نظام  تطبيق  اأطلقت  قد  الإدارة  اأن  على  ذلك  اإىل 
نقلة  النظام  هذا  ميثل  حيث   Cisco �سركة  تقنيات  با�ستخدام  لالت�سالت 
نوعية يف جمال الت�سالت الهاتفية الداخلية واخلارجية وي�ساعد على رفع 
باأف�سل  املوؤ�س�سي  الت�سال  قنوات  على  ويحافظ  الوظيفي  الدعم  م�ستوى 
ال�سبل ويقلل وب�سكل كبري من التكاليف املخ�س�سة لهذه الغاية كما عمدت 
ليواكب  البنك  يف  امل�ستخدم  اللكرتوين  الربيد  نظام  حتديث  اإىل  الإدارة 
بتحديث  الإدارة  قيام  ذلك  اإىل  ي�ساف  العمل،  ومتطلبات  امل�ستجدات  اآخر 
للبنك  الداخلية  املعلوماتية  ال�سبكة  تطوير  خالل  من  اخلا�سة  ال�سبكات 
من خالل العمل على حتديث البنيه التحتية وحتديث اأجهزة احلا�سوب يف 
الدوائر والفروع املختلفة لتكمل جودة و�سرعة الأداء املتميز لالأنظمة البنكية 

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة 
المالية
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ولالأنظمة امل�ساعدة، ي�ساف اإىل ذلك امل�ساهمة الرئي�سية لالإدارة يف جتهيز 
موقع الطوارئ اجلديد يف مدينة اإربد وتو�سيع �سبكة ال�سراف الآيل للبنك 

والهتمام بت�سفري ترا�سل املعلومات من خالل �سبكة البنك.

التط�رات الإدارية والتنظيمية
الأ�سا�س يف منظمات  الركن  باعتباره  الب�سري  املورد  باأهمية  البنك  اإميانًا من 
الأعمال ومواكبة للحداثة يف اأمتتة الأعمال وتقدمي اخلدمات الذاتية للموظف 
للموارد  جديد  اآيل  نظام  تطبيق  تنفيذ  مت  فقد  والتحكم  الرقابة  اأ�س�س  �سمن 
ال�سوابط  وجود  حيث  من  املالئمة  العنا�سر  كافة  على  يحتوي  الب�سرية 
تقدمي  الإلكرتونية،  الإجازات  مثل  املالئمة  الأمتتة  توفري  الر�سينة،  الرقابية 
اإدارة املوارد الب�سرية  خدمة ال�ستعالم الذاتي للموظف عن كافة �سوؤونه لدى 
اإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف اأمتتة مفهوم امل�سار الوظيفي )Career Path( وخطة 
يف  الآيل  النظام  م�ساهمة  خالل  من   )Succession Plan( الوظيفي  الإحالل 
ذلك والتعبري بو�سوح ومبنهجية علمية عن مفردات هذين املفهومني كما عمد 
البنك اإىل حتديث عدد من ال�سيا�سات املتعلقة باملوارد الب�سرية بهدف تقدمي 
اأدوات الحتفاظ بالكفاءات والرتقاء مب�ستوى املزايا الوظيفية املقدمة ملوظفيه 
وياأتي على راأ�س تلك املزايا حتديث نظام �سوؤون موظفي البنك ونظام حوافز 
موظفي البنك اإ�سافة اإىل افتتاح مركز تدريبي خا�س مبوظفيه مع ال�ستمرار يف 

تطبيق وتنفيذ مفردات املبادرات اخلا�سة برحلة التحول على �سعيد املجموعة 
لآراء  ال�سنوي  امل�سح  واإجراء  تطبيق  حيث  من  الب�سرية  املوارد  يخ�س  فيما 
املوظفني ذوي  واإبراز  البنك وحتديد  العمل يف  املوظفني حول خمتلف جوانب 
اإىل  اإ�سافة  ومهاراتهم  معارفهم  وتنمية  املتميزة  القيادية  والقدرات  املواهب 
تقدمي المتيازات واحلوافز واملكافاآت من خالل �سيا�سات موارد ب�سرية حديثة 
وعلمية ومواكبة لواقع العمل ومناف�سة لتحديات ال�سوق، ويف اإطار تنفيذ وتطبيق 
مفردات املبادرات اخلا�سة برحلة التحول على �سعيد جمموعة بنك املوؤ�س�سة 
 CCT( الئتمان ثقافة  برنامج حتول  البنك يف  �سارك  العربية امل�سرفية، فقد 
ABC @( والذي يعترب واحدًا من اأهم الربامج التدريبية الأكرث طموحًا واملعدة 

من قبل املوؤ�س�سة الأم )البحرين(، حيث هدف هذا الربنامج ب�سكل رئي�سي اإىل 
تعزيز مهارات املوظفني يف التفاهم والتفاو�س وتقدمي الت�سهيالت الئتمانية، 

وحت�سني القرارات الئتمانية.

اإىل  للمجموعة، ويف �سوء احلاجة  التحول  وباعتباره جزءًا ل يتجزاأ من رحلة 
اإن�ساء نظام اإدارة الأداء تكون ال�سفافية اأ�سا�سه، فقد قام البنك بتطبيق نظام 
 ،)e-PAM( )البحرين( الأم  املوؤ�س�سة  اأطلقته  والذي  الإلكرتوين  الأداء  تقييم 
حيث يتيح هذا النظام للموظفني وب�سكل موؤمتت حتديد اأهدافهم لل�سنة املقبلة؛ 
ويتم املوافقة عليها من قبل مدرائهم بطريقة موجزة و�سهلة ال�ستخدام، ويف 
اإىل حتديد عالمة تقييم الأداء للموظف بطريقة كفوؤة  الوقت املنا�سب و�سوًلً 

وفعالة وتت�سم بال�سفافية والعدالة.

كما �سارك البنك يف موؤمتر حتول القيادة )TLC @ ABC( والذي يعترب مبادرة 
من اأجل تعزيز التوا�سل بني خمتلف الوحدات وذلك بهدف نقل املعرفة وتعزيز 

اأ�س�س العمل والوقوف على مناحي التطوير جلوانب القيادة لدى التنفيذيني.

املزايا  يخ�س  فيما  ال�سوق  م�ستجدات  مواكبة  على  البنك  حر�س  �سوء  ويف 
م�سح  بدرا�سة  البنك  �سارك  فقد  الأردين،  امل�سريف  القطاع  ملوظفي  املقدمة 
الرواتب )Hay Group Jordan Banking Survey 2012( والتي عقدها ال�سادة 
معمقة حول  معلومات  لتوفري  عاملية(  اإدارية  ا�ست�سارات  )�سركة   Hay Group

التعوي�سات، املزايا، الدرا�سات التحليلية للقوى العاملة وزيادات الرواتب التي 
يقدمها البنك مقارنة مع الأقران من البنوك يف ال�سوق.

غير  طبيعة  ذات  لعمليات  مالي  أثر  يوجد  ال 
متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل 

ضمن نشاط البنك الرئيسي.

البنك إلى تحديث عدد من السياسات المتعلقة بالموارد البشرية بهدف  عمد 
المقدمة  الوظيفية  المزايا  تقديم أدوات االحتفاظ بالكفاءات واالرتقاء بمستوى 

لموظفيه
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ال�صل�صلة الزمنية لالأرباح اأو اخل�صائر املتحققة والأرباح امل�زعة  و�صايف حق�ق امل�صاهمني واأ�صعار الأوراق املالية )باآلف 
الدنانري(

20122011201020092008البيان / ال�سنة
الأرباح اأو )اخل�سائر املحققة( قبل 

ال�سرائب
15,97916,56914,35013,19114,988

9,0009,0009,6009,0816,447الأرباح املوزعة*
10%12,8%12%9%9%ن�سبة التوزيع

130,717118,156106,58996,22585,104�سايف حقوق امل�ساهمني
1,000,981,151,091,46اأ�سعار الأوراق املالية

* 2012 اأرباح مقرتح ت�زيعها

الأرباح امل�زعة*

السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح 
األوراق  وأسعار  المساهمين  حقوق  وصافي  الموزعة 

المالية خالل الفترة من عام 2008 - 2012
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حتليل املركز املايل للبنك ونتائج اأعماله خالل ال�صنة املالية

2011 %2012 %الن�صب املالية
8,910,1متو�سط العائد على حقوق امللكية

1,41,6متو�سط العائد على املوجودات
48,446,9ن�سبة امل�سروفات الت�سغلية / اإجمايل الدخل

9077,6ن�سبة الت�سهيالت / ودائع العمالء والتاأمينات
21,5422,71ن�سبة كفاية راأ�س املال

5,86,5ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة / اإجمايل الت�سهيالت
21,323,3ربحية املوظف )باآلف الدنانري(

لقد ا�ستطاع بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( حتقيق نتائج متميزة خالل العام 2012 حيث بلغت اأرباحه ال�سافية بعد ال�سريبة 11 مليون دينار مقارنة مع 
11.3 مليون دينار للعام ال�سابق حيث ت�سمنت اأرباح العام ال�سابق اأرباحًا ا�ستثنائية نتيجة بيع اأ�سهم �سركة فيزا الأردن والتي بلغت 2.3 مليون دينار بعد ال�سريبة 
حيث بلغت ن�سبة النمو بعد ا�ستثناء اأرباح بيع اأ�سهم �سركة الفيزا 22%، فقد و�سل اإجمايل الدخل اإىل 39.1 مليون دينار مقابل 36.7 مليون دينار خالل العام 
ال�سابق اأي بزيادة مقدارها 6.5% حيث �سكلت اليرادات من الفوائد والعمولت ما ن�سبته 86% من هذا الدخل بينما انخف�ست اليرادات من غري الفوائد والعمولت 

اإىل 5.5 مليون دينار مقارنة مع 8 مليون دينار للعام ال�سابق.

وقد ارتفعت موجودات البنك لت�سل اإىل 827 مليون دينار يف نهاية العام 2012 باملقارنة مع 758 مليون دينار يف نهاية العام 2011 اأي بن�سبة منو 9.1% . وفيما 
يخ�س اأهم املوؤ�سرات املالية فقد بلغ العائد على حقوق امل�ساهمني 8.9% بينما و�سل العائد على موجودات البنك اإىل 1.4%، اأما العائد على ال�سهم الواحد فقد 
و�سل اإىل 112 فل�س اأي بن�سبة 11.2% من القيمة الإ�سمية لل�سهم. كما بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 21.54% متخطية ب�سكل كبري الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي 

الأردين.

تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل السنة 
المالية
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الهوية  مع  يتوافق  بما  و  المصرفية  شبكته  تطوير  على  العمل  البنك  واصل 
المؤسسية الموحدة للبنك وذلك من خالل فتح فروع جديدة



46   بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )الأردن( | التقرير ال�سنوي 2012

التطورات المستقبلية الهامة والخطة 
المستقبلية للبنك لسنة 2013

ان�صجاماً مع روؤية البنك امل�صتقبلية وال�صرتاتيجية امل��ص�عة لل�صن�ات القادمة فاإن البنك يتطلع نح� حتقيق الأهداف التالية:

تعظيم حقوق امل�ساهمني وزيادة العائد عليها مبا ل يقل عن %10.	•
تعزيز القاعدة الراأ�سمالية للبنك وتدعيم مركزه املايل.	•
تنمية قدرة البنك التناف�سية وزيادة ح�سته يف �سوق القطاع امل�سريف.	•
بناء قاعدة عمالء وا�سعة والرتكيز على ا�ستقطاب الودائع قليلة الكلفة وامل�ستقرة.	•
تو�سيع ن�ساط البنك يف الأردن وزيادة اأعماله يف كافة مناطق اململكة.	•
تنمية حمفظة قرو�س التجزئة وزيادة ح�سة البنك من ال�سوق يف هذا املجال.	•
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وزيادة حجم التمويل لأ�سحاب املهن احلرة.	•
التو�سع يف حمفظة ت�سهيالت ال�سركات وال�ستمرار يف حت�سني نوعية املحفظة وتقليل حجم الديون غري العاملة واملحافظة على م�ستوى متدنى من املخاطر.	•
التو�سع يف تقدمي اخلدمات ال�ستثمارية كمًا ونوعًا وخدمة امل�ستثمرين يف الأ�سواق املحلية والعاملية.	•
العمل على حتديث الفروع لتوفري اإمكانية اأف�سل خلدمة العمالء بالإ�سافة اإىل التو�سع يف �سبكة الفروع ويف اأجهزة ال�سراف الآيل يف مناطق تن�سجم مع الأهداف 	•

ال�سرتاتيجية للبنك.
ا�ستثمار ال�سبكة الدولية الوا�سعة ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية لتوفري حزمة اأكرب من اخلدمات امل�سرفية.	•
موا�سلة العمل على �سبط النفقات مع املحافظة على م�ستوى عاٍل من جودة اخلدمات.	•
متابعة التطور التكنولوجي وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �سبيل الرتقاء باخلدمات املقدمة.	•
ال�ستمرار يف تطوير اإدارة املخاطر ان�سجامًا مع متطلبات بازل 2 وبازل 3 والعمل على ن�سر ثقافة التعامل مع املخاطر امل�سرفية بكافة اأنواعها.	•
حتفيز وتعزيز فاعلية وكفاءة مواردنا الب�سرية وتوفري �سبل التطوير املهني املتوا�سل لهم.	•
زيادة ن�ساطات التدريب والتاأهيل يف �سبيل حتقيق م�ستوى عاٍل من الأداء.	•
اإبراز الكفاءات والقيادات من املوارد الب�سرية يف البنك والعمل على الحتفاظ بها وتنمية وتطوير و�سقل قدراتها ومهاراتها بال�سورة املثلى.	•
امل�ساركة يف تنمية املجتمع املحلي.	•

مقدار اأتعاب التدقيق للبنك وال�صركة التابعة 

بلغت اأتعاب التدقيق للبنك لعام 2012 مبلغ 51.968 دينار �سامل �سريبة املبيعات يف حني بلغت اأتعاب التدقيق ل�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية مبلغ 
7.830 دينار �ساملة �سريبة املبيعات.
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عدد الأوراق املالية اململ�كة من قبل اأع�صاء جمل�س الإدارة

عدد الأ�صهم كما يفاجلن�صيةامل�صمى ال�ظيفيالإ�صم
2012/12/312011/12/31

797797البحرينيةرئي�س جمل�س الإدارةال�سيد ح�سن علي جمعه حممد جمعه

631631الكويتيةنائب رئي�س جمل�س الإدارةالدكتور يو�سف عبداهلل حممد العو�سي

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية ) �س.م.ب(
ميثلها ال�سيد �سائل فايز عزت  الوعري

البحرينيةع�سو جمل�س اإدارة
الأردنية

86,978,93377,664,354

 VARNER HOLDINGS LIMITED
ميثلها ال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست يعقوب �سابيال

جزرالقناة جري�سيع�سو جمل�س اإدارة
الأردنية

631631

873,440663,121الأردنيةع�سو جمل�س اإدارةمعايل املهند�س �سفيق فرحان خليل الزوايده

34,5414,541الأردنيةع�سو جمل�س اإدارةمعايل ال�سيد "حممد عقل" عيد حممد البلتاجي

162,97044,896الأردنيةع�سو جمل�س اإدارةالدكتور مروان ممدوح حممد ال�سايح

631631البحرينيةع�سو جمل�س اإدارةال�سيدة منى اأحمد ح�سن عبا�س الديري

ل ي�جد �صركات م�صيطر عليها من قبل رئي�س واأع�صاء جمل�س الإدارة واأقاربهم. كما ل ميتلك املمثلني عن اأع�صاء جمل�س الإدارة اأية 
اأ�صهم باأ�صمائهم.

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل 
أعضاء مجلس اإلدارة
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عدد الأوراق املالية اململ�كة من قبل اأ�صخا�س الإدارة العليا

عدد الأ�صهم كما يفاجلن�صيةامل�صمى ال�ظيفيالإ�صم
2012/12/312011/12/31

38,0005,000الأردنيةرئي�س  جمموعة الدعم وامل�ساندةال�سيد طوين �ساهر حنا مقبل
مدير دائرة التطوير ال�سرتاتيجي الآن�سه نور غازي  نيازي جرار

وارتباط املجموعة واملوؤ�س�سات املالية
2,0002,000الأردنية

2,9662,658الأردنيةقائم باأعمال ومهام املراقب املايلالآن�سه رنا رميون جميل ال�سواحله

وكما ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل باقي اأ�سخا�س الإدارة العليا.	•
ل يوجد �سركات م�سيطر عليها من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا.	•

عدد الأوراق املالية اململ�كة لأقارب اأع�صاء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�صخا�س الإدارة العليا

عدد الأ�صهم كما يفاجلن�صيةال�صلةالإ�صم
2012/12/312011/12/31

زوجة ع�سو جمل�س الإدارة معايل ال�سيدة منى وديع نا�سر عوي�س
املهند�س �سفيق فرحان خليل الزوايده

25,53622,881الأردنية

وكما ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب باقي اأع�ساء جمل�س الإدارة.	•
 ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب اأي من اأ�سخا�س الإدارة العليا.	•

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل 
أشخاص اإلدارة العليا وأقارب أعضاء 

مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا
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المزايا والمكآفات التي يتمتع بها كل من 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

اجمايل املزايا واملكافات التي يتمتع بها كل من رئي�س واع�صاء جمل�س الدارة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31

ال�صم
بدل التنقالت 

مكافات �صن�ية ال�صن�ية

نفقات ال�صفر ال�صن�ية
اجمايل املزايا 

ال�صن�ية
بدل اقامة وح�ص�ر 

تذاكر �صفراإجتماعات
18,0808,92254,014 5,000 22,012ال�سيد ح�سن علي جمعة جمعة

23,0437,64155,782 5,000 20,098الدكتور يو�سف عبد اهلل حممد العو�سي
25,17015,63963,993 5,000 18,184ال�سيد �سائل فايز عزت الوعري

3,6172,40022,502 5,000 11,485ال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست يعقوب �سابيال
3,1912,42026,881 5,000 16,270معايل املهند�س �سفيق فرحان الزوايدة

معايل ال�سيد "حممد عقل" عيد حممد 
البلتاجي

14,356 5,000 --19,356

3,6252,40023,467 5,000 12,442الدكتور مروان ممدوح ال�سايح
21,62511,19853,136 5,000 15,313ال�سيدة منى اأحمد عبا�س الديري

98,35150,620319,131 40,000 130,160املجم�ع

املكافات ال�صن�ية هي مكافات الع�صاء عن عام 2011 دفعت عام 2012 -
ل ي�جد مزايا يتمتع بها رئي�س واأع�صاء جمل�س الإدارة من م�صكن جماين او �صيارة وغريها. -
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املزايا واملكاآفات التي يتمتع بها اأ�صخا�س الإدارة العليا

امل�صمى ال�ظيفيالإ�صم

الرواتب
ال�صن�ية

الإجمالية

بدل
التنقالت
ال�صن�ية 

اتعاب ح�ص�ر 
اجتماعات

املجل�س
واللجان
املنبثقه

عنه

املكافاآت
ال�صن�ية

مكافاآت
ومزايا
اأخرى

بالدينار الأردين
نفقات
ال�صفر

ال�صن�ية

اإجمايل
املزايا

ال�صن�ية
 296,245  2,809  * 2,681  78,546  -  -  212,209 املدير العامال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست يعقوب �سابيال

نائب املدير العام ورئي�س جمموعة ت�سهيالت ال�سيد حممد عبداهلل حممد القاق
ال�سركات لغاية  2012/9/26

 99,385  10,524  -  8,084  -  383  118,376 

 155,868  255  ** 6,858  22,440  -  14,460  111,855 رئي�س جمموعة الدعم وامل�ساندهال�سيد طوين �ساهر حنا مقبل

 148,668  -  -  27,263  -  14,460  106,945 رئي�س جمموعة  الأعمال امل�سرفية بالتجزئةال�سيد جورج فرح جري�س �سوفيا
 115,896  -  -  15,649  2,892  13,680  83,675 رئي�س  اإدارة الئتمان واملخاطرال�سيدة نها هرني جربان مطر

 132,687  255 ** 15,000  16,360  2,892  13,680  84,500  رئي�س دائرة  التدقيق الداخليال�سيد عدنان �سالح حممد ال�سوبكي

 99,316  -  -  15,766  -  6,000  77,550 رئي�س وحدة  العمليات ال�سيدة رنا زكي اإبراهيم نده
ال�سيد عثمان "حممد �سبحي" عايد 

ال�سوميات
 113,567  -  -  20,927  -  8,560  84,080 رئي�س  اإدارة اخلزينة

ال�سيد عثمان حممد عبدالرحمن 
الأزهري

 116,471  255  ** 14,958  15,968  -  6,000  79,290 رئي�س اإدارة  اأنظمة املعلومات

 120,113  1,575  -  15,709  18,184  6,000  78,645 رئي�س اإدارة  املوارد الب�سريةالدكتور �سليمان حماد يو�سف املبي�سني
ال�سيد "حممد نا�سر"  زهري خليل 

ابو زهره
 79,570  1,069  -  10,251  -  6,000  62,250 رئي�س  دائرة  ت�سهيالت ال�سركات 

 75,018  -  -  8,629  -  5,835  60,554 رئي�س اإدارة قرو�س الأفرادال�سيد ن�سال يو�سف حممد البا�سا
مدير دائرة التطوير ال�سرتاتيجي وارتباط الآن�سه نور غازي نيازي جرار

املجموعة واملوؤ�س�سات املالية
 61,500  6,000  -  12,487  -  3,256  83,243 

 70,225  - *** 90  10,483  2,892  3,600  53,160 مدير دائرة  مراقبة المتثالال�سيد خالد جميل اإبراهيم الن�سراوين

 65,443  - **** 445  10,248  -  3,600  51,150 مدير دائرة ال�سوؤون  القانونيةال�سيد خالد اأكرم �سالح زكي

 50,707  -  -  3,898  -  2,758  44,051 املراقب املايل لغاية 2012/10/7ال�سيد اأحمد �سالح �سعيد غنيم
 61,229 - ** 1,625 5,689  -  2,720  51,195 قائم باأعمال ومهام املراقب املايلالآن�سه رنا رميون  جميل ال�سواحله

 1,401,994123,87726,860298,39741,6579,8571,902,642املجم�ع

* عن ا�سرتاك نوادي 2012
Ambit مكافاأة النظام البنكي اجلديد **

*** اأتعاب تدريب
**** الر�سم ال�سنوي لنقابة املحامني 2012

المزايا والمكآفات التي يتمتع بها أشخاص 
اإلدارة العليا
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التربعات واملنح التي دفعها البنك و�صركة التعاون العربي لال�صتثمارات املالية خالل �صنة 2012

مت التربع مببلغ 118,652 دينار حيث قام البنك بالتربع مببلغ 118,402 دينار و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية مببلغ 250 دينار وتفا�سيله على النحو 
التايل:

املبلغ بالديناراجلهة الطالبة
1,200اجلمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني

2,500مركز جمعية ال�سابات امل�سلمات للرتبية اخلا�سة 
60,000جمعية هدية احلياة اخلريية

2,500جمعية عملية البت�سامة
20,902ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية

10,000مدر�ستي )مدر�سة وردة اليازجي الأ�سا�سية املختلطة - اربد(
Al Jude for Scientific Care  5,000مبادرة "�سركتنا" من خالل

2,000جمعية البيئة الأردنية
2,000موؤ�س�سة الأمرية عاليه 

2,550تربعات الأيتام والفقراء وكبار ال�سن 
8,000تربعات ملدار�س حكومية يف اململكة بهدف جتديدها واإعادة تاأهيلها

2,000تربع ر�سوم جامعية لطالب اأوائل واأقل حظًا من الدار�سني يف اجلامعات احلكومية 
118,652املجم�ع

أو  أو الشقيقة  التابعة  البنك مع الشركات  ارتباطات عقدها  أو  أية عقود أومشاريع  ال يوجد 
أو  موظف  أي  أو  التنفيذي  الرئيس  أو  المجلس  أعضاء  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  أو  الحليفة 

أقاربهم.

التبرعات والمنح التي دفعها البنك 
وشركة التعاون العربي لالستثمارات 

المالية خالل سنة 2012
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م�صاهمة البنك وال�صركة التابعة يف حماية البيئة لهذا العام 
وا�سل البنك يف نهجه القائم على ال�ستمرار يف تاأدية مهامه للحفاظ على الطبيعة من خالل املبادرة يف دعم اجلمعيات ذات الهداف التنموية والجتماعية وذلك 
اإميانًا منه ب�سرورة تفعيل دوره يف خدمة املجتمع املحلي ومل�ساعدة خمتلف الوزارات والقطاعات احلكومية وغري احلكومية على تعزيز الأداء وحت�سينه وتطويره من 
خالل ت�سهيل تبادل اخلربات والدعم الفني اللوج�ستي. حيث قام البنك بالتربع مببلغ 2.000 دينار ملوؤ�س�سة الأمرية عالية والتي تعنى مب�ساعدة حدائق احليوان 
لتح�سني اأو�ساعهم بالإ�سافة اإىل جلب الدعم اخلارجي لتاأ�سي�س م�سروع تنموي �سياحي بيئي �سمن حمافظة جر�س لإيجاد فر�س عمل للمواطنني وحت�سني م�ستوى 

معي�ستهم من خالل العديد من امل�ساريع ال�سغرية. كما قام البنك بالتربع لدعم حملة النظافة الوطنية من خالل جمعية البيئة الأردنية مببلغ 2.000 دينار. 

م�صاهمة البنك وال�صركة التابعة يف خدمة املجتمع املحلي
انطالقًا من حر�س البنك على دور امل�سوؤولية الجتماعية املنوطه به واإميانًا بدوره الرائد يف خدمة املجتمع املحلي، فقد وا�سل البنك النهو�س بواجباته املتنوعة 
يف دعم جهود البناء والتطوير الإجتماعي، املوجه اأ�سا�سًا لدعم اأهداف عدد من اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات العامة حيث بلغ اإجمايل الدعم املقدم من البنك 
وال�سركة التابعة له 118.652 دينار. وانطالقًا من امل�سوؤولية الجتماعية واإميانًا من البنك باأن التعليم هو اأحد الروافد التي ت�سكل العقول ومتا�سيًا مع  مبادرة 
"مدر�ستي" التي اأطلقتها جاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة والتي تهدف اإىل جتديد واإعادة تاأهيل املدار�س احلكومية الأردنية بالتعاون بني القطاعني العام 
واخلا�س واملنظمات غري الربحية للعمل على تعزيز بيئة واأدوات التعليم النوعي يف هذه املدار�س، فقد وا�سل البنك دعمه لقطاع التعليم حيث تبنى مدر�سة وردة 
اليازجي الأ�سا�سية املختلطة يف حمافظة اإربد حيث مت اإجراء ال�سيانة الالزمة لها مببلغ 10.000 دينار بال�سافة اإىل تربعات ملدار�س حكومية يف اململكة بهدف 
جتديدها واإعادة تاأهيلها مببلغ 8.000 دينار كما وقام البنك بالتربع بقيمة ر�سوم جامعية لطالب اأوائل واأقل حظًا من الدار�سني يف اجلامعات احلكومية مببلغ 

2.000 دينار. 

وقد قام البنك بدعم 25 مدر�سة حكومية من خالل مبادرة "�سركتنا" مببلغ 5.000 دينار بهدف غر�س بذور ريادة الأعمال وتعليم طلبة املدار�س احلكومية من 
على  اإيجابًا  ينعك�س  املادية مما  لتح�سني ظروفهم  وذلك  م�ستقباًل  املادي  ال�ستقالل  على  مل�ساعدتهم  والإنتاج  بالريادة  املتعلقة  املهارات  املختارة  العمرية  الفئة 

حميطهم وعلى املجتمع ككل.

اأ�ساليب الدعم املايل  اأداة بناء ملجتمعهم فقد حر�س البنك على تقدمي خمتلف  وجت�سيدًا لروؤية البنك باأهمية دعم املوؤ�س�سات التي تعنى بفئة الأطفال ليكونوا 
واملعنوي والإن�ساين للمجتمع املحلي ومد يد العون وامل�ساعدة يف اإنقاذ حياة الطفال الذين يعانون من ت�سوهات خلقية وذلك من خالل تقدمي م�ساهمة مميزة مببلغ 
60.000 دينار جلمعية هدية احلياة اخلريية وذلك لعالج املر�سى الأطفال الفقراء الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحة القلب املفتوح. كما وقام البنك بالتربع 
مببلغ 2.500 دينار جلمعية عملية البت�سامة التي من اأهدافها تنظيم حمالت طبية جراحية جمانية لعالج الطفال الأردنيني الذين يعانون من ت�سوهات ولدية 

مثل ال�سفة الأرنبية وت�سوه �سقف احللق والت�سوهات الناجمة عن احلروق واحلوادث.

كما قام البنك بدعم الفئات املحتاجة والفقراء من اأبناء الوطن مبختلف مناطقهم وفئاتهم مما ي�ساهم يف رفع العوز عنهم ويفتح اأمامهم طريق امل�ستقبل وذلك 
من خالل ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية مببلغ  20.902 دينار وجمعية ال�سابات امل�سلمات للرتبية اخلا�سة 2.500 بالإ�سافة اإىل م�ساهمة البنك 
بدعم ن�ساطات تتعلق بالأن�سطة ال�سحية والجتماعية والثقافية واخلريية الأخرى مثل تربعات لالأيتام والفقراء وكبار ال�سن وغريها مببلغ 2.550 دينار واجلمعية 

الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني 1.200 دينار.

مساهمة البنك والشركة التابعة في 
حماية البيئة وفي خدمة المجتمع المحلي



53

 اإقرار من جمل�س الإدارة

يقر جمل�س اإدارة بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل ال�سنة املالية املقبلة 2013.. 1
يقر جمل�س الإدارة مب�سوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة  فّعال يف البنك.. 2

يوسف العوضي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شفيق الزوايدة
عضو مجلس إدارة

مروان السايح
عضو مجلس إدارة

»محمد عقل« البلتاجي
عضو مجلس إدارة

صائل الوعري
عضو مجلس إدارة

سيمونا سابيال
عضو مجلس إدارة

منى الديري
عضو مجلس إدارة

نقر نحن املوقعني اأدناه ب�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي.. 3

سيمونا سابيال
المدير العام

اإلقرارات
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2012

تقرير مدققي احل�سابات 
قائمة املركز املايل املوحدة

قائمة الدخل املوحدة
قائمة الدخل ال�سامل املوحدة 

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

اي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

55
56
57
58
59
60
61
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تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )الأردن( �شركة م�شاهمة عامة حمدودة و�شركته التابعة )“املجموعة”( والتي 
تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2012 وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل ال�شامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امللكية 

املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية واملعلومات الي�شاحية الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية املوحدة

اإن جمل�ص الإدارة م�شوؤول عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، بال�شافة اىل حتديد نظام الرقابة 
الداخلي ال�شروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية �شواء الناجتة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�شتنادا اإىل تدقيقنا.  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه 
املعايري اللتزام بقواعد ال�شلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية.

اإن اإختيار تلك الإجراءات ي�شتند اىل  يت�شمن التدقيق القيام باجراءات للح�شول على ادلة موؤيدة للمبالغ والإي�شاحات الواردة يف القوائم املالية. 
اجتهاد مدقق احل�شابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �شواء الناجتة عن الإحتيال او اخلطاأ.  عند تقييم مدقق 
احل�شابات للمخاطر ياأخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلي لل�شركة ذي ال�شلة باعداد وعر�ص القوائم املالية ب�شورة عادلة وذلك لت�شميم اإجراءات 
تدقيق مالئمة للظروف ولي�ص بهدف ابداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي، يت�شمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية 

املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�شبية التي قامت بها الإدارة، ا�شافة اىل تقييم العر�ص العام للقوائم املالية.  

يف اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر ا�شا�شا لإبداء الراأي.

الـــراأي

يف راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 كانون الأول 2012 واأداءها 
املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية

حتتفظ املجموعة بقيود و�شجالت حما�شبية منظمة ب�شورة اأ�شولية، واأن القوائم املالية الواردة يف تقرير جمل�ص الإدارة متفقة معها ونو�شي امل�شادقة 
عليها.

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
10 �شباط 2013

تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
إلى مساهمي بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

اإرن�شت و يونغ / الأردن

حممد اإبراهيم الكركي
ترخي�ص رقم 882
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  2012اإي�شاحات
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  املـوجودات
  780ر869ر38  271ر367ر439نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

  961ر409ر60  518ر770ر563اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  000ر090ر7  000ر635ر610اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  269ر148ر2  938ر318ر71موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  344ر305ر394  302ر642ر8462ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�شايف

  560ر922ر234  877ر737ر9172موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  -  894ر006ر1052موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة

  735ر721ر10  742ر764ر1110ممتلكات ومعدات
  678ر624  941ر680ر122موجودات غري ملمو�شة

  482ر037ر1  998ر19649موجودات �شريبية موؤجلة
  520ر950ر7  492ر776ر1310موجودات اأخرى

  329ر080ر758  973ر350ر827جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات 

  040ر498ر104  493ر227ر1493ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  679ر296ر458  790ر528ر15482ودائع عمالء

  334ر900ر49  260ر644ر1631تاأمينات نقدية
  924ر982ر2  515ر803ر1753اأموال مقرت�شة

  952ر250ر1  164ر18897خم�ش�شات متنوعة
  226ر183ر6  021ر398ر193خم�ش�ص �شريبة الدخل
  935ر56  436ر1936مطلوبات �شريبية موؤجلة

  535ر755ر16  284ر098ر2031مطلوبات اأخرى
  625ر924ر639  963ر633ر696جمموع املطلوبات

حقوق امللكيــة
حقوق م�ساهمي البنك

  000ر600ر89  000ر000ر21100راأ�ص املال املكتتب به و املدفوع
  -  943ر66عالوة ا�شدار

  971ر471ر14  837ر069ر2216احتياطي قانوين
  542ر208  542ر22208احتياطي اختياري

  269ر808ر3  269ر208ر224احتياطي خماطر م�شرفية عامة
)227ر640()197ر577(23احتياطي القيمة العادلة

  149ر707ر10  616ر740ر2410اأرباح مدورة
  704ر155ر118  010ر717ر130جمموع حقوق امللكية

  329ر080ر758  973ر350ر827جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة المركز المالي الموحدة 

كما في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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  2012اإي�شاحات
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  118ر978ر39  537ر815ر2552الفوائد الدائنة
)196ر077ر14()751ر945ر21(26الفوائد املدينة

  922ر900ر25  786ر869ر30�سايف اإيرادات الفوائد

  000ر785ر2  251ر736ر272�شايف اإيرادات العمولت
  922ر685ر28  037ر606ر33�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

  916ر780  607ر28674اأرباح عمالت اجنبية
  602ر265ر3  247ر29535اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  456ر40  488ر141اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  513ر945ر3  476ر117ر304اإيرادات اأخرى

  409ر718ر36  855ر074ر39اإجمايل الدخل

)301ر381ر9()557ر291ر10(31نفقات املوظفني
)983ر627ر1()286ر719ر1(11 و12اإ�شتهالكات واإطفاءات

)387ر201ر6()021ر928ر6(32م�شاريف اخرى
)400ر938ر2()826ر489ر4(8خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

  -  490ر18332وفر يف خم�ش�شات متنوعة
)071ر149ر20()200ر096ر23(اإجمايل امل�سروفات

  338ر569ر16  655ر978ر15الربح قبل ال�سرائب
)605ر268ر5()322ر947ر4(19�شريبة الدخل

  733ر300ر11  333ر031ر11ربح ال�سنة

  فلـ�ص/ دينــار  فلـ�ص/ دينــار
  126ر0  112ر330ح�شة ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة من ربح ال�شنة

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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2012
دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  733ر300ر33311ر031ر11ربح ال�شنة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى بعد ال�سريبة
)593ر121(030ر63التغري يف القيمة العادلة للم�شتقات املالية للتحوط

  140ر179ر36311ر094ر11جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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الإحتياطيات

احتياطي خماطر   اختيــاريقانونـــيعالوة ا�شدارراأ�ص املال املكتتب به
م�شرفية عامة

  احتياطي القيمة 
  العادلة 

اأربــاح مـدورة   جمموع حقوق      
  امللكيــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار دينـــاردينـــار   دينـــار     دينـــار  
- 2012

  704ر155ر118  149ر707ر10)227ر640(269ر808ر3  542ر971208ر471ر14-000ر600ر89الر�شيد يف بداية ال�شنة
  363ر094ر11  333ر031ر11  030ر63-  ----جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

-  --  --943ر00066ر400ر10الزيادة يف را�ص املال    943ر466ر10  
    -)866ر997ر1(  -000ر400  -866ر597ر1--املحول اىل الحتياطيات 

)000ر000ر9()000ر000ر9(  --  ----توزيعات نقدية
  010ر717ر130  616ر740ر10)197ر577(269ر208ر4  542ر837208ر069ر94316ر00066ر000ر100الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

- 2011
  221ر598ر106  303ر414ر9  618ر009ر2691ر938ر2  994ر037420ر815ر12-000ر000ر80الر�شيد يف بداية ال�شنة

  343ر378  595ر906ر1)252ر528ر1(-  ----اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 9
  564ر976ر106  898ر320ر11)634ر518(269ر938ر2  994ر037420ر815ر12-000ر000ر80الر�شيد املعدل يف بداية ال�شنة

  140ر179ر11  733ر300ر11)593ر121(-  ----جمموع الدخل ال�شامل لل�شنه
  -)548ر387ر9(  --)452ر212(--000ر600ر9الزيادة يف را�ص املال 

  -)934ر526ر2(  -000ر870  -934ر656ر1--املحول اىل الحتياطيات 
  704ر155ر118  149ر707ر10)227ر640(269ر808ر3  542ر971208ر471ر14-000ر600ر89الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

ان احتياطي خماطر م�شرفية عامة مقيد ال�شحب ول ميكن الت�شرف به ال مبوافقة البنك املركزي الردين وال�شلطات الرقابية. -
ل ميكن الت�شرف مببلغ 998ر649  دينار من الرباح املدورة كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل موجودات �شريبية موؤجلة، مقابل 482ر037ر1 دينار كما يف  -

31 كانون الأول 2011، كما ل ميكن الت�شرف مببلغ 197ر577  دينار من الرباح املدورة مقابل القيمة ال�شالبة لحتياطي القيمة العادلة كما يف 31 كانون الول 
2012 مقابل 227ر640 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011.

ي�شمل ر�شيد الأرباح املدورة مبلغ 016ر85 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 ل ميكن الت�شرف به، والذي ميثل اأثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير  -
املالية رقم )9( ال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع مقابل  847ر132 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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  2012اإي�شاح
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

الأن�سطة الت�سغيلية:
  338ر569ر16  655ر978ر15الربح قبل ال�شرائب

تعديالت بنود غري نقدية -
  983ر627ر1  286ر719ر1ا�شتهالكات واطفاءات

  400ر938ر2  826ر489ر4خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة
)277()031ر154(اأرباح راأ�شمالية

  -)490ر332(خم�ش�شات متنوعة
)255ر257()962ر236(فوائد م�شتحقة

  377ر258  161ر24خ�شائر غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)684ر144ر3()254ر478(اأرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)456ر40()488ر141(اأرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
)208ر18()795ر151(تاأثري تغري ا�شعار ال�شرف على النقد وما يف حكمه

  218ر933ر17  908ر716ر20التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات

التغري يف املوجودات واملطلوبات -
  205ر605ر13)000ر545ر3()الزيادة( النق�ص يف الإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية التي تزيد ا�شتحقاقاتها عن ثالثة اأ�شهر

  942ر561ر6  424ر283ر1النق�ص يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)085ر171ر85()784ر826ر72()الزيادة( يف الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

)945ر39()476ر900ر1()الزيادة( يف املوجودات الأخرى
  -)000ر709()الزيادة( يف ار�شدة مقيدة ال�شحب لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  000ر000ر10)000ر090ر7()النق�ص( الزيادة يف ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية التي تزيد ا�شتحقاقاتها عن ثالثة اأ�شهر
  183ر969ر97  111ر232ر24الزيادة يف ودائع العمالء

)005ر325ر3()074ر256ر18()النق�ص( يف تاأمينات نقدية
  983ر379ر5  291ر898ر13الزيادة يف مطلوبات اأخرى

)288ر63()299ر21(خم�ش�شات متنوعة مدفوعة
  208ر850ر62)899ر217ر44(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة

)846ر453ر5()555ر392ر7(ال�شرائب املدفوعة
  362ر396ر57)454ر610ر51(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل

الأن�سطة ال�ستثمارية:

)416ر747ر197()630ر100ر165(�شراء موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  626ر360ر151  906ر419ر175بيع و ا�شتحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

)599ر985()663ر236ر1(�شراء ممتلكات ومعدات
  149ر1  658ر29بيع ممتلكات ومعدات

)962ر272()551ر611ر2(�شراء موجودات غير ملمو�شة
)202ر644ر47(  720ر500ر6�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( الن�سطة ال�ستثمارية

الأن�شطة التمويلية:
  -  943ر466ر10الزيادة يف راأ�ص املال وعالوة ال�شدار

  -)000ر000ر9(اأرباح موزعة على امل�شاهمني
)718ر747ر8(  591ر820ر50الزيادة )النق�ص( يف اأموال مقرت�شة

)718ر747ر8(  534ر287ر52�شايف التدفق النقدي من )امل�شتخدم يف( الأن�شطة التمويلية

  442ر004ر1  800ر177ر7�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
  208ر18  795ر151تاأثري تغري اأ�شعار ال�شرف على النقد وما يف حكمه

  051ر849ر10  701ر871ر11النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة
  701ر871ر11  296ر201ر3419النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012

تعتبر الإي�شاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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معلومات عامة( 1)

ان بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )الأردن( �شركة م�شاهمة عامة اأردنية تاأ�ش�ص بتاريخ 21 كانون ثاين 1990 مبوجب قانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 
1989. ومركزه الرئي�شي مدينة عمــان.

يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�شرفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها 27 وال�شركة التابعة له.

اإن اأ�شهم البنك مدرجة يف بور�شة عمان.

يتم توحيد القوائم املالية املوحدة للبنك و ال�شركة التابعة)ي�شار اليهما معا"باملجموعة"( يف القوائم املالية للموؤ�ش�شة العربية امل�شرفية – البحرين.

مت اإقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ص اإدارة املجموعة بتاريخ 10 �شباط 2013 وهي خا�شعة ملوافقة الهيئة العامة للم�شاهمني.

ال�سيا�سات املحا�سبية( 2)

اأ�س�س اإعداد القوائم املالية
مت اعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقًا للمعايري ال�شادرة عن جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن جلنة تف�شريات 

التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية ووفقًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الردين.

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وامل�شتقات املالية التي 
تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية، وكذلك يتم اإظهار املوجودات واملطلوبات املالية املتحوط لها بالقيمة العادلة. 

ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�شية للمجموعة.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012 تتفق مع تلك التي اتبعت يف اإعداد القوائم 
املالية لل�شنة املالية ال�شابقة با�شتثناء اأن املجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية على معايري التقارير املالية الدولية  اإبتداء من اأول كانون الثاين 

:2012

معيار املحا�سبة الدويل رقم )12( �سريبة الدخل )اإ�سرتداد املوجودات ال�سمنية(
املوؤجلة  ال�شريبة  باأن  اإفرتا�ص  التعديل  يقدم  العادلة.  بالقيمة  قيا�شها  يتم  التي  العقارية  لالإ�شتثمارات  املوؤجلة  ال�شريبة  حتديد  التعديل  يو�شح 
لالإ�شتثمارات العقارية التي يتم قيا�شها با�شتخدام منوذج القيمة العادلة ح�شب معيار املحا�شبة الدويل رقم 40، يجب حتديدها على اأ�شا�ص اأن القيمة 
الدفرتية �شوف يتم اإ�شرتدادها من خالل البيع. كما ويتطلب التعديل اأن يتم قيا�ص ال�شريبة املوؤجلة للموجودات غري القابلة لالإ�شتهالك والتي يتم 
قيا�شها با�شتخدام منوذج اإعادة التقييم ح�شب معيار املحا�شبة الدويل رقم )16( على اأ�شا�ص البيع لهذه املوجودات. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات 

املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2012. مل ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأي اأثر على املركز املايل اأو الإداء املايل للمجموعة.
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معيار التقارير املالية الدويل رقم )7( الأدوات املالية : الإي�ساحات – متطلبات اإ�سافية لالإف�ساح عن اإلغاء الإعرتاف
املالية  القوائم  م�شتخدم  لتمكني  بها  الإعرتاف  اإلغاء  يتم  ولكن مل  التي مت حتويلها  املالية  املوجودات  اإ�شافية حول  اإف�شاحات  التعديل  هذا  يتطلب 
للمجموعة من فهم العالقة مع هذه املوجودات التي مل يتم اإلغاء الإعرتاف بها والإلتزامات املرتبطة بها. بالإ�شافة اإىل ذلك، يتطلب التعديل اإف�شاحات 
حول ا�شتمرار تدخل املن�شاأة يف هذه املوجودات التي مت اإلغاء الإعرتاف بها لتمكني م�شتخدمي القوائم املالية من تقييم طبيعة التدخل وخماطره. ينبغي 
تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول متوز 2011. حيث اأن املجموعة ل متتلك مثل هذه املوجودات، فاإنه مل ينتج عن تطبيق هذا 

التعديل اأي اأثر على عر�ص القوائم املالية املوحدة للمجموعة ، ومل يوؤثر على املركز املايل اأو الأداء املايل  للمجموعة.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�شمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�شركة التابعة له واخلا�شعة ل�شيطرته وتتحقق ال�شيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم 
يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لل�شركة التابعة وذلك للح�شول على منافع من ان�شطتها، ويتم ا�شتبعاد املعامالت والأر�شدة واليرادات وامل�شروفات 

فيما بني البنك وال�شركة التابعة.  

واململوكة  دينار  وراأ�شمالها 000ر600ر15  املحدودة  امل�شوؤولية  املالية ذات  العربي لال�شتثمارات  التعاون  �شركة  للبنك هي  تابعة  واحدة  �شركة  هناك 
بالكامل من قبل البنك ومقرها يف عمان ومتار�ص ادارة ال�شتثمار واأعمال الو�شاطة يف الوراق املالية نيابة عن عمالئها بال�شافة اىل تقدمي ا�شت�شارات 

مالية لال�شتثمار يف الوراق املالية وقد تاأ�ش�شت ال�شركة بتاريخ 25 كانون الثاين 1990.

يتم اعداد القوائم املالية لل�شركة التابعة لنف�ص ال�شنة املالية للبنك وباإ�شتخدام نف�ص ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف البنك، اذا كانت ال�شركة التابعة 
تتبع �شيا�شات حما�شبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركة التابعة لتتطابق مع ال�شيا�شات 

املحا�شبية املتبعة يف البنك.

يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركة التابعة يف قائمة الدخل املوحدة ابتداءًا من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال �شيطرة البنك 
على ال�شركة التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي 

يفقد البنك فيه ال�شيطرة على ال�شركة التابعة.

يف حال اإعداد قوائم مالية منف�شلة للبنك كمن�شاأة م�شتقلة يتم اظهار ال�شتثمارات يف ال�شركة التابعة بالتكلفة.

معلومات القطاعات 
قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة 

بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتم قيا�شها وفقًا للتقارير التي يتم اإ�شتعمالها من قبل املدير التنفيذي متخذ القرار الرئي�شي لدى املجموعة.

القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�شادية حمددة خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف 
بيئات اقت�شادية اأخرى.

موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
هي املوجودات املالية التي تهدف اإدارة املجموعة وفقًا لنموذج اأعمالها الحتفاظ بها لتح�شيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من 

اأ�شل الدين والفائدة على ر�شيد الدين القائم.

يتـم اثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالكلفة م�شافًا اليها م�شاريف القتناء، وتطفاأ العالوة / اخل�شم با�شتخدام طريقة الفائدة الفعالة ، قيدًا 
على اأو حل�شاب الفائدة، وينزل اأية خم�ش�شات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اىل عدم امكانية ا�شرتداد ال�شل او جزء منه ، ويتم قيد اي تدين 

يف قيمتها يف قائمة الدخل.

ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�شجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�شومة ب�شعر الفائدة 
الفعلي الأ�شلي.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هي املوجودات املالية التي قامت املجموعة ب�شرائها بغر�ص بيعها يف امل�شتقبل القريب وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�شعار ال�شوقية ق�شرية الأجل اأو 

هام�ص اأرباح املتاجرة.
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�شراء )تقيد م�شاريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�شراء( ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلـة، 
ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت 

الجنبية ، ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم اأخذ الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحدة. 

يتم ت�شجيل الرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحدة.

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او حمددة قدمتها املجموعة يف ال�شا�ص او جرى اقتناوؤها ولي�ص لها ا�شعار �شوقية 

يف ا�شواق ن�شطة.
يتم تكوين خم�ش�ص تدين للت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم اإمكانية حت�شيل املبالغ امل�شتحقة للمجموعة وعندما يتوفر دليل مو�شوعي على 
ان حدثا ما قد اأثر �شلبًا على التدفقات النقدية امل�شتقبلية للت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، وت�شجل قيمة املخ�ش�ص 

يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�شهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين. 

يتم �شطب الت�شهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ش�شات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�شيلها بتنزيلها من املخ�ش�ص ويتم حتويل اأي فائ�ص 
يف املخ�ش�ص الإجمايل -  اإن وجد -  اىل قائمة الدخل املوحدة، وي�شاف املح�شل من الديون ال�شابق �شطبها اإىل الإيرادات.

القيمة العادلة
ان اأ�شعار الإغالق )�شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم املالية يف ا�شواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها 

ا�شعار �شوقية.

يف حال عدم توفر اأ�شعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ص الدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�شوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق 
منها:

مقارنتها بالقيمة ال�شوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها اإىل حد كبري. -
حتليل التدفقات النقدية امل�شتقبلية وخ�شم التدفقات النقدية املتوقعة بن�شبة م�شتخدمة يف اأداة مالية م�شابهة لها. -
مناذج ت�شعري اخليارات. -
يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة المد والتي ل ي�شتحق عليها فوائد مبوجب خ�شم التدفقات النقدية ومبوجب -

�شعر الفائدة الفعالة، ويتم اإطفاء اخل�شم /العالوة �شمن ايرادات الفوائد املقبو�شة/ املدفوعة يف قائمة الدخل املوحدة.

تهدف طرق التقييم اىل احل�شول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات ال�شوق وتاأخذ بالإعتبار العوامل ال�شوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير 
قيمة الدوات املالية، ويف حال وجود ادوات مالية يتعذر قيا�ص قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة مبراجعة القيم املثبتة يف ال�شجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل لتحديد فيما اذا كانت هنالك موؤ�شرات تدل على 
تدين يف قيمتها افراديًا او على �شكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد من اجل حتديد خ�شارة 

التدين.
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ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�شتهالك املرتاكم واأي تدين يف قيمتها، ويتم ا�شتهالك املمتلكات واملعدات )با�شتثناء الأرا�شي( عندما 

تكون جاهزة لالإ�شتخدام بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�شتخدام الن�شب ال�شنوية التالية:

  ٪
2 - 15مباين

9 - 20معدات واأجهزة واأثاث
15و�شائط نقل

9 - 25اأجهزة احلا�شب الآيل
10حت�شينات عقارية

عندما يقل املبلغ املمكن ا�شرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �شايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�ص قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�شرتدادها 
وت�شجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �شابقًا يتم ت�شجيل 
التغري يف التقدير لل�شنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

يتم ا�شتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها او عندما ل يعود اأي منافع م�شتقبلية متوقعة من ا�شتخدامها او من التخل�ص منها.

خم�س�سات
يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون على املجموعة التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل نا�شئة عن احداث �شابقة وان ت�شديد اللتزامات حمتمل 

وميكن قيا�ص قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.

خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين خم�ش�ص ملواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�شة بنهاية اخلدمة بتاريخ قائمة املركز املايل مبوجب اللوائح الداخلية للمجموعة.

�سريبة الدخـل 
متثل م�شاريف ال�شرائب مبالغ ال�شرائب امل�شتحقة وال�شرائب املوؤجلة.

حت�شب م�شاريف ال�شرائب امل�شتحقة على اأ�شا�ص الرباح اخلا�شعة لل�شريبة، وتختلف الرباح اخلا�شعة لل�شريبة عن الرباح املعلنة يف القوائم املالية 
املوحدة لن الرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�شعة لل�شريبة او م�شاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�شنة املالية وامنا يف �شنوات لحقة او اخل�شائر 

املرتاكمة املقبولة �شريبيا اأو بنود لي�شت خا�شعة او مقبولة التنزيل لغرا�ص �شريبية.

حت�شب ال�شرائب مبوجب الن�شب ال�شرائبية املقررة مبوجب القوانني والنظمة والتعليمات يف اململكة الأردنية الها�شمية.

اإن ال�شرائب املوؤجلة هي ال�شرائب املتوقع دفعها او ا�شرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف القوائم املالية 
املايل  با�شتخدام طريقة اللتزام بقائمة املركز  املوؤجلة  ال�شرائب  يتم احت�شاب  ا�شا�شها.   ال�شريبي على  الربح  يتم احت�شاب  التي  والقيمة  املوحدة 

وحتت�شب ال�شرائب املوؤجلة وفقًا للن�شب ال�شريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�شوية اللتزام ال�شريبي او حتقيق املوجودات ال�شريبية املوؤجلة.

يتم مراجعة ر�شيد املوجودات ال�شريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�شها يف حالة توقع عدم امكانية ال�شتفادة من تلك املوجودات 
ال�شريبية جزئيا او كليا.
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ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
متثل احل�شابات التي تديرها املجموعة نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات املجموعة. يتم اظهار ر�شوم وعمولت ادارة تلك احل�شابات يف قائمة 

الدخل املوحدة. يتم اعداد خم�ش�ص مقابل انخفا�ص قيمة املحافظ م�شمونة را�ص املال املدارة ل�شالح العمالء عن را�شمالها.

التقــا�س
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�شايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة 

وكذلك عندما يتم ت�شويتها على اأ�شا�ص التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�شوية املطلوبات يف نف�ص الوقت. 

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ساريف
يتم حتقق ايرادات الفوائد با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية با�شتثناء فوائد وعمولت الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة التي ليتم العرتاف بها 

كايرادات ويتم ت�شجيلها يف ح�شاب الفوائد والعمولت املعلقة.

يتم العرتاف بامل�شاريف على ا�شا�ص مبداأ ال�شتحقاق.

يتم ت�شجيل العمولت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم العرتاف بارباح ا�شهم ال�شركات عند حتققها )اقرارها من الهيئة العامة 
للم�شاهمني(.

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم العرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام املجموعة ببيع اأو �شراء املوجودات املالية(.

امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط

م�ستقات مالية للتحوط -
لغرا�ص حما�شبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�شنيف التحوط كما يلي:

التحوط للقيمة العادلة: هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة. -
 يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�شجيل الرباح واخل�شائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة و كذلك الناجت 

عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحدة.

التحوط للتدفقات النقدية: هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات املجموعة احلالية واملتوقعة. -
 يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�شجيل الأرباح اأو اخل�شائر لداة التحوط �شمن حقوق امللكية ويتم حتويله لقائمة 

الدخل املوحدة يف الفرتة التي يوؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل.

التحوط ل�شايف ال�شتثمار يف وحدات اأجنبية: -
 يف حال انطباق �شروط التحوط ل�شايف ال�شتثمار يف وحدات اأجنبية، يتم قيا�ص القيمة العادلة لداة التحوط ل�شايف املوجودات املتحوط لها، 
ويف حال كون العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من الرباح او اخل�شائر لداة التحوط �شمن حقوق امللكية املوحدة ويعرتف باجلزء غري الفعال 

�شمن قائمة الدخل املوحدة، ويتم ت�شجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع ال�شتثمار يف الوحدة الجنبية امل�شتثمر بها.

التحوطات التي ل ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال، يتم ت�شجيل الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لداة التحوط يف  -
قائمة الدخل املوحدة يف نف�ص الفرتة.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
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م�ستقات مالية للمتاجرة -
يتم اإثبات القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة )مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة، عقود الفائدة امل�شتقبلية، عقود 
املقاي�شة، حقوق خيارات اأ�شعار العمالت الأجنبية( يف قائمة املركز املايل املوحدة، وحتدد القيمة العادلة وفقًا لأ�شعار ال�شوق ال�شائدة، ويتم ت�شجيل 

مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ي�شتمر العرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �شرائها يف تاريخ م�شتقبلي، وذلك ل�شتمرار �شيطرة 
املجموعة على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للمجموعة حال حدوثها، وي�شتمر تقييمها وفقًا لل�شيا�شات املحا�شبية املتبعة: تدرج املبالغ 
املقابلة للمبالغ امل�شتلمة لهذه العقود �شمن املطلوبات يف بند الأموال املقرت�شة، ويتم العرتاف بالفرق بني �شعر البيع و�شعر اإعادة ال�شراء كم�شروف 

فوائد ي�شتحق على مدى فرتة العقد با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اأما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�شتقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف القوائم املالية، وذلك لعدم توفر ال�شيطرة 
على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول للمجموعة حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �شمن الودائع لدى البنوك 
واملوؤ�ش�شات امل�شرفية الأخرى اأو �شمن الت�شهيالت الإئتمانية ح�شب احلال، ويتم معاجلة الفرق بني �شعر ال�شراء و�شعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد 

ت�شتحق على مدى فرتة العقد با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات املالية املرهونة
هي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�شالح اأطراف اأخرى مع وجود حق للطرف الآخر للت�شرف بها )بيع اأو اإعادة رهن(. ي�شتمر تقييم هذه املجموعات 

وفق ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة لتقييم كل منها ح�شب ت�شنيفه الأ�شلي.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�ستحقة
تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة يف قائمة املركز املايل املوحدة �شمن بند "موجودات اأخرى" وذلك بالقيمة التي اآلت بها للمجموعة اأو 
القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�شكل اإفرادي، ويتم ت�شجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�شارة يف قائمة 
الدخل املوحدة ول يتم ت�شجيل الزيادة كاإيراد. يتم ت�شجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت 

ت�شجيله �شابقًا.

موجودات غري ملمو�سة
املوجودات غري امللمو�شة التي يتم احل�شول عليها من خالل الندماج وتقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�شول عليها .  اأما املوجودات غري امللمو�شة 

التي يتم احل�شول عليها من خالل طريقة اأخرى غري الندماج فيتم ت�شجيلها بالتكلفة.

يتم ت�شنيف املوجودات غري امللمو�شة على ا�شا�ص تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة. او لفرتة غري حمددة  ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�شة التي 
لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل املوحدة اما املوجودات غري امللمو�شة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم 

مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�شجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.

ل يتم ر�شملة املوجودات غري امللمو�شة الناجتة عن اعمال املجموعة ويتم ت�شجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�ص الفرتة.

يتم مراجعة اأية موؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�شة  يف تاريخ القوائم املالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات 
ويتم اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.

تت�شمن املوجودات غري امللمو�شة لدى املجموعة كافة الأنظمة وبرامج احلا�شب الآيل و اخللوات حيث يتم اطفاوؤها بح�شب عمرها النتاجي بن�شب 
ترتاوح بني 10-20٪ �شنويًا.
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العمالت الجنبية
يتم ت�شجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�شنة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

يتم حتويل اأر�شدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�شعار العمالت الجنبية الو�شطية ال�شائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة من البنك 
املركزي الأردين.

يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. 

يتم ت�شجيل الرباح واخل�شائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.  

ال�شامل  العادلة من خالل الدخل  النقدية )مثل الأ�شهم بالقيمة  التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري  يتم ت�شجيل فروقات 
الخر( كجزء من احتياطي القيمة العادلة.

النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�شدة النقدية التي ت�شتحق خالل مدة ثالثة اأ�شهر، وتت�شمن: النقد والأر�شدة لدى بنوك مركزية والأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات 

امل�شرفية، وتنزل ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ت�شتحق خالل مدة  ثالثة اأ�شهر والأر�شدة املقيدة ال�شحب.

ا�ستخدام التقديرات( ))
ان اعداد القوائم املالية وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلب من ادارة املجموعة القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات 
املالية والف�شاح عن اللتزامات املحتملة0  كما ان هذه التقديرات والجتهادات توؤثر يف اليرادات وامل�شاريف واملخ�ش�شات وكذلك يف التغريات 
يف القيمة العادلة التي تظهر �شمن حقوق امللكية0  وب�شكل خا�ص يتطلب من ادارة املجموعة ا�شدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات 
النقدية امل�شتقبلية واأوقاتها0  ان التقديرات املذكورة مبنية بال�شرورة على فر�شيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان 

النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�شاع وظروف تلك التقديرات يف امل�شتقبل.

اإننا نعتقد باأن تقديراتنا �شمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�شلة على النحو التايل:
خم�ش�ص تدين ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة: يتم مراجعة خم�ش�ص الديون �شمن الأ�ش�ص املو�شوعة من قبل البنك املركزي الأردين ومعايري  -

التقارير املالية الدولية.

يتم احت�شاب التدين يف قيمة العقارات امل�شتملكة اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�شاب التدين، ويعاد  -
النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري. - 

خم�ش�ص �شريبة الدخل: يتم حتميل ال�شنة املالية مبا يخ�شها من نفقة �شريبة الدخل وفقًا لالأنظمة والقوانني واملعايري املحا�شبية ويتم احت�شاب  -
واإثبات املوجودات واملطلوبات ال�شريبية املوؤجلة وخم�ش�ص ال�شريبة الالزم.

خم�ش�شات ق�شائية: ملواجهة اأية التزامات ق�شائية يتم اأخذ خم�ش�شات لهذه الإلتزامات ا�شتنادًا لراأي امل�شـت�شار القانوين يف املجموعة. -

 تقوم الدارة باعادة تقدير العمار النتاجية للموجودات امللمو�شة وغري امللمو�شة ب�شكل دوري لغايات احت�شاب ال�شتهالكات والطفاءات ال�شنوية  -
اعتمادا على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقديرات العمار النتاجية املتوقعة يف امل�شتقبل، ويتم اخذ خ�شارة التدين )ان وجدت( اإىل قائمة 

الدخل املوحدة.
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نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية( ))
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينــــــار

2011
دينــــــار

711ر101ر4005ر104ر5نقد يف اخلزينة
اأر�شدة لدى بنوك مركزية:

000ر000ر4-ودائع لجل وخا�شعة ل�شعار
069ر768ر87129ر262ر34متطلبات الحتياطي النقدي

780ر869ر27138ر367ر 39املجموع

ل يوجد ار�شدة مقيدة ال�شحب با�شتثناء الحتياطي النقدي كما يف 31 كانون الول 2012 و2011.
ل يوجد �شهادات اإيداع ت�شتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�شهر كما يف 31 كانون الأول 2012 و31 كانون الأول 2011.

 اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية:( ))
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

املجموعبنــوك وموؤ�ش�شــات م�شرفيــة خارجيـــةبنـوك وموؤ�ش�شـــات م�شرفيــــة حمليـــة
2012

دينــــــار
2011

دينــــــار
2012

دينــــــار
2011

دينــــــار
2012

دينــــــار
2011

دينــــــار

288ر929ر4158ر263ر66115ر669ر8737ر896ر62714ر259ر5421ر366ح�شابات جارية وحتت الطلب
673ر480ر10351ر507ر67348ر845ر10340ر253ر00044ر635ر00010ر254ر4ودائع ت�شتحق خالل فرتة 3 اأ�شهر اأو اأقل

961ر409ر51860ر770ر33463ر515ر97648ر149ر62759ر894ر54211ر620ر4املجموع

بلغت الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ل تتقا�شى فوائد 365ر499ر4 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل  259ر705ر4  -
دينار كما يف 31 كانون الأول 2011.

بلغت الأر�شدة مقيدة ال�شحب 000ر709 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل ل �شيء كما يف 31 كانون الأول 2011. -

 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية( ))
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينــــــار

2011  
دينــــــار   

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية
-000ر635ر10اإيداعات ت�شتحق خالل فرتة من 3 ا�شهر اىل 6 ا�شهر

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية حملية
000ر090ر7-اإيداعات ت�شتحق خالل فرتة من 3 ا�شهر اىل 6 ا�شهر

000ر090ر0007ر635ر10املجموع

ل يوجد ايداعات مقيدة ال�شحب كما يف 31 كانون الول 2012 و2011. -
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املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل( 7)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

1ا�شهم �شركات   269ر148ر2  938ر318ر

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بال�سايف( ))
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

الفراد ) التجزئة(

  486ر652ر21  421ر132ر18ح�شابات جارية مدينة*

  902ر195ر132  175ر088ر168قرو�ص و كمبيالت**
  405ر861ر7  026ر520ر7بطاقـات الئتمان

  108ر809ر57  660ر858ر63القرو�س العقارية
ال�شركات

  925ر857ر60  897ر041ر42ح�شابات جارية مدينة*

  176ر449ر127  382ر059ر147قرو�ص و كمبيالت**

  731ر245ر8  072ر045ر40احلكومة و القطاع العام**
  733ر071ر416  633ر745ر486املجمـــــــوع

)657ر276ر6()266ر994ر6(ينزل : فوائد معلقة
)732ر489ر15()065ر109ر17(ينزل : خم�ش�ص تدين ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

  344ر305ر394  302ر642ر462�سايف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

* �شايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�شة مقدمًا البالغة 397ر24 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل ل �شيء دينار كما يف 31 كانون الأول 
.2011

** �شايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�شة مقدمًا البالغة 192ر197 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 469ر266 دينار كما يف 31 كانون 
الأول 2011.

بلغت الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة 264ر376ر28 دينار اأي ما ن�شبته 830ر5٪ من ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة كما يف 31 كانون  -
الأول 2012 مقابل 324ر246ر27 دينار اأي ما ن�شبته 548ر6٪  من الر�شيد املمنوح كما يف 31 كانون الأول 2011.

بلغت الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 998ر381ر21 دينار اأي ما ن�شبته 457ر4٪ من ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية  -
املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 667ر969ر20 دينار اأي ما ن�شتبه 117ر5٪ من الر�شيد املمنوح كما يف 

31 كانون الأول 2011.
بلغت الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 072ر045ر40 دينار اأي ما ن�شبته 227ر8٪ من اجمايل الت�شهيالت الئتمانية  -

املبا�شرة كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 731ر245ر8 دينار اأي ما ن�شبته 982ر1٪ كما يف 31 كانون الأول 2011.
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خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:
فيما يلي احلركة على خم�ش�ص تدين ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة:

الفـــراد   
  دينــــــار

القرو�ص العقارية   
  دينــــــار

ال�شــركات   
  دينــــــار

  الجمــايل
  دينــــــار

2012
  732ر489ر15  612ر525ر9  343ر141  777ر822ر5الر�شيد يف بداية ال�شنة  

  826ر489ر4  832ر141ر2  990ر59  004ر288ر2املقتطع خالل ال�شنة من اليرادات 
)432ر925ر2()766ر111ر2(  -)666ر813(امل�شتخدم من املخ�ش�ص خالل ال�شنة )الديون امل�شطوبة(

  939ر54  939ر54  -  -املحول من املخ�ش�شات الأخرى
  065ر109ر17  617ر610ر9  333ر201  115ر297ر7الر�شيد يف نهاية ال�شنة

  233ر083ر16  245ر424ر9  333ر201  655ر457ر6خم�ش�ص على اأ�شا�ص العميل الواحد
  832ر025ر1  372ر186  -  460ر839خم�ش�ص على اأ�شا�ص املحفظة للديون حتت املراقبة

  065ر109ر17  617ر610ر9  333ر201  115ر297ر7املجموع

2011
  846ر925ر12  458ر622ر7  841ر215  547ر087ر5الر�شيد يف بداية ال�شنة  

  400ر938ر2  046ر159ر2)498ر74(  852ر853املقتطع خالل ال�شنة من اليرادات 
)415ر418()793ر299(  -)622ر118(امل�شتخدم من املخ�ش�ص خالل ال�شنة )الديون امل�شطوبة(

  901ر43  901ر43  -  -املحول من املخ�ش�شات الأخرى
  732ر489ر15  612ر525ر9  343ر141  777ر822ر5الر�شيد يف نهاية ال�شنة

  895ر283ر14  684ر232ر9  343ر141  868ر909ر4خم�ش�ص على اأ�شا�ص العميل الواحد
  837ر205ر1  928ر292  -  909ر912خم�ش�ص على اأ�شا�ص املحفظة للديون حتت املراقبة

  732ر489ر15  612ر525ر9  343ر141  777ر822ر5املجموع

بلغت قيمة املخ�ش�شات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�شويات اأو ت�شديد ديون وحولت اإزاء ديون غري عاملة مبلغ 282ر141ر1 دينار كما يف 31 كانون 
الأول 2012 مقابل 840ر869ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011.

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

الفـــراد   
  دينــــــار

القرو�ص العقارية   
  دينــــــار

ال�شــركات   
  دينــــــار

  الجمــايل
  دينــــــار

2012
  657ر276ر6  161ر164ر4  601ر79  895ر032ر2الر�شيد يف بداية ال�شنة

  788ر321ر2  992ر417ر1  388ر45  408ر858الفوائد املعلقة خالل ال�شنة
)248ر172()196ر78(  -)052ر94(الفوائد املحولة لالإيرادات

)931ر431ر1()985ر862(  -)946ر568(الفوائد التي مت �شطبها
  266ر994ر6  972ر640ر4  989ر124  305ر228ر2الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2011
  638ر358ر5  662ر742ر3  512ر119  464ر496ر1الر�شيد يف بداية ال�شنة

  164ر167ر2  254ر351ر1  -  910ر815الفوائد املعلقة خالل ال�شنة
)907ر333()816ر237()911ر39()180ر56(الفوائد املحولة لالإيرادات

)238ر915()939ر691(  -)299ر223(الفوائد التي مت �شطبها
  657ر276ر6  161ر164ر4  601ر79  895ر032ر2الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة( ))
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية
  634ر348ر77  853ر204ر45اأذونات خزينة حكومية*

  926ر773ر152  024ر333ر124�شندات مالية حكومية وبكفالتها*
  000ر800ر4  000ر200ر3�شندات مالية اأخرى

  560ر922ر234  877ر737ر172

حتليل ال�سندات والأذونات:
  560ر922ر234  877ر737ر172ذات عائد ثابت

  -  -ذات عائد متغري
  560ر922ر234  877ر737ر172املجموع

اإن اآجال ا�شتحقاق ال�شندات ترتاوح من 21 يوم و لغاية 7 �شنوات.  -
يرتاوح معدل اأ�شعار الفائدة على ال�شندات من 937ر3٪ اىل 6ر٪8. -

* قامت املجموعة ببيع �شندات مالية حكومية قبل تاريخ ال�شتحقاق بقيمة ا�شمية 000ر178ر43 دينار من حمفظة املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة و 
نتج عن ذلك ربح مببلغ 488ر141 دينار.

موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة( 10)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

  -  894ر006ر52�سندات مالية حكومية و بكفالتها*

* قامت املجموعة بتاريخ 5 كانون الأول 2012 ببيع ت�شعة �شندات من �شندات اخلزينة الأردنية بقيمة ا�شمية 000ر500ر30 دينار اىل البنك املركزي 
كاأموال  دينار  629ر778ر29  البالغ  امل�شتلم  املبلغ  ت�شجيل  مت  دينار،  000ر890ر29  ال�شندات  لهذه  ال�شراء  اإعادة  اتفاقية  قيمة  كانت  حيث  الأردين 
مقرت�شة ب�شعر فائدة 4،27٪ �شنويًا، كما قامت املجموعة بتاريخ 26 كانون الأول 2012 ببيع اأربع �شندات من �شندات اخلزينة الأردنية بقيمة ا�شمية 
000ر500ر21 حيث كانت قيمة اتفاقية اعادة ال�شراء 000ر500ر21 دينار، ومت ت�شجيل املبلغ امل�شتلم 476ر482ر21 دينار كاأموال مقرت�شة ب�شعر فائدة 
4،25٪ �شنويا مو�شحة يف )اإي�شاح 16(. مل تقم املجموعة بالعرتاف بهذه املعاملة كعملية بيع حيث اأن املجموعة احتفظت بحق اعادة ال�شراء لهذه 

ال�شندات بتاريخ 6 كانون الثاين 2013 و 2 كانون الثاين 2013 على التوايل.
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 ممتلكات ومعدات( 11)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

اأرا�شـي
دينــــــار

مبانــــي
دينــــــار

  معدات واأجهزة 
  واأثاث

  دينــــــار
  و�شائـط نقل

  دينــــــار

  اأجهزة 
  احلا�شب الآيل

  دينــــــار

  ديكورات 
  وحت�شينات 

  عقارية
  دينــــــار

  املجمــوع
  دينــــــار

-2012
الكلفة:

  979ر932ر19  176ر145ر4  788ر440ر2  407ر435  612ر823ر6193ر076ر3776ر011ر3الر�شيد يف بداية ال�شنة

  696ر398ر1  458ر620  600ر286  000ر128  638ر363--الإ�شافات

)485ر420()406ر128()435ر14()065ر124()579ر153(--ال�شتبعادات

  190ر911ر20  228ر637ر4  953ر712ر2  342ر439  671ر033ر6194ر076ر3776ر011ر3الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الإ�ستهالك املرتاكم:
  651ر550ر9  564ر895ر1  206ر072ر2  180ر390  613ر747ر0882ر445ر2-الر�شيد يف بداية ال�شنة

  998ر163ر1  656ر425  673ر217  483ر44  794ر392373ر102-ا�شتهالك ال�شنة

)827ر390()330ر120(  )927ر12()792ر110()778ر146(--ا�شتبعادات

  822ر323ر10  890ر200ر2  952ر276ر2  871ر323  629ر974ر4802ر547ر2-الر�شيد يف نهاية ال�شنة

  368ر587ر10  338ر436ر2  001ر436  471ر115  042ر059ر1391ر529ر3773ر011ر3�شايف القيمة الدفرتية  للممتلكات واملعدات

  374ر177  390ر132  -  -  984ر44--دفعات على ح�شاب �شراء ممتلكات ومعدات 

  742ر764ر10  728ر568ر2  001ر436  471ر115  026ر104ر1391ر529ر3773ر011ر3�شايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�شنة 

-2011
الكلفة:

  337ر011ر19  121ر531ر3  395ر344ر2  407ر435  418ر612ر6193ر076ر3776ر011ر3الر�شيد يف بداية ال�شنة

  941ر010ر1  055ر614  770ر146  -  116ر250--الإ�شافات

)299ر89(  -)377ر50(  -)922ر38(--ال�شتبعادات

  979ر932ر19  176ر145ر4  788ر440ر2  407ر435  612ر823ر6193ر076ر3776ر011ر3الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الإ�ستهالك املرتاكم: 
  585ر499ر8  321ر474ر1  604ر958ر1  818ر352  176ر372ر6662ر341ر2-الر�شيد يف بداية ال�شنة

  493ر139ر1  243ر421  314ر 163  362ر37  152ر422414ر103-ا�شتهالك ال�شنة

)427ر88(  -)712ر49(  -)715ر38(--ا�شتبعادات

  651ر550ر9  564ر895ر1  206ر072ر2  180ر390  613ر747ر0882ر445ر2-الر�شيد يف نهاية ال�شنة

  328ر382ر10  612ر249ر2  582ر368  227ر45  999ر075ر5311ر631ر3773ر011ر3�شايف القيمة الدفرتية  للممتلكات واملعدات

  407ر339  -  507ر256  000ر32  900ر50--دفعات على ح�شاب �شراء ممتلكات ومعدات 

  735ر721ر10  612ر249ر2  089ر625  227ر89977ر126ر5311ر631ر3773ر011ر3�شايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�شنة 

بلغت املمتلكات واملعدات امل�شتهلكة بالكامل 497ر300ر6 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 653ر508ر5 دينار كما يف 31 كانون الأول  -
2011 ومازالت م�شتخدمة من قبل البنك.
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موجودات غري ملمو�سة( 12)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

اأنظمة حا�شوب وبرامج وخلوات
2012  

  دينــــــار
2011 

  دينــــــار

  206ر840  678ر624ر�شيد بداية ال�شنة
  962ر272  551ر611ر2اإ�شافات

)490ر488()288ر555(اطفاء ال�شنة
  678ر624  941ر680ر2ر�سيد نهاية ال�سنة

موجودات اأخرى( )1)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

  178ر423ر3  643ر194ر4فوائد واإيرادات بر�شم القب�ص
1  -�شيكات م�شرتاه بر�شم القب�ص )مقا�شة(   098ر

  846ر654  480ر618م�شروفات مدفوعة مقدمًا
  695ر863  586ر731عقارات اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�شتحقة

  890ر350  211ر273ذمم اخرى �شركة الو�شاطة
  658ر153ر1  658ر153ر1اأرا�شي معدة للبيع

  -  700ر621ر1�شندات ا�شتحقت و مل ت�شدد
  155ر503ر1  214ر183ر2اخرى

  520ر950ر7  492ر776ر10املجموع

ان تفا�شيل احلركة على العقارات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون م�شتحقة هي كما يلي:
2012  

  دينــــــار
2011 

  دينــــــار

  214ر134ر1  695ر863ر�شيد بداية ال�شنة
  -  653ر115ا�شافات

)519ر270()762ر247(ا�شتبعادات
  695ر863  586ر731ر�سيد نهاية ال�سنة

تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ص من العقارات التي اآلت ملكيتها للمجموعة خالل فرتة اأق�شاها �شنتني من تاريخ الإحالة.
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 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية( )1)

20122011
داخل اململكة

دينــــــار
خارج اململكة

دينــــــار
املجموع
دينــــــار

داخل اململكة
دينــــــار

خارج اململكة
دينــــــار

املجموع
دينــــــار

181ر069ر11115ر152ر07011ر917ر0603ر334ر3023ر174ر7583ر159ح�شابات جارية وحتت الطلب
859ر338ر35972ر431ر50056ر907ر43315ر893ر07379ر414ر36060ر479ر19ودائع لأجل ت�شتحق خالل 3 ا�شهر

000ر090ر7-000ر090ر7---ودائع لأجل ت�شتحق خالل 3-6 اأ�شهر
000ر000ر10-000ر000ر00010ر000ر10-000ر000ر10ودائع لأجل ت�شتحق خالل9-12 �شهر

040ر498ر470104ر583ر57067ر914ر49336ر227ر37593ر588ر11863ر639ر29املجموع

 ودائع عمالء( )1)

الأفراد
دينــــــار

ال�شركات
دينــــــار

احلكومة والقطاع العام
دينــــــار

املجموع
دينــــــار

-2012

213ر229ر62194ر242285ر821ر35028ر122ر65ح�شابات جارية وحتت الطلب
621ر969ر3654018ر216155ر814ر18ودائع توفري

956ر329ر887369ر803ر34628ر613ر723152ر912ر187ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار
790ر528ر548482ر089ر95329ر589ر289181ر849ر271املجموع

-2011

594ر563ر35097ر864250ر148ر38031ر164ر66ح�شابات جارية وحتت الطلب
694ر156ر01117ر926140ر343ر7571ر672ر15ودائع توفري

391ر576ر493343ر740ر86128ر467ر037147ر368ر167ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار
679ر296ر854458ر130ر65129ر960ر174179ر205ر249املجموع

بلغت ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام داخل اململكة 548ر089ر29 دينار اأي ما ن�شبته  029ر6٪ من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول  -
2012 مقابل 854ر130ر29 دينار اأي ما ن�شبته 356ر6٪ كما يف 31 كانون الأول 2011.

مقابل  -  2012 الأول  كانون   31 يف  كما  الودائع  اإجمايل  من   ٪ 084ر22  ن�شبته  ما  اأي  دينار  480ر560ر106  فوائد  حتمل  ل  التي  الودائع  بلغت 
026ر596ر86 دينار اأي ما ن�شبته 895ر18٪ كما يف 31 كانون الأول 2011.

بلغت الودائع املحجوزة )مقيدة ال�شحب( 263ر959ر2 دينار اأي ما ن�شبته 613ر0٪ من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل  -
082ر056ر4 دينار اأي ما ن�شبته 885ر0٪ كما يف 31 كانون الأول 2011.

بلغت الودائع اجلامدة 049ر261ر3 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 509ر665ر10 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011. -
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 تاأمينــات نقديـــة( )1)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

  379ر271ر39  928ر598ر23تاأمينات مقابل ت�شهيالت مبا�شرة
  181ر066ر6  750ر710ر5تاأمينات مقابل ت�شهيالت غري مبا�شرة

  62  -تاأمينات التعامل بالهام�ص
  716ر319ر2  -تاأمينات الجتار بالعمالت

  996ر242ر2  582ر334ر2تاأمينات اأخـرى
  334ر900ر49  260ر644ر31املجموع

اأموال مقرت�سة( 17)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

عدد الأق�شاط
املبلغ

دينــــــار
ا�شتحقاق املتبقيةالكلية

الأق�شاط
�شعر فائدة ال�شمانات

الإقرا�ص

2012
رهن �شندات بنك اأ�شبوعية47611ر482ر21اقرتا�ص من البنك املركزي الأردين*

مركزي
25ر٪4

رهن �شندات بنك �شهرية62911ر778ر29اقرتا�ص من البنك املركزي الأردين*
مركزي

27ر٪4

�شندات رهن �شهرية410236121ر542ر2ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري **
حمفظة القرو�ص

622ر٪8

515ر803ر53املجمــوع

2011
�شندات رهن متغرية924428142ر982ر2ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري

حمفظة القرو�ص
412ر٪8

924ر982ر2املجمــوع

*  متثل الأموال املقرت�شة من البنك املركزي اتفاقيات اعادة �شراء بقيمة 105ر261ر51 دينار.

** بلغت الأموال التي مت اعادة اقرا�شها 410ر542ر2 دينار ومبعدل �شعر فائدة 522ر9 ٪ كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 924ر982ر2 دينار 
ومبعدل �شعر فائدة 267ر9٪ كما يف 31 كانون الأول 2011.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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خم�س�سات متنوعة( )1)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

ر�شيد بداية ال�شنة
دينــــــار

املكون خالل ال�شنة
دينــــــار

  امل�شتخدم خالل 
  ال�شنة

  دينــــــار

  املحول من 
  املخ�ش�شات

  دينــــــار

  ما مت رده 
  لالإيرادات

  دينــــــار

ر�شيد نهاية 
ال�شنة

دينــــــار
2012

372ر75)000ر50(  -)298ر21(-670ر146خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة
868ر721)490ر282(  -  --358ر004ر1خم�ش�ص الق�شايا املقامة �شد املجموعة واملطالبات الخرى

924ر99  -  -  --924ر99خم�ش�شات اأخرى
164ر897)490ر332(  -)298ر21(-952ر250ر1املجمـــوع

2011
670ر146  -  -)288ر63(-958ر209خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

358ر004ر1  -)901ر43(  --259ر048ر1خم�ش�ص الق�شايا املقامة �شداملجموعة واملطالبات الخرى
924ر99  -  -  --924ر99خم�ش�شات اأخرى

952ر250ر1  -)901ر43()288ر63(-141ر358ر1املجمـــوع

 �سريبة الدخل( )1)
أ خم�ش�ص �شريبة الدخل	.

اإن احلركة على خم�ش�ص �شريبة الدخل هي كما يلي:
2012  

  دينــــــار
2011  

  دينــــــار

  946ر871ر4  226ر183ر6ر�شيد بداية ال�شنة
)846ر453ر5()555ر392ر7(�شريبة الدخل املدفوعة

  126ر765ر6  350ر607ر4�شريبة الدخل امل�شتحقة
  226ر183ر6  021ر398ر3ر�شيد نهاية ال�شنة

متثل �شريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

  126ر765ر6  350ر607ر4�شريبة الدخل امل�شتحقة عن اأرباح ال�شنة
)198ر747(  -موجودات �شريبية موؤجلة لل�شنة
  855ر10  471ر360اطفاء موجودات �شريبية موؤجلة
)178ر760()499ر20(اطفاء مطلوبات  �شريبية موؤجلة

  605ر268ر5  322ر947ر4

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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موجودات / مطلوبات �سريبة موؤجلة	. 

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

20122011

  ر�شيد بداية ال�شنة
  دينــــــار

  املبالغ املحررة
  دينــــــار

  املبالغ امل�شافة
  دينــــــار

  الر�شيد يف
  نهاية ال�شنة

  دينــــــار
ال�شريبة املوؤجلة

  دينــــــار

ال�شريبة 
املوؤجلة

دينــــــار

اأ- موجودات �سريبية موؤجلة
900ر79715ر9  657ر32  -)344ر20(  001ر53خم�ش�ص ديون غري عاملة من �شنوات �شابقة

383ر370274ر247  567ر824  -)043ر90(  610ر914التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
486ر595244ر30  983ر101  -)971ر712(  954ر814فرق خم�ش�ص ديون م�شكوك فيها

713ر236502ر362  452ر207ر1  -)922ر469(  374ر677ر1اأخرى
482ر037ر9981ر649  659ر166ر2  -)280ر293ر1(  939ر459ر3املجموع

	- مطلوبات �سريبية موؤجلة
935ر43656ر36  451ر121  -)331ر68(  782ر189اأرباح تقييم موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

935ر43656ر36  451ر121  -)331ر68(  782ر189املجموع

ان احلركة على ح�شاب املوجودات/ املطلوبات ال�شريبية املوؤجلة هي كما يلي: -

20122011
املوجودات   

  دينــــــار
املطلوبات  

  دينــــــار
املوجودات  

  دينــــــار
املطلوبات  

  دينــــــار

  113ر817  174ر411  935ر56  482ر037ر1ر�شيد بداية ال�شنة
  -  310ر799  -  -امل�شاف
)178ر760()002ر173()499ر20()484ر387(امل�شتبعد

  935ر56  482ر037ر1  436ر36  998ر649ر�شيد نهاية ال�شنة

ج-   ملخ�س ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي
2012  

  دينــــــار
2011 

  دينــــــار

338ر569ر65516ر978ر15الربح املحا�شبي
)610ر629ر3()205ر053ر2(ارباح غري خا�شعة لل�شريبة

407ر375ر0483ر655ر3م�شروفات غري مقبولة �شريبيا
926ر533ر3302ر68اأرباح متحققة يف الأرباح املدورة

061ر849ر82818ر648ر17
8ر31٪      96ر30٪ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية

ن�شبة �شريبة الدخل القانونية على البنوك يف الردن تبلغ 30٪ وعلى ال�شركة التابعة ٪24.
مت اجراء ت�شوية نهائية مع دائرة �شريبة الدخل للبنك حتى نهاية عام 2011 ولل�شركة التابعة حتى نهاية عام 2010.

مت تقدمي اقرار �شريبة الدخل لعام 2011 لل�شركة التابعة و مل يتم التو�شل اىل ت�شوية نهائية حتى تاريخ القوائم املالية.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 مطلوبات اأخرى( 20)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

754ر440ر2571ر975ر1فوائد بر�شم الدفع
396ر25648ر41ايرادات مقبو�شة مقدما

369ر910ر2644ر635ر7ذمم دائنة
999ر244ر2681ر745ر1م�شروفات م�شتحقة وغري مدفوعة

181ر838918ر900مطلوبات / خ�شائر م�شتقات مالية غري متحققة

507ر734ر2041ر236ر1�شيكات م�شدقة م�شحوبة على البنك

650ر48062ر40مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة

000ر500-ايرادات موؤجلة
548ر0296ر670حوالت بر�شم الدفع

659ر280ر2965ر722ر15اأمانات للغري
472ر392608ر131ر1اأخرى

535ر755ر28416ر098ر31املجمـوع

 راأ�س املــال( 21)
يبلغ راأ�ص املال املكتتب به ) املدفوع ( 000ر000ر100 دينار موزع على 000ر000ر100 �شهم قيمة ال�شهم ال�شمية دينار واحد كما يف 31 كانون اأول  

2012 مقابل 000ر600ر89 دينار موزع على 000ر600ر89 �شهم قيمة ال�شهم ال�شمية دينار واحد كما يف 31 كانون اأول 2011. 

زيادة را�س املال-
لي�شبح  به  املكتتب  املال  بن�شبة 12٪ من را�ص  املال مببلغ 000ر600ر9 دينار  ني�شان 2011 زيادة را�ص  بتاريخ 18  للم�شاهمني   العامة  الهيئة  قررت 
راأ�ص املال مبلغ 000ر600ر89 دينار وذلك عن طريق توزيع ا�شهم منحة على امل�شاهمني. كما قررت يف ذلك الجتماع زيادة راأ�ص مال البنك بقيمة 

000ر400ر10 دينار عن طريق اكتتاب خا�ص، لي�شبح را�ص املال بعد الزيادة 000ر000ر100 دينار.

مت ا�شتكمال اجراءات زيادة را�ص املال امل�شرح به لي�شبح 000ر000ر100 دينار لدى وزارة ال�شناعة والتجارة يف 24 ني�شان 2011، ومت احل�شول على 
موافقة جمل�ص مفو�شي هيئة الوراق املالية على ت�شجيل ا�شهم الزيادة يف را�ص املال لي�شبح 000ر000ر100 دينار يف 19 كانون الول 2011.

مل يتم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق الكتتاب وبالتايل مل يكن هنالك فرتة تداول حلقوق الكتتاب وذلك كون ال�شعر املرجعي حلق الكتتاب قيمة 
�شالبة كما هو يف نهاية اليوم اخلام�ص ع�شر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق املالية. وقد متت عملية الكتتاب اخلا�ص لبنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية 
)الأردن( خالل الفرتة من 15 كانون الثاين 2012 ولغاية 26 كانون الثاين 2012، وقد بلغ عدد الأ�شهم املكتتب بها )137ر457ر9( �شهم  وبن�شبة 

)90.934 ٪(، فيما بلغ عدد الأ�شهم غري املكتتب بها )863ر942( �شهم.

قرر جمل�ص ادارة البنك يف اجتماعه املنعقد يف 20 �شباط 2012 املوافقة على الطلبات املقدمة من عدد من امل�شاهمني لالكتتاب يف ال�شهم غري املكتتب 
بها، وقد مت احل�شول على موافقة هيئة الوراق املالية يف 11 ني�شان 2012، و نتج عن ذلك عالوة ا�شدار مببلغ 943ر66 دينار.

ارباح مقرتح توزيعها -
قرر جمل�ص الدارة بتاريخ 10 �شباط 2013 التو�شية للهيئة العامة للم�شاهمني بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 000ر000ر9 دينار بن�شبة 9٪ من را�ص املال 

املكتتب به و املدفوع )2011: 000ر000ر9 دينار بن�شبة 9٪ من راأ�ص املال امل�شرح به(.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 الإحتياطيـات( 22)

احتياطي قانوين –
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من الرباح ال�شنوية قبل ال�شرائب بن�شبة 10٪ خالل ال�شنة وال�شنوات ال�شابقة وفقًا لقانون البنوك 

وهو غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني.

احتياطي اختياري –
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من الأرباح ال�شنوية قبل ال�شرائب بن�شبة ل تزيد عن 20٪ خالل ال�شنة وال�شنوات ال�شابقة. ي�شتخدم 

الحتياطي الختياري يف الغرا�ص التي يقررها جمل�ص الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�شاهمني.

احتياطي خماطر م�سرفية عامة –
ميثل هذا البند اإحتياطي خماطر م�شرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين.

ان الحتياطيات املقيد الت�شرف بها هي كما يلي:

املبلــــغا�شم الحتياطي
دينــــــار

طبيعة التقييد

مبوجب قانون ال�شركات والبنوك837ر069ر16احتياطي قانوين
مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين269ر208ر4احتياطي خماطر م�شرفية عامة

 احتياطي القيمة العادلة( )2)

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

     موجودات مالية متوفرة للبيع 
  اأ�شهم

  دينــــــار
  �شندات
  دينــــــار

  م�شتقات للتحوط
  دينــــــار

  املجموع
  دينــــــار

2012
)227ر640()227ر640(  -  -الر�شيد يف بداية ال�شنة

  043ر90  043ر90  -  -اأرباح غري متحققة
)013ر27()013ر27(  -  -موجودات �شريبية موؤجلة

)197ر577()197ر577(  -  -الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2011
  618ر009ر1)634ر518()344ر378(  596ر906ر1الر�شيد يف بداية ال�شنة

)252ر528ر1(  -  344ر378)596ر906ر1(اثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(
)634ر518()634ر518(  -  -الر�شيد املعدل يف بداية ال�شنة

)705ر173()705ر173(  -  -خ�شائر غري متحققة
  112ر52  112ر52  -  -موجودات �شريبية موؤجلة
)227ر640()227ر640(  -  -الر�سيد يف نهاية ال�سنة

يظهر احتياطي القيمة العادلة بال�شايف بعد تقا�ص موجودات �شريبية موؤجلة مببلغ370ر247 دينار كما يف 31 كانون الول 2012 مقابل موجودات 
�شريبية موؤجلة مببلغ 383ر274 دينار كما يف 31 كانون الول 2011.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 اأرباح مدورة( )2)

اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:
2012  

  دينــــــار
2011  

  دينــــــار

  303ر414ر9  149ر707ر10الر�شيد يف بداية ال�شنة
  595ر906ر1  -اأثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

  733ر300ر11  333ر031ر11الربح لل�شنة
)934ر526ر2()866ر997ر1()املحول( اىل الحتياطيات

)548ر387ر9(  -الزيادة يف را�ص املال
  -)000ر000ر9(توزيعات ارباح نقدية

  149ر707ر10  616ر740ر10املجمـوع

ل ميكن الت�شرف مببلغ 998ر649 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 482ر037ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011 من الرباح املدورة، 
مقابل موجودات �شريبية موؤجلة غري قابلة للتوزيع على امل�شاهمني بناءًا على تعليمات البنك املركزي الأردين. كما ل ميكن الت�شرف مببلغ 197ر577  
دينار من الرباح املدورة مقابل القيمة ال�شالبة للتغري املرتاكم يف القيمة العادلة كما يف 31 كانون الول 2012 مقابل 227ر640 دينار كما يف 31 كانون 

الأول 2011.

ي�شمل ر�شيد الأرباح املدورة مبلغ 016ر85 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 ل ميكن الت�شرف به، والذي ميثل اأثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم )9( ال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع،مقابل 847ر132 دينار كما يف 31 كانون الول 2011.

 الفوائــد الدائنـــة( )2)

اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:
2012  

  دينــــــار
2011  

  دينــــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
لالفراد ) التجزئة( 
  340ر128  211ر232ح�شابات جارية مدينة

  430ر778ر11  279ر441ر16قرو�ص وكمبيالت
  872ر718ر1  501ر916ر1بطاقات الئتمان

  138ر449ر4  876ر913ر4القرو�س العقارية
ال�سركات

  672ر336ر2  999ر029ر3ح�شابات جارية مدينة
  847ر547ر6  352ر524ر8قرو�ص وكمبيالت

  897ر460  916ر062ر2احلكومة والقطاع العام
  075ر269  675ر87ار�شدة لدى بنوك مركزية

  337ر443  525ر396اأر�شدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  543ر127ر9  840ر685ر12موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

  085ر109  659ر118فوائد مقبو�شة على عقود مقاي�شة 
  882ر608ر2  704ر405ر2فوائد مقبو�شة من التمويل بالهام�ص / عمالء �شركة تابعة

  118ر978ر39  537ر815ر52املجمـوع

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 الفوائـد املدينــة( )2)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

  034ر038ر1  573ر445ر2ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

ودائع عمالء:
  082ر106  792ر92ح�شابات جارية وحتت الطلب

  841ر96  832ر51ودائع توفري
  165ر204ر10  786ر061ر16ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار

  226ر103ر1  796ر880تاأمينات نقدية
  393ر390  475ر878اأموال مقرت�شة

  067ر717  743ر962ر�شوم موؤ�ش�شة �شمان الودائع
  814ر413  754ر571فوائد مدفوعة على عقود مقاي�شة 

  574ر7  -اأخرى
  196ر077ر14  751ر945ر21املجمـوع

 �سايف اإيرادات العمولت( 27)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

عمولت دائنة:
  873ر520ر1  695ر634ر1عمولت ت�شهيالت مبا�شرة

  401ر267ر1  556ر101ر1عمولت ت�شهيالت غري مبا�شرة
)274ر3(  -ينزل: عمولت مدينة

  000ر785ر2  251ر736ر2�سايف ايرادات العمولت

 ارباح العمالت الجنبية( )2)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

  708ر762  812ر522ناجتة عن التداول/ التعامل
  208ر18  795ر151ناجتة عن التقييم

  916ر780  607ر674املجمـوع
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  ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل( )2)
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي: 

اأرباح متحققة    
  دينــــــار

  )خ�شائر( غري متحققة 
  دينــــــار

  عوائد توزيعات 
  دينــــــار

  املجموع
  دينــــــار

2012
  247ر535  154ر81)161ر24(  254ر478ا�شهم �شركات

  247ر535  154ر81)161ر24(  254ر478املجمــوع

2011
  602ر265ر3  295ر379)377ر258(  684ر144ر3ا�شهم �شركات

  602ر265ر3  295ر379)377ر258(  684ر144ر3املجمــوع

 اإيرادات اأخرى( 0))
اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  693ر376ر1  481ر006ر1عمولة و�شاطة يف ال�شوق املايل
  001ر793  096ر766اإيرادات الفيزا

  088ر29  998ر15اأتعاب ادارة وا�شت�شارات
  687ر399  908ر263عمولة احلوالت

  919ر43  113ر41ا�شرتداد ديون معدومة
  277  031ر154ارباح  راأ�شمالية

  655ر8  719ر7ايجارات مقبو�شة
  454ر110  671ر134عمولة �شيكات مرجتعة

  115ر269  001ر321عمولة حتويل رواتب
  842ر391  538ر543عمولة تنفيذ قرو�ص

  782ر522  920ر862اخرى
  513ر945ر3  476ر117ر4املجمـوع

 نفقات املوظفني( 1))
اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  527ر097ر7  186ر726ر7رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
  809ر012ر1  058ر277ر1مكافاآت املوظفني

  238ر735  589ر843م�شاهمة املجموعة يف ال�شمان الجتماعي
  168ر240  895ر255نفقات طبية

  741ر74  601ر39نفقات تدريب املوظفني
  005ر68  139ر27مياومات �شفر

  813ر152  089ر122اأخـــرى
  301ر381ر9  557ر291ر10املجمـوع
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 م�ساريف اأخرى( 2))
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

  461ر132ر1  206ر844ر�شوم و�شرائب
  010ر601  231ر728م�شاريف احلا�شب الآيل
  060ر377  442ر566م�شاريف ترويج واعالن

  807ر5  470ر37م�شاريف �شفر 
  883ر152  642ر239م�شاريف الدارة العامة )البحرين(

  272ر613  470ر717م�شاريف ات�شالت
  504ر992  468ر356ر1ايجارت الفروع

  319ر241  646ر366اأتعاب جمل�ص الدارة
  658ر495  451ر295قرطا�شية ولوازم مكتبية

  508ر321  090ر308نفقات معامالت املقرت�شني
  367ر61  962ر20نفقات درا�شات ا�شت�شارية

  377ر4  455ر6�شحف وجمالت وا�شرتاكات
  638ر274  189ر418م�شاريف مهنية

  000ر60  480ر40مكافاآت اع�شاء جمل�ص الإدارة
  261ر176  942ر219م�شاريف �شبكة ال�شراف الآيل

  539ر162  008ر176ر�شوم حت�شيل فيزا العاملية
  723ر528  869ر585اخرى

  387ر201ر6  021ر928ر6

 ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة( )))
ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

733ر300ر33311ر031ر11ربح ال�شنة )دينار(
529ر679ر98املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم )�شهم(

فل�ص/دينار

000ر600ر89

فل�ص/دينار
126ر1120ر0احل�شة ال�شا�شية لل�شهم من ربح ال�شنة

ان احل�شة املخف�شة لل�شهم من ربح ال�شنة م�شاوية للح�شة الأ�شا�شية لل�شهم من ربح ال�شنة.

 النقد وما يف حكمه( )))
اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

  780ر869ر38  271ر367ر39نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر
  961ر409ر60  518ر770ر63ي�شاف: اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر
)040ر408ر87()493ر227ر83(ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر

  -)000ر709(ينزل: اأر�شدة مقيدة ال�شحب
  701ر871ر11  296ر201ر19املجموع
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 امل�ستقــــــات( )))
يظهر اجلدول التايل القيمة العادلة املوجبة و ال�شالبة للم�شتقات املالية اىل جانب توزيع القيمة الأ�شمية لها ح�شب اآجالها.

اآجال القيمة ال�سمية ح�سب ال�ستحقـاق

قيمة عادلة موجبة
الف دينار

قيمة عادلة �شالبة
الف دينار

جمموع القيمة 
الإ�شمية

الف دينار
خالل 3 اأ�شهر

الف دينار
من 3-12 �شهر

الف دينار

من �شنة اىل 3 
�شنوات

الف دينار

اأكرث من 3 
�شنوات

الف دينار
-2012

--524ر18025ر70414ر7639-م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة

459ر5---459ر8255-عقود مقاي�شة فوائد*

901-املجموع

- 2011
784ر78426ر426-م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة

239ر2396ر9146-عقود مقاي�شة فوائد*

918-املجموع

تدل القيمة العتبارية )الإ�شمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�شنة وهي ل تدل على خماطر ال�شوق او خماطر الئتمان.

* قام البنك بالدخول يف عقود مقاي�شة فوائد كاأداة حتوط مقابل �شندات �شندوق امل�شاريع التنموية وال�شتثمارية التابع للقوات امل�شلحة الأردنية وذلك 
ملواجهة خماطر تغيري اأ�شعار الفوائد.

 املعامالت مع جهات ذات عالقة( )))
ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالة للبنك وال�شركة التابعة التالية:

را�س مال ال�سركة
  2012ن�شبة امللكيةا�شم ال�شركة

  دينــــــار
2011  

دينــــــار   

000ر600ر00015ر600ر10015٪�شركة التعاون العربي لال�شتثمارات املالية

مت ا�شتبعاد الر�شدة واملعامالت فيما بني البنك وال�شركة التابعة.
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قامت املجموعة بالدخول يف معامالت مع ال�شركة الم وال�شركات ال�شقيقة والدارة العليا �شمن الن�شاطات العتيادية للبنك وبا�شتخدام ا�شعار الفوائد 
والعمولت التجارية. ان جميع الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأي خم�ش�ص.

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

اجلهات ذات العالقة
  ال�شركة الأم 

  وال�شركات ال�شقيقة
  دينــــــار

  الدارة التنفيذية 
  العليـــا

  دينــــــار
  موظفي البنك

  دينــــــار

  اأع�شاء جملـ�ص
  الدارة

  دينــــــار
2012

  دينــــــار
2011

دينــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل
  128ر155ر8  193ر302ر9  432ر9  399ر407ر6  362ر885ر2  -ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

اأر�شدة لدى البنوك
  991ر748ر22  938ر028ر31  -  -  -  938ر028ر31واملوؤ�ش�شات امل�شرفية

  250ر006ر13  802ر198ر12  -  -  -  802ر198ر12ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  357ر783ر5  357ر631ر5  608ر383ر2  715ر267ر1  034ر980ر1  -ودائع العمالء

بنود خارج قائمة املركز املايل
  351ر956ر24  501ر743ر12  300  -  -  201ر743ر12كفالت

  243ر634  795ر734ر2  -  -  -  795ر734ر2اعتمادات
  200ر239ر6  300ر459ر5  -  -  -  300ر459ر5عقود مقاي�شة فوائد

عنا�سر قائمة الدخل
  424ر680  450ر688  -  216ر272  171ر98  063ر318فوائد وعمولت دائنة

)152ر885()672ر099ر1()359ر71()778ر58()160ر56()375ر913(فوائد وعمولت مدينة
  800ر46  800ر46  800ر46  -  -  -ايجارات مدفوعة

ترتاوح ا�شعار الفائدة الدائنة على الت�شهيالت الئتمانية ما بني 3٪ اىل 25ر8٪، وترتاوح ا�شعار الفائدة املدينة على ودائع العمالء ما بني 2ر0٪ اىل 
75ر٪5.

فيما يلي ملخ�ص ملنافع الدارة التنفيذية العليا للبنك:
2012  

  دينــــــار
2011 

  دينــــــار

  432ر667ر1  062ر984ر1رواتب ومكافاآت
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 القيمة العادلة لالأدوات املالية( 7))
ي�شتخدم البنك الرتتيب التايل لأ�شاليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�ص القيمة العادلة لالأدوات املالية:

امل�شتوى الأول: الأ�شعار ال�شوقية املعلنة يف الأ�شواق الفعالة لنف�ص املوجودات واملطلوبات.

اأو غري مبا�شر من  امل�شتوى الثاين: تقنيات اأخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها ب�شكل  مبا�شر 
معلومات ال�شوق.

امل�شتوى الثالث: تقنيات اأخرى حيث ت�شتخدم مدخالت لها تاأثري مهم على القيمة العادلة  ولكنها لي�شت مبنية على معلومات من ال�شوق ميكن مالحظتها. 

اجلدول التايل يبني حتليل الأدوات املالية امل�شجلة بالقيمة العادلة وح�شب الرتتيب الهرمي املذكور اأعاله:

امل�شتوى الأول    
  دينــــــار

امل�شتوى الثاين    
  دينــــــار

امل�شتوى الثالث   
  دينــــــار

  املجموع
  دينــــــار

-2012
موجودات مالية 

  938ر318ر1  -  618ر81  320ر237ر1موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  877ر737ر172  -  877ر737ر172  -موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

  894ر006ر52  -  894ر006ر52  -موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة
التزامات مالية

  838ر900  -  838ر900  -خ�شائر م�شتقات مالية غري متحققة

-2011
موجودات مالية 

  269ر148ر2  -  057ر86  212ر062ر2موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  560ر922ر234  -  560ر922ر234  -موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

التزامات مالية
  181ر918  -  181ر918  -خ�شائر م�شتقات مالية غري متحققة

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية( )))
ت�شمل هذه الأدوات املالية الأر�شدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك املركزية، الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة، املوجودات املالية الأخرى وودائع 

العمالء، ودائع البنوك واملطلوبات املالية الأخرى.

ل تختلف القيمة العادلة لالأدوات املالية ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

 ادارة املخاطر( )))
تقوم خمتلف دوائر الئتمان واملخاطر باتباع اف�شل الو�شائل والجراءات التي ت�شمن تطبيق ال�شيا�شات والجراءات املعمول بها �شواء تلك ال�شادرة 
عن البنك املركزي الردين او عن املوؤ�ش�شة الم يف البحرين، وقد كان لالإدارة دور فعال يف م�شاعدة املجموعة يف تفادي العديد من املخاطر واخل�شائر 
خا�شه بالظروف القت�شادية وال�شيا�شية ال�شائدة وذلك عن طريق تطبيق احدث الو�شائل وال�شاليب املتبعة يف البنوك الرائدة  ومن خالل ال�شتعانة 

بالأنظمة البنكية والتحليلية املختلفة وحتديث م�شتمر لل�شيا�شات املختلفة والجراءات املعمول بها.
وجتدر ال�شارة اىل انه مت خالل عام 2012 ال�شتمرار بعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال ICAAP والتي تت�شمن تقييم م�شتوى كفاية راأ�ص املال 

وال�شيولة القانونية بناءا على ا�شرتاتيجية الأعمال لثالث �شنوات.
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كما جتدر الإ�شارة اىل ان البنك قام باإجراء تطبيق تعليمات BASEL III من حيث ن�شب كفاية راأ�ص املال وال�شيولة وال Leverage، مت تزويد البنك 
املركزي بالنتائج وعر�شها على جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.

كما مت و�شع �شيا�شة جديدة وا�شرتاتيجية لل�شركات ال�شغرية ومتو�شطة احلجم و التي يتوقع اأن يتم تطبيقها يف الن�شف الأول من عام 2013 بعد 
احل�شول على موافقات اجلهات املخت�شة.

وفيما يلي اأهم املخاطر امل�شرفية التي تتعر�ص لها املجموعة واأ�شلوب ادارتها:

)))/اأ( خماطر الئتمان
خماطر الإئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأو عجز الطرف الآخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي اىل حدوث 
خ�شائر. يعتمد بنك املوؤ�ش�شة على تق�شيم حمفظة الت�شهيالت الئتمانية اإىل اأربعة اأق�شام ت�شم الت�شهيالت املقدمة للحكومات و املوؤ�ش�شات املالية مبا 
فيها البنوك وال�شركات  التي ت�شم كاًل من ت�شهيالت ال�شركات الكربى وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم بالإ�شافة اإىل ت�شهيالت التجزئة والتي 
ت�شم القرو�ص ال�شخ�شية وقرو�ص الإ�شكان ومنتجات اأخرى مثل بطاقات الئتمان  وقرو�ص ال�شيارات ال�شخ�شية.  وحيث اأن البنك يعمل �شمن �شبكة  
املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )البحرين( فقد قامت املوؤ�ش�شة الأم على تعزيز الرقابة الئتمانية عن طريق اإ�شدار �شيا�شات ائتمانية تخ�ص كل نوع من 
اأق�شام الت�شهيالت اأعاله، وقد ت�شمنت هذه ال�شيا�شات القواعد والإجراءات التي يجب اأن يتم اللتزام بها لدى منح اأو جتديد الت�شهيالت، وت�شمنت 
اأي�شَا تقييم خا�ص للعمالء كّل ح�شب ت�شنيفه، حيث يتم العتماد حاليًا على منوذج تقييم Moody’s Risk Advisor لت�شنيف ت�شهيالت ال�شركات 
الكربى والذي يتم اآليًا، واعتماد منوذج Credit Scoring لتقييم العمالء املدرجني �شمن ال�شركات ال�شغرية و/اأو ت�شهيالت الأفراد )التجزئة(. 
كما قام البنك باعتماد منهجية عمل و اإطار التقييم الئتماين ا�شتنادًا على بيانات مالية غري مدققة لبع�ص العمالء بالإ�شافة اإىل و�شع حدود ملثل 

هذه املحفظة.

يتم مراقبة وادارة حمفظة الت�شهيالت لبنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )الأردن( عن طريق عدة جلان ائتمانية، ت�شم ثالثة جلان عليا من اأع�شاء 
جمل�ص اإدارة جمموعة بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، بالإ�شافة اإىل جلنة رابعة تتاألف من اأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك يف الأردن، وجلنة ت�شهيالت 
رئي�شية ت�شم اأع�شاء من مدراء الدوائر يف البنك يف الأردن واملدير العام، وكذلك جلنة فرعية تنظر يف الت�شهيالت ال�شغرية احلجم والتي تقل عن 

100 األف دينار اأردين.  وقد مت حتديد �شالحيات كل جلنة بناءًا على درجة التقييم الئتماين للعميل وعلى مدة الت�شهيالت املمنوحة.

التنويع على م�شتوى العمالء ، القطاعات القت�شادية واملناطق اجلغرافية مما ي�شاهم يف تقليل درجة  املخاطر  كما تقوم املجموعة باتباع �شيا�شة 
املتعلقة  الأمور  كافة  ملناق�شة  دورية  اجتماعات  الدارة  املنبثقة عن جمل�ص  املخاطر  اإدارة  تعقد جلنة  الإقرا�ص،  رقابة خماطر  وبهدف  الئتمانية.  
والتوزيع  الئتماين،  والت�شنيف  القت�شادي،  التوزيع  الت�شهيالت من حيث  توزيع حمفظة  �شنوية عن  ربع  بتقارير  تزويدها  ويتم  الئتمان،  مبخاطر 
اجلغرايف، الآجال الزمنية للت�شهيالت، ون�شبة RAROC لكل حمفظة ورا�ص املال القت�شادي مما يحدد توجه املجموعة يف الفرتة الزمنية القادمة. 

كما يتم ب�شكل دوري مراجعة كفاية خم�ش�ص التدين يف قيمة الت�شهيالت الئتمانية.

ان تفا�شيل حمفظة الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة مبينة يف اي�شاح )8( بال�شافة اىل ذلك فان التزامات املجموعة خارج قائمة املركز املايل املعر�شة 
ملخاطر الئتمان مبينة يف اي�شاح )42(.

يحد البنك من خماطر تركز املوجودات واملطلوبات من خالل توزيع ن�شاطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية داخل وخارج اململكة.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
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التعر�شات ملخاطر الئتمان )بعد خم�ش�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�شمانات وخمففات املخاطر الأخرى(1 ))

2012  
  دينــــــار

2011  
  دينــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل 
  069ر768ر33  871ر262ر34اأر�شدة لدى بنوك مركزية

  961ر409ر60  518ر770ر63اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  000ر090ر7  000ر635ر10ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

الت�شهيالت الئتمانية:
  121ر854ر153  202ر215ر184لالأفراد

  164ر588ر57  338ر532ر63القرو�ص العقارية
  328ر617ر174  690ر849ر174لل�شركات

  731ر245ر8  072ر045ر40للحكومة والقطاع العام
  560ر922ر234  877ر737ر172موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة 

  -  894ر006ر52موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة
  843ر708ر3  542ر378ر6املوجودات الأخرى

  777ر204ر734  004ر434ر802اجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل
بنود خارج قائمة املركز املايل-

  075ر885ر61  497ر202ر44كفالت
  830ر098ر10  782ر882ر3اعتمادات

  393ر240ر5  458ر539ر2قبولت
  208ر640ر23  966ر031ر21�شقوف ت�شهيالت غري م�شتغلة

  506ر864ر100  703ر656ر71اجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل
  283ر069ر835  707ر090ر874اجمايل بنود داخل وخارج قائمة املركز املايل

اإن اأنواع ال�شمانات مقابل القرو�ص والت�شهيالت هي كما يلي:
الرهونات العقارية. -
رهن الأدوات املالية مثل الأ�شهم. -
الكفالت البنكية.  -
ال�شمان النقدي. -
كفالة احلكومة. -

وتقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�شوقية لتلك ال�شمانات ب�شكل دوري ويف حال انخفا�ص قيمة ال�شمان يقوم البنك بطلب �شمانات اإ�شافية لتغطية قيمة 
العجز اإ�شافة اإىل اأن املجموعة تقوم بتقييم ال�شمانات مقابل الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة ب�شكل دوري.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
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توزيع التعر�شات الئتمانية ح�شب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: 1 ))

  الأفراد
  دينــــــار

  القرو�ص العقارية
  دينــــــار

  ال�شركــات 
  دينــــــار

  احلكومة والقطاع 
  العام

  دينــــــار

  البنوك واملوؤ�ش�شات 
  امل�شرفية الخرى

  دينــــــار
  املجموع
  دينــــــار

 -2012
225ر222ر383  211ر817ر69  118ر123ر304  037ر005ر5  915ر593  944ر682ر3متدنية املخاطر
024ر892ر402  307ر588ر4  -  498ر470ر160  917ر190ر61  302ر642ر176مقبولة املخاطر
منها م�شتحقة:*

134ر038ر112  -  -  619ر788ر75  253ر831ر15  262ر418ر20لغاية 30 يوم
029ر321ر7  -  -  054ر10  510ر532ر4  465ر778ر2من 31 اىل 60 يوم

822ر046ر12  -  -  742ر702ر6  507ر715ر1  573ر628ر3حتت املراقبة
غري عاملة

940ر762  -  -  209ر92  -  731ر670دون امل�شتوى
765ر054ر3  -  -  934ر925ر1  619ر34  212ر094ر1م�شكوك فيها

559ر558ر24  -  -  295ر613ر15  869ر388  395ر556ر8هالكة
335ر537ر826  518ر405ر74  118ر123ر304  715ر809ر189  827ر923ر63  157ر275ر194املجموع

266ر994ر6  -  -  972ر640ر4  989ر124  305ر228ر2ينزل::فوائد معلقة
065ر109ر17  -  -  617ر610ر9  333ر201  115ر297ر7ينزل: خم�ش�ص التدين

004ر434ر802  518ر405ر74  118ر123ر304  126ر558ر175  505ر597ر63  737ر749ر184ال�سايف

 -2011
835ر750ر359  168ر520ر67  005ر130ر274  335ر547ر12  919ر469  408ر083ر5متدنية املخاطر
544ر990ر365  -  -  830ر869ر163  435ر345ر56  279ر775ر145مقبولة املخاطر
منها م�شتحقة:*

078ر257ر60  -  -  952ر339ر32  127ر197ر5  999ر719ر22لغاية 30 يوم
423ر837ر14  -  -  113ر151ر9  561ر464ر1  749ر221ر4من 31 اىل 60 يوم

463ر983ر2  -  -  905ر40  123ر947  435ر995ر1حتت املراقبة
غري عاملة

585ر792ر3  -  -  188ر611ر3  -  397ر181دون امل�شتوى
322ر473ر2  -  -  390ر874  911ر60  021ر538ر1م�شكوك فيها

417ر980ر20  -  -  479ر058ر13  328ر310  610ر611ر7هالكة
166ر971ر755  168ر520ر67  005ر130ر274  127ر002ر194  716ر133ر58  150ر185ر162املجموع

657ر276ر6  -  -  161ر164ر4  601ر79  895ر032ر2ينزل::فوائد معلقة
732ر489ر15  -  -  612ر525ر9  343ر141  777ر822ر5ينزل: خم�ش�ص التدين

777ر204ر734  168ر520ر67  005ر130ر274  354ر312ر180  772ر912ر57  478ر329ر154ال�سايف

* يعترب كامل ر�شيد الدين م�شتحق يف حال ا�شتحقاق احد الق�شاط او الفوائد ويعترب ح�شاب اجلاري مدين م�شتحق اذا جتاوز ال�شقف.
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�شمانات املقدمة مقابل الت�شهيالت:

الأفراد
دينــــار

القرو�ص العقارية
دينــــار

ال�شركــات
دينــــار

احلكومة والقطاع العام
دينــــار

املجموع
دينــــار

-2012
ال�سمانات مقابل:

848ر444ر07246ر045ر13540ر434ر9152ر726593ر371ر3متدنية املخاطر
336ر695ر105-756ر917ر50929ر843ر07157ر934ر17مقبولة املخاطر 

850ر824ر3-135ر037ر5332ر601ر1821ر186حتت املراقبة
غري عاملة:

093ر104-085ر55-008ر49دون امل�شتوى
149ر237ر1-851ر180ر3921ر90634ر21م�شكوك فيها

062ر022ر9-530ر249ر0475ر485277ر495ر3هالكة
338ر328ر072166ر045ر49240ر874ر39640ر350ر37860ر058ر25املجموع

منها:
984ر046ر15-721ر214ر1989ر06522ر810ر5تاأمينات نقدية

249ر649ر81-735ر926ر66823ر953ر84655ر768ر1عقارية
095ر601ر22-695ر985ر6-400ر615ر15اأ�شهم متداولة

632ر579ر2-565ر715-067ر864ر1�شيارات واآليات
960ر876ر121-716ر842ر86640ر975ر37855ر058ر25املجموع

-2011
ال�شمانات مقابل:

035ر401ر73120ر245ر1118ر269ر4247ر769379ر506ر4متدنية املخاطر
813ر500ر116-505ر800ر84246ر223ر46647ر476ر22مقبولة املخاطر 

449ر069ر1-028ر07112ر350847ر210حتت املراقبة
غري عاملة:

086ر976ر1-086ر976ر1--دون امل�شتوى
410ر697ر1-042ر056586ر31246ر065ر1م�شكوك فيها

271ر100ر5-802ر425ر3092ر160247ر427ر2هالكة
064ر745ر731146ر245ر5748ر069ر70259ر743ر05748ر686ر30املجموع

منها:
914ر353ر35-121ر319ر81728ر97639ر994ر6تاأمينات نقدية

572ر824ر70-037ر426ر88520ر703ر65048ر694ر1عقارية
878ر287ر24-882ر007ر5-996ر279ر19اأ�شهم متداولة

612ر481ر3-106ر785-506ر696ر2�شيارات واآليات
976ر947ر133-146ر538ر70254ر743ر12848ر666ر30املجموع

الديون املجدولة:
نفت كت�شهيالت ائتمانية غري عاملة واأُخرجت من اإطار الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة اأُ�شولية ومت  هي تلك الديون التي �شبق واأن �شُ

ت�شنيفها كديون حتت املراقبة، وقد بلغ اأجماليها 359ر220 دينار خالل 2012 مقابل 603ر177 دينار خالل 2011.

الديون املعاد هيكلتها:
يق�شد باأعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�شع الت�شهيالت الئتمانية من حيث تعديل الأق�شاط اأو اإطالة عمر الت�شهيالت الئتمانية اأو تاأجيل بع�ص الأق�شاط 
اأو متديد فرتة ال�شماح ... الخ، ومت ت�شنيفها كديون حتت املراقبة، وقد بلغت قيمتها 507ر344ر2 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012  مقابل 533ر521 

دينار كما يف 31 كانون الأول 2011.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
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�شندات واأ�شناد واأذونات:1 ))
يو�شح اجلدول التايل ت�شنيفات ال�شندات وال�شناد والذونات ح�شب موؤ�ش�شات الت�شنيف اخلارجية:

درجة الت�شنيف
ة املطفاأ بالكلفة  املالية  املوجودات  �سمن    

2012
دينــــــار

2011
دينــــــار

000ر800ر0004ر200ر3غري م�شنف
560ر122ر771230ر544ر221حكومية 

560ر922ر771234ر744ر224الجمايل

الرتكز يف التعر�شات الئتمانية ح�شب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:1 ))

البند / املنطقة اجلغرافية
داخل اململكة

دول ال�شرق
املجمــوعدول اخرىامريكاافريقياا�شيا*اوروباالو�شط الخرى

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

871ر262ر34------871ر262ر34اأر�شدة لدى بنوك مركزية
518ر770ر08063ر252154ر199ر9-404ر10710ر101ر13327ر685ر54222ر620ر4اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

000ر635ر10-----000ر635ر10-ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
الت�شهيالت الئتمانية:

202ر215ر184------202ر215ر184لالأفراد
338ر532ر63------338ر532ر63القرو�ص العقارية

690ر849ر174------690ر849ر174ال�شركات 
072ر045ر40------072ر045ر40للحكومة والقطاع العام 

------�شندات واأ�شناد واأذونات:
877ر737ر172------877ر737ر172�شمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

894ر006ر52------894ر006ر52�شمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة
542ر378ر6----267ر7747ر50117ر353ر6املوجودات الأخرى

004ر434ر080802ر252154ر199ر9-404ر37410ر108ر90727ر337ر98733ر623ر732الجمايل 2012

777ر204ر534640734ر892ر2766ر10565ر94618ر780ر00520ر778ر27120ر669ر685الجمايل 2011

* با�شتثناء دول ال�شرق الأو�شط

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
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الرتكز يف التعر�شات الئتمانية ح�شب القطاع القت�شادي وكما يلي:1 ))

البند / املنطقة اجلغرافية
الفرادخدماتال�شهمالزراعةالعقاراتالتجارة ال�شناعة مايل

احلكومة 
املجموعوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

871ر262ر87134ر262ر34--------ار�شدة لدى بنوك مركزية
518ر770ر63--------518ر770ر63ار�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
000ر635ر10--------000ر635ر10ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

302ر642ر072462ر045ر76240ر654ر023169ر906ر61931ر223ر18019ر820439ر690ر08472ر876ر49248ر739ر25064ر067ر15الت�شهيالت الئتمانية
�شندات وا�شناد واذونات:

877ر737ر877172ر737ر172--------�شمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة
�شمن املوجودات املالية بالتكلفة 

املطفاأة - مرهونة
894ر006ر89452ر006ر52--------

542ر378ر4016ر070ر5385ر936534ر40-37778ر63991ر85127ر722126ر486املوجودات الخرى
004ر434ر115802ر123ر300304ر189ر959170ر946ر61931ر223ر25819ر197439ر782ر72372ر903ر34348ر866ر49064ر959ر89الجمايل 2012
777ر204ر005734ر130ر319274ر047ر285135ر754ر38429ر373ر32822ر862ر0631ر068ر39968ر442ر78466ر880ر21049ر646ر86الجمايل 2011

)))/	( خماطر ال�سوق
تن�شاأ خماطر ال�شوق من اخل�شائر الناجمة من املراكز املالية املت�شمنة داخل اأو خارج قائمة املركز املايل والنا�شئة عن التقلبات يف اأ�شعار الفوائد و 
اأ�شعار �شرف العمالت و اأ�شعار الأ�شهم و  تتم مراقبة و اإدارة خماطر ال�شوق من قبل كل من ق�شم خماطر ال�شوق التابع لدارة املخاطر بال�شافة اىل 
جلان وجهات رقابية اخرى و منها جلنة املوجودات و املطلوبات وجلنة اإدارة املخاطر املوؤلفة من بع�ص اأع�شاء جمل�ص الإدارة وم�شوؤويل اإدارة املخاطر 

يف كل من املوؤ�ش�شة الم يف البحرين وبنك املوؤ�ش�شة يف الردن.

يقوم البنك باإدارة خماطر ال�شوق النا�شئة عن ا�شتثمارات البنك يف ال�شندات و الأ�شهم، تداول العمالت الأجنبية عقود املقاي�شة و �شهادات الإيداع 
 VaR(عن طريق اإتباع عدة و�شائل و تقنيات متقدمة بهدف الو�شول اإىل �شمولية يف اإدارة هذا النوع من املخاطر و منها طريقة القيم املعر�شة للمخاطر
Value at Risk) والتي يقوم البنك باحت�شابها يوميَا و ب�شكل ي�شمل كافة حمافظ البنك املعر�شة للمخاطر)اأدوات �شعر الفائدة، اأدوات امللكية ملحافظ 

عدة  على  الطريقة  هذه  ت�شتند  وكما   (Historical Simulation( التاريخي  التمثيل  اأ�شلوب  اإىل   بالعتماد  الأجنبية(  بالعمالت  املراكز  و  املتاجرة 
فر�شيات منها  فرتة قيا�ص ليوم واحد One-Day Time Horizon و درجة ثقة Confidence Level( ٪99) و يجري مقارنة نتائج VaR يوميَا بالأرباح 

و اخل�شائر املتحققة للمحافظ.

اأ�شعار الفوائد و كذلك للعمالت  اأ�شعار الفوائد لالأدوات املالية اخلا�شعة قيمتها للتغري ح�شب تقلبات  كما يقوم البنك باحت�شاب اثر ح�شا�شية تغري 
)BPV( Basis Point Valueامل�شتندة اإىل احت�شاب اخل�شائر املحتملة لتغري �شعر الفائدة  الرئي�شية التي يتعامل بها البنك من خالل اعتماد طريقة 

.(DV01(بنقطة اأ�شا�ص واحدة

اأما بالن�شبة لل�شركة التابعة، فت�شم ن�شاطاتها اإدارة حمافظ العمالء و جمموعة متنوعة من املنتجات حيث يقوم ق�شم خماطر ال�شوق مبتابعة اأعمال 
ال�شركة التابعة للبنك ب�شكل يومي، بالإ�شافة اإىل اإعداد تقارير اأ�شبوعية و اإجراء الدرا�شات و الختبارات مبا يغطي ن�شاطات ال�شركة.
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اجلدول أدناه يوضح االثر على قائمة الدخل لتعرضات مخاطر السوق وفقاً لطريقة VaR لعام 2012:

  اأثر خماطر العمالت
  األف دينار

  الأثر على اأدوات 
  امللكية *

  األف دينار
اأثر الرتباطات    

  والتداخالت
  األف دينار

  الجمايل
  األف دينار

-2012
)83ر14(  -)37ر2()32ر5(املتو�شط

)96ر43(  -)55ر3()65ر26(العلى
  -  -)84ر2(  -الدنى

-2011
)61ر19(--)61ر19(املتو�شط

)37ر84(--)37ر84(العلى
----الدنى

* حمفظة املتاجرة

اجلدول اأدناه يو�شح الثر على قائمة الدخل لتعر�شات خماطر الأدوات املالية ح�شب اأ�شلوب حتليل احل�شا�شية يف حال انخفا�ص ا�شعار الفائدة بواقع 
نقطة ا�شا�ص مئوية واحدة.

-2012
(BPV = DV01( ح�شب الأدوات املالية

  قيمة DV01الداة املالية
األف دينـــار   

)76ر26(ال�شندات
15ر0فجوات ا�شتحقاق ال�شندات   

-�شهادات اليداع و ال�شوق النقدي   
33ر2مقاي�شات اأ�شعار الفوائد / العمالت   

-2011
(BPV = DV01( ح�شب الأدوات املالية

  قيمة DV01الداة املالية
األف دينـــار   

)50ر19(ال�شندات
)10ر0(فجوات ا�شتحقاق ال�شندات

-�شهادات اليداع و ال�شوق النقدي   
26ر3مقاي�شات اأ�شعار الفوائد / العمالت   
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اجلدول اأدناه يو�شح الثر على قائمة الدخل لتعر�شات خماطر اأ�شعار العمالت ح�شب اأ�شلوب حتليل احل�شا�شية يف حال انخفا�ص ا�شعار العمالت بواقع 
نقطة ا�شا�ص مئوية واحدة:

-2012
ح�سب العمالت

  قيمة DV01العملة
األف دينـــار   

19ر0يورو   
  )01ر0جنيه ا�شرتليني

-2011
ح�سب العمالت

  قيمة DV01العملة
األف دينـــار   

)23ر0(يورو
-جنيه ا�شرتليني   
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خماطر اأ�سعار الفائدة
فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

تنجم خماطر اأ�شعار الفائدة عن احتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار الفائدة على قيمة الأدوات املالية، تتعر�ص املجموعة البنك ملخاطر اأ�شعار الفائدة 
نتيجة لعدم توافق اأو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�شب الآجال الزمنية املتعددة اأو اعادة مراجعة اأ�شعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة 
وتقوم جلنة  اإدارة املوجودات واملطلوبات  يف املجموعة بالتعامل مع اآثار التغري الإجمايل لأ�شعار الفوائد على الو�شع املايل للمجموعة، وب�شكل عام فاإن 
املجموعة تقوم مبوازاة اآجال التزاماته املالية هذا بالإ�شافة اىل تعامله بالعقود الآجلة وامل�شتقات املالية بهدف تغطية مراكز مالية مقابلة، بحيث تكون 

املح�شلة النهائية ملخاطر هذه التعامالت حمدودة.

يتم الت�شنيف على ا�شا�ص فرتات اعادة ت�شعري الفائدة او ال�شتحقاق ايهما اقرب.
1) كانون الول 2012-

اأقل من �شهر    
  واحد

  من �شهر حتى 
  3 �شهور 

  من 3 �شهور اىل
   6 �شهور 

  من 6 �شهور
  اىل �شنة 

  من �شنة اىل 3 
  �شنوات 

  من 3 �شنوات 
  واأكرث

  عنا�شر بدون 
  املجموع   فائدة 

  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار

املوجودات
  271ر367ر39  271ر367ر39  -  -  -  -  -  -نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

  518ر770ر63  365ر499ر4  -  -  -  -  000ر785ر18  153ر486ر40ار�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  000ر635ر10  -  -  -  -  000ر635ر10  -  -اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  938ر318ر1  938ر318ر1  -  -  -  -  -  -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  302ر642ر462  933ر272ر4  934ر398  391ر890  143ر354  442ر664ر3  626ر767ر17  833ر293ر435ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

  877ر737ر172  -  004ر432ر5  383ر079ر92  124ر300ر45  609ر000ر6  114ر411ر19  643ر514ر4موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  894ر006ر52  -  -  068ر505ر34  -  895ر999ر6  931ر501ر10  -موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة

  742ر764ر10  742ر764ر10  -  -  -  -  -  -ممتلكات و معدات
  941ر680ر2  941ر680ر2  -  -  -  -  -  -موجودات غري ملمو�شة

  998ر649  998ر649  -  -  -  -  -  -موجودات �شريبية موؤجلة
  492ر776ر10  492ر776ر10  -  -  -  -  -  -موجودات اأخرى

  973ر350ر827  680ر330ر74  938ر830ر5  842ر474ر127  267ر654ر45  946ر299ر27  671ر465ر66  629ر294ر480اجمايل املوجودات
املطلوبات -

  493ر227ر93  -  -  -  000ر000ر10  -  -  493ر227ر83ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  790ر528ر482  480ر560ر106  -  -  355ر568ر5  171ر192ر50  967ر362ر58  817ر844ر261ودائع عمالء

  260ر644ر31  932ر947ر10  -  -  -  -  -  328ر696ر20تاأمينات نقدية
  515ر803ر53  -  875ر800ر1  482ر508  120ر127  373ر42  560ر63  105ر261ر51اأموال مقرت�شة

  164ر897  164ر897  -  -  -  -  -  -خم�ش�شات متنوعة
  021ر398ر3  021ر398ر3  -  -  -  -  -  -خم�ش�ص �شريبة الدخل
  436ر36  436ر36  -  -  -  -  -  -مطلوبات �شريبية املوؤجلة

  284ر098ر31  990ر375ر15  -  -  -  294ر722ر10  -  000ر000ر5مطلوبات اخرى 
  963ر633ر696  023ر216ر137  875ر800ر1  482ر508  475ر695ر15  838ر956ر60  527ر426ر58  743ر029ر422اجمايل املطلوبات

  010ر717ر130)343ر885ر62(  063ر030ر4  360ر966ر126  792ر958ر29)892ر656ر33(  144ر039ر8   886ر264ر58فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة
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1) كانون الول 2012-
اأقل من �شهر    

  واحد
  من �شهر حتى 

  3 �شهور 
  من 3 �شهور اىل

   6 �شهور 
  من 6 �شهور

  اىل �شنة 
  من �شنة اىل 3 

  �شنوات 
  من 3 �شنوات 

  واأكرث
  عنا�شر بدون 

  املجموع   فائدة 
  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار

املوجودات
  780ر869ر38  780ر869ر34  -  -  -  -  -  000ر000ر4نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

  961ر409ر60  259ر705ر4  -  -  -  -  240ر468ر17  462ر236ر38ار�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  000ر090ر7  -  -  -  -  000ر090ر7  -  -اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  269ر148ر2  269ر148ر2  -  -  -  -  -  -موجودات مالية بالقيمة العادلة من  خالل قائمة الدخل
  344ر305ر394  935ر479ر5  655ر034ر1  528ر615  630ر414ر2  585ر256ر3  173ر542ر15  838ر961ر365ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

  560ر922ر234  -  004ر208ر6  573ر202ر95  418ر714ر55  480ر480ر33  067ر317ر39  018ر000ر5موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  735ر721ر10  735ر721ر10  -  -  -  -  -  -ممتلكات و معدات

  678ر624  678ر624  -  -  -  -  -  -موجودات غري ملمو�شة
  482ر037ر1  482ر037ر1  -  -  -  -  -  -موجودات �شريبية موؤجلة

  520ر950ر7  520ر950ر7  -  -  -  -  -  -موجودات اأخرى
  329ر080ر758  658ر537ر67  659ر242ر7  101ر818ر95  048ر129ر58  065ر827ر43  480ر327ر72  318ر198ر413اجمايل املوجودات

املطلوبات -
  040ر498ر104  -  -  -  000ر000ر10  000ر090ر7  889ر825ر29  151ر582ر57ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  679ر296ر458  026ر596ر86  379ر87  629ر8  968ر153ر7  554ر911ر24  549ر932ر69  574ر606ر269ودائع عمالء
  334ر900ر49  654ر529ر18  -  -  -  -  -  680ر370ر31تاأمينات نقدية
  924ر982ر2  -  039ر013ر2  278ر487  302ر148  749ر145  704ر125  852ر62اأموال مقرت�شة

  952ر250ر1  952ر250ر1  -  -  -  -  -  -خم�ش�شات متنوعة
  226ر183ر6  226ر183ر6  -  -  -  -  -  -خم�ش�ص �شريبة الدخل
  935ر56  935ر56  -  -  -  -  -  -مطلوبات �شريبية املوؤجلة

  535ر755ر16  876ر474ر11  -  -  -  -  -  659ر280ر5مطلوبات اخرى 

  625ر924ر639  669ر091ر124  418ر100ر2  907ر495  270ر302ر17  303ر147ر32  142ر884ر99  916ر902ر363اجمايل املطلوبات
  704ر155ر118)011ر554ر56(  241ر142ر5  194ر322ر95  778ر826ر40  762ر679ر11)662ر556ر27(  402ر295ر49فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة
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الرتكز يف خماطر العمالت الجنبية

-2012

البنــد/ العملــة
  دولر امريكي

  دينــــــار
  يورو

  دينــــــار
  جنيه ا�شرتليني 

  دينــــــار
  ين ياباين

  دينــــــار
  اخرى

  دينــــــار
  املجموع
  دينــــــار

موجودات :
  321ر929ر8  327ر1  -  893ر50  081ر120  020ر757ر8نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

  193ر516ر63  089ر945ر1  404ر10  831ر480ر4  730ر276ر12  139ر803ر44اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  000ر635ر10  -  -  -  -  000ر635ر10ايداعات لدى بنوك و موؤ�ش�شات م�شرفية 

  567  -  -  -  -  567موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  309ر507ر31  20  -  1  7  281ر507ر31ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

  004ر432ر5  -  -  -  -  004ر432ر5موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  200ر106ر1  210ر100  -  212  288ر1  490ر004ر1موجودات اخرى

  594ر126ر121  646ر046ر2  404ر10  937ر531ر4  106ر398ر12  501ر139ر102اجمايل املوجودات
    مطلوبات :

  108ر666ر53  -  -  210  052ر590  846ر075ر53ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  924ر954ر92  752ر531  696ر10  848ر042ر4  723ر962ر9  905ر406ر78ودائع عمالء

  481ر661ر5  -  -  436ر54  951ر570ر1  094ر036ر4تاأمينات نقدية
  098ر442ر7  352ر321ر1  -  754ر593  819ر117  173ر409ر5مطلوبات اأخرى

  611ر724ر159  104ر853ر1  696ر10  248ر691ر4  545ر241ر12  018ر928ر140اجمايل املطلوبات
)017ر598ر38(  542ر193)292()311ر159(  561ر156)517ر788ر38(�شايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل لل�شنة احلالية

  638ر263ر74  684ر734  603ر35  994ر144  050ر684ر15  307ر664ر57التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل لل�شنة احلالية

-2011

موجودات :
908ر400ر4587ر1-082ر96474ر404189ر135ر7نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

557ر186ر69059ر833724ر6581ر489ر7283ر248ر64812ر721ر42اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
000ر090ر7----000ر090ر7ايداعات لدى بنوك و موؤ�ش�شات م�شرفية 

956ر3----956ر3موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  الدخل 
732ر746ر35--491318ر92331ر714ر35ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

004ر208ر6----004ر208ر6موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
064ر992-)839(12865ر7109ر983موجودات اخرى

221ر628ر148116ر123994726ر564ر3113ر479ر64512ر857ر99اجمايل املوجودات
مطلوبات :

219ر364ر03759ر1-988201ر99319ر342ر59ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
622ر352ر01169ر262222ر8111ر309ر6403ر613ر89810ر205ر55ودائع عمالء

387ر324ر7--027ر69894ر779ر6621ر450ر5تاأمينات نقدية
800ر191ر6644ر323-383ر715145ر03850ر672ر3مطلوبات اأخرى

028ر233ر712140ر262546ر4221ر549ر0413ر464ر59112ر671ر123اجمايل املطلوبات
)807ر604ر23(436ر179)268(701ر27014ر15)946ر813ر23(�شايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل لل�شنة احلالية

127ر838ر443112ر758-490ر916ر7012ر381ر49329ر781ر79التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل لل�شنة احلالية
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)))/ج( خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�شيولة يف اإحتمالية عدم مقدرة املجموعة على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�شتحقاقها ب�شبب عدم قدرة البنك 
على ت�شييل موجوداته، وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإدارة املجموعة بتنويع م�شادر التمويل واإدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة اآجالها والإحتفاظ 

بر�شيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول.

تقوم املجموعة �شمن اإطار ال�شرتاتيجية العامة اإىل حتقيق عائد على ا�شتثماراتها مبراجعة ال�شيولة النقدية وادارتها يف البنك على عدة م�شتويات 
منها اإدارة اخلزينة، ودائرة الرقابة املالية ودائرة ادارة املخاطر، بالإ�شافة اإىل جلنة املطلوبات واملوجودات واملخت�شة بهذا املو�شوع. ت�شمل عملية 
مراجعة ال�شيولة النقدية حتليل اآجل ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات ب�شكل متكامل، حيث تقوم بتحليل م�شادر الأموال والتي ت�شمل العمالء والبنوك 

املرا�شلة واملوؤ�ش�شات التابعة واحلليفة وفروع البنك يف الأردن.

يتم حتديد تواريخ ال�شتحقاقات التعاقدية للموجودات على ا�شا�ص الفرتة املتبقية من تاريخ قائمة املركز املايل وحتى تاريخ ال�شتحقاق التعاقدي دون 
الخذ بعني العتبار ال�شتحقاقات الفعلية التي تعك�شها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر ال�شيولة.

القانونية لدى  ال�شيولة  انخفا�ص  تن�ص على عدم  والتي  املركزي الردين  البنك  تعليمات  القانونية بح�شب  ال�شيولة  تعليمات  بتطبيق  املجموعة  تقوم 
املجموعة عن 100٪ لجمايل العمالت وعن 70٪ للدينار الردين ويلتزم البنك بالحتفاظ بن�شب �شيولة مرتفعة تفوق احلد الأدنى املفرو�ص من البنك 

املركزي الردين.

جتدر الإ�شارة اإىل قيام البنك بو�شع خطة التمويل Funding strategy للثالث اأعوام القادمة )2013-2015( وذلك بناءا على ا�شرتاتيجية الأعمال 
لهذه الأعوام والتي ت�شمنت اأي�شا اختبارات لالأو�شاع ال�شاغطة وو�شع حلول ملواجهة اأي جتاوزات اأو ا�شتثناءات قد تطراأ.
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اأوًل: يلخ�ص اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�شومة( على اأ�شا�ص الفرتة املتبقية لال�شتحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

اأقل من �شهر   
  من �شهر اىل 3 

�شهور 
  من 3 �شهور اىل 

6 �شهور 
 من 6 �شهـور حتـى 

�شنــة واحـــدة 
  مـن �شنة حتى 3 

�شنوات 
اأكثـــر من 3    

  املجموع   بــدون ا�شتحقـاق �شنـــوات
  اآلف الدنانري  اآلف الدنانري  اآلف الدنانري  اآلف الدنانري  اآلف الدنانري  اآلف الدنانري  اآلف الدنانري  اآلف الدنانري

-2012
املطلوبات :

  551ر93  -  -  -  168ر10  -  -  383ر83ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  213ر484  -  -  -  570ر5  200ر50  766ر58  677ر369ودائع عمالء

  340ر32  -  429ر4  902ر6  788ر3  176ر2  215ر1  830ر13تاأمينات نقدية
  536ر54  -  269ر2  597  135  44  64  427ر51اأموال مقرت�شة

  897  -  897  -  -  -  -  -خم�ش�شات متنوعة
  398ر3  -  -  -  034ر1  -  441  923ر1خم�ش�ص �شريبة الدخل
  36  -  36  -  -  -  -  -مطلوبات �شريبية موؤجلة

  309ر31  -  859  -  511ر2  584ر11  654  701ر15مطلوبات اأخرى
  280ر700  -  490ر8  499ر7  206ر23  004ر64  140ر61  941ر535املجموع 

  351ر827  446ر13  789ر193  839ر220  139ر86  344ر63  627ر119  167ر130جمموع املوجودات )ح�شب اإ�شتحقاقاتها املتوقعة(

-2011
املطلوبات :

  702ر104  -  -  -  077ر10  117ر7  877ر29  631ر57ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  317ر458  -  87  9  156ر7  915ر24  937ر69  213ر356ودائع عمالء

  839ر50  -  421ر4  509ر12  543ر2  121ر1  000ر1  245ر29تاأمينات نقدية
  455ر3  -  409ر2  551  156  149  127  63اأموال مقرت�شة

  251ر1  -  251ر1  -  -  -  -  -خم�ش�شات متنوعة
  183ر6  -  -  -  -  212ر5  -  971خم�ش�ص �شريبة الدخل
  57  -  57  -  -  -  -  -مطلوبات �شريبية موؤجلة

  756ر16  -  300ر1  -  -  -  44  412ر15مطلوبات اأخرى
  560ر641  -  525ر9  069ر13  932ر19  514ر38  985ر100  535ر459املجموع 

  080ر758  346ر11  204ر124  109ر165  599ر100  816ر102  771ر102  235ر151جمموع املوجودات )ح�شب اإ�شتحقاقاتها املتوقعة(

ثانيًا: يلخ�ص اجلدول اأدناه ا�شتحقاقات امل�شتقات املالية على اأ�شا�ص الفرتة املتبقية لال�شتحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية:

املطلوبات التي يتم ت�شويتها بال�شايف )على ا�شا�ص التقا�ص( وت�شمل: )اأ( امل�شتقات املالية:
م�شتقات العملة الجنبية: عقود العمالت الآجلة، عقود مقاي�شة العمالت، عقود مقاي�شة العمالت الجنبية املتداولة بال�شوق النظامي.. 1
النظامي، . 2 ال�شوق غري  الفائدة يف  ا�شعار  الفوائد الجلة، عقود خيار  ا�شعار  اتفاقيات  الفوائد،  اأ�شعار  الفائدة: عقود مقاي�شة  اأ�شعار  م�شتقات 

عقود ا�شعار الفائدة الخرى، العقود امل�شتقبلية لأ�شعار الفائدة املتداولة بال�شوق النظامي، عقود خيار ا�شعار الفائدة املتداولة بال�شوق النظامي.

-2012
  لغاية �شهر

  دينار

  من �شهر ولغاية 
  3 اأ�شهر

  دينار

  من 3 اأ�شهر ولغاية 
  6 اأ�شهر

  دينار

  من 6 اأ�شهر 
  ولغاية �شنة

  دينار

  من �شنة ولغاية 
  3 �شنوات

  دينار

  اأكرث من 3 
  �شنوات

  دينار
  املجموع

  دينار

البيـــان
امل�شتقات للتحوط:

)567ر824()567ر824(  -  -  -  -  -عقود مقاي�شة فوائد
)567ر824()567ر824(  -  -  -  -  -املجموع

-2011
امل�شتقات للتحوط:

)610ر914()610ر914(  -  -  -  -  -عقود مقاي�شة فوائد
)610ر914()610ر914(  -  -  -  -  -املجموع

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2012



100   بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( | التقرير ال�شنوي 2012

املطلوبات التي يتم ت�شويتها بالجمايل وت�شمل:/)ب( امل�شتقات املالية:
م�شتقات العملة الجنبية: عقود العمالت الجلة، عقود مقاي�شة العمالت.. 1
م�شتقات ا�شعار الفائدة: عقود مقاي�شة ا�شعار الفوائد.. 2

-2012
  لغاية �شهر

  دينار

  من �شهر ولغاية 
  3 اأ�شهر

  دينار

  من 3 اأ�شهر ولغاية 
  6 اأ�شهر

  دينار

  من 6 اأ�شهر 
  ولغاية �شنة

  دينار

  من �شنة ولغاية 
  3 �شنوات

  دينار

  اأكرث من 3 
  �شنوات

  دينار
  املجموع

  دينار
البيـــان

امل�ستقات للمتاجرة:
عقود مقاي�شة عمالت

  510ر403ر40  -  -  770ر183ر26  -  -  740ر219ر14التدفق اخلارج 
  000ر704ر39  -  -  000ر524ر25  -  -  000ر180ر14التدفق الداخل 

  510ر403ر40  -  -  770ر183ر26  -  -  740ر219ر14جمموع التدفقات اخلارجة
  000ر704ر39  -  -  000ر524ر25  -  -  000ر180ر14جمموع التدفقات الداخلة

-2011
امل�شتقات للمتاجرة:

عقود مقاي�شة عمالت
  972ر787ر26  -  -  -  -  -  972ر787ر26التدفق اخلارج 
  401ر784ر26  -  -  -  -  -  401ر784ر26التدفق الداخل 

  972ر787ر26  -  -  -  -  -  972ر787ر26جمموع التدفقات اخلارجة
  401ر784ر26  -  -  -  -  -  401ر784ر26جمموع التدفقات الداخلة

ثالثًا: بنود خارج قائمة املركز املايل:
من �شنة لغاية 5 لغاية �شنة

�شنوات
املجموع

-2012
240ر422ر6-240ر422ر6الإعتمادات والقبولت
966ر031ر21-966ر031ر21ال�شقوف غري امل�شتغلة

497ر202ر15244ر345329ر873ر43الكفالت
703ر656ر15271ر551329ر327ر71املجموع

-2011
223ر339ر15-223ر339ر15الإعتمادات والقبولت
208ر640ر23-208ر640ر23ال�شقوف غري امل�شتغلة

075ر885ر47461ر147ر6013ر737ر58الكفالت
506ر864ر474100ر147ر0323ر717ر97املجموع
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خماطر الت�سغيل: 

 ، املعلوماتية  الداخلية،الأنظمة  بالإجراءات  اإخفاق  اأو  كفاية  عدم  نتيجة  راأ�شماله  اأو  البنك  اإيرادات  على  توؤثر  خ�شائر  حدوث  احتمال  خماطر  هي 
العن�شر الب�شري، اأو نتيجة اأحداث خارجية ذات  تاأثري ملمو�ص على عمليات البنك.

التعريف اأعاله يت�شمن املخاطر القانونية ولكن ي�شتثني خماطر ال�شمعة واملخاطر الإ�شرتاتيجية.

ومن الأهمية الإ�شارة اأن خماطر ال�شمعة م�شتثناة لغايات احت�شاب راأ�ص املال القانوين ومع ذلك فاأنه يعترب نوع من اأنواع املخاطر الت�شغيلية املهمة والتي 
توؤثر ماليًا على البنك وعليه ل بد من مراعاته.

وموؤ�شرات خماطر  الت�شغيلية  اخل�شائر  )بيانات  الت�شغيلية  املخاطر  مكونات  بتجميع وحتديث  ال�شتمرار  فقد مت  الت�شغيل  ق�شم خماطر  �شعيد  على 
الت�شغيل( على نظام اإدارة خماطر الت�شغيل.

كما مت تطوير املنهجية اخلا�شة بنظام التقييم الذاتي للمخاطر وال�شوابط من قبل املوؤ�ش�شة الأم من حيث اجراء املراجعة للمخاطر على م�شتوى 
العملية، حيث مت البدء باجراء املراجعة للمخاطر على م�شتوى العملية الئتمانية مبختلف مراحلها ومب�شاركة جميع الأطراف املعنية اإ�شافة اإىل تطوير 
اأداة تتعلق بتحديد ال�شوابط املطلوب تطبيقها وح�شب املقايي�ص العاملية من قبل وحدات املجموعة من خالل اإجراء حتليل للفجوات بني ما هو مطبق 

وما هو مطلوب وو�شع احللول الالزمة حولها.

على �شعيد اإدارة خطط اإ�شتمرارية العمل يف البنك، مت حتديث جميع خطط الدوائر والفروع خا�شة بعد اأن مت تطبيق النظام البنكي اجلديد كما قام 
البنك بنقل وا�شتحداث موقع DRC جديد لي�شبح يف منطقة اإربد بدل من منطقة عمان، كما مت اإجراء ثالث عمليات فح�ص خلطط ا�شتمرارية العمل 
يف البنك خالل الربع الأخري من العام احلايل وذلك لفح�ص مدى كفاءة اخلطط املو�شوعة ومدى جاهزية الأنظمة يف  املواقع البديلة ا�شافة للتاأكد 

من مدى جاهزية املوقع البديل  للموؤ�ش�شة الأم يف لندن من خالل ال�شتمرار بتقدمي اخلدمات املطلوبة لالأردن. 

 التحليل القطاعي( 0))
أ معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:	.

يتم تنظيم البنك لأغرا�ص اإدارية بحيث يتم قيا�ص القطاعات وفقا للتقارير التي يتم ا�شتعمالها من قبل املدير العام ومتخذ القرار الرئي�شي لدى 
البنك وذلك من خالل قطاعات الأعمال الرئي�شية التالية:

ح�شابات الأفراد. -
ح�شابات ال�شركات. -
اخلزينة. -
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فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:
املجمــــــــوع

البيـــــان 
  الفراد
  دينــــــار

ال�شركات   
  دينــــــار

اخلزينة    
  دينــــــار

اأخرى   
  دينــــــار

2012   
  دينــــــار

2011   
  دينــــــار

  605ر795ر50  606ر020ر61  095ر663  170ر227ر17  753ر701ر15  588ر428ر27اجمايل اليرادات 
)400ر938ر2(  )826ر489ر4(  -)000ر895ر1()146ر167ر1()680ر427ر1(خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة 

  009ر780ر33  029ر585ر34  095ر663  682ر025ر10  024ر733ر6  228ر163ر17نتائج اأعمال القطاع 
)671ر210ر17(  )374ر606ر18(م�شاريف غري موزعة على القطاعات 

  338ر569ر16  655ر978ر15الربح قبل ال�شرائب 
)605ر268ر5(  )322ر947ر4(�شريبة الدخل 

  733ر300ر11  323ر031ر11�شايف ربح ال�شنة 
معلومات اخرى 
  239ر665ر741  873ر527ر812  096ر017ر355  139ر551ر216  638ر959ر240موجودات القطاع 

  090ر415ر16  100ر823ر14  100ر823ر14موجودات غري موزعة على القطاعات 
  329ر080ر758  973ر350ر827  100ر823ر14  096ر017ر355  139ر551ر216  638ر959ر240جمموع املوجودات 
  682ر915ر626  390ر675ر690  -  198ر238ر170  770ر511ر106  422ر925ر413مطلوبات القطاع 

  943ر008ر13  573ر958ر5  573ر958ر5مطلوبات غري موزعة على القطاعات 
  625ر924ر639  963ر633ر696  573ر958ر5  198ر238ر170  770ر511ر106  422ر925ر413جمموع املطلوبات 

  561ر258ر1  214ر848ر3م�شاريف راأ�شمالية 
  983ر627ر1  286ر719ر1ا�شتهالكات واطفاءات

معلومات التوزيع اجلغرايفب. 
ميثل هذا الإي�شاح التوزيع اجلغرايف لأعمال املجموعة، متار�ص املجموعة ن�شاطاتها ب�شكل رئي�شي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية.

فيما يلي توزيع اإيرادات و موجودات البنك و م�شاريفه الراأ�شمالية ح�شب القطاع اجلغرايف:

املجمــــــــوعخارج اململكةداخل اململكة

 
2012  

  دينــــــار
2011  

  دينــــــار
2012  

  دينــــــار
2011  

  دينــــــار
2012  

  دينــــــار
2011  

  دينــــــار

605ر795ر60650ر020ر17061ر079ر4881ر331ر4351ر716ر11849ر689ر59اإجمايل الإيرادات
329ر080ر973758ر350ر643827ر351ر74149ر811ر68669ر728ر232708ر539ر757جمموع املوجودات

561ر258ر2141ر848ر3-412ر546ر5611ر258ر8021ر301ر2امل�شروفات الراأ�شمالية
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 ادارة راأ�س املال( 1))

حتافظ املجموعة على را�ص مال منا�شب ملواجهة املخاطر التي تالزم ان�شطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية را�ص املال من خالل الن�شب ال�شادرة 
مبوجب مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي الردين. 

ح�شب تعليمات البنك املركزي الردين رقم )2010/52( يكون احلد الدنى لرا�ص املال املدفوع للبنوك الردنية 100 مليون دينار قبل نهاية عام 2011، 
كما تن�ص تعليمات البنك املركزي الردين رقم )2003/17( ان يكون احلد الدنى لن�شبة حقوق امل�شاهمني اىل املوجودات )٪6(. 

أ و�سف ملا يتم اعتباره كرا�س مال	.

يتكون را�ص املال ال�شا�شي للبنك مما يلي:
را�ص املال املكتتب به )املدفوع(. -
الحتياطيات املعلنة: )الحتياطي القانوين، الحتياطي الختياري(. -
الرباح املدورة بعد طرح اأية منافع �شريبية موؤجلة اأو اأية مبالغ يحظر الت�شرف بها. -
يطرح ا�شتثمارات يف روؤو�ص اأموال البنوك وال�شركات املالية الأخرى. -

يتكون را�ص املال ال�شايف للبنك مما يلي:
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية والذي يخ�شع خل�شم 55٪ اإذا كان موجبًا ويوؤخذ بالكامل اإذا كان �شالبًا. -
احتياطي خماطر م�شرفية عامة. -

يتكون را�ص املال التنظيمي للبنك من را�ص املال ال�شا�شي ورا�ص املال ال�شايف.

أ متطلبات اجلهات الرقابية بخ�سو�س را�س املال	.
تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين بان يكون احلد الأدنى لراأ�ص املال التنظيمي ما يعادل )12٪( من املوجودات والبنود خارج قائمة املركز 
املايل املرجحة باملخاطر وكذلك خماطر ال�شوق ، وتعترب هذه الن�شبة احلد الأدنى لكفاية راأ�ص املال حيث يلتزم البنك يف كافة الوقات املحافظة 

.II على ن�شبة كفاية تتجاوز احلد الدنى بهام�ص منا�شب ومبا يتالءم اأي�شا مع متطلبات جلنة بازل

أ كيفية حتقيق اهداف ادارة را�س املال	.
تتمثل ادارة را�ص املال يف التوظيف المثل مل�شادر الموال بهدف حتقيق اعلى عائد ممكن على را�ص املال مع املحافظة على احلد الدنى املطلوب 
بح�شب القوانني والنظمة حيث يقوم البنك باتباع �شيا�شة مبنية على ال�شعي لتخفي�ص تكلفة الموال Cost of Funds اىل ادنى حد ممكن من 
خالل ايجاد م�شادر اموال قليلة الكلفة والعمل على زيادة قاعدة العمالء والتوظيف المثل لهذه امل�شادر يف توظيفات مقبولة املخاطر لتحقيق 

اعلى عائد ممكن على را�ص املال.

أ ن�سبة كفاية را�س املال	.
II، وفيما يلي ن�شبة كفاية راأ�ص املال  يتم احت�شاب ن�شبة كفاية راأ�ص املال وفقًا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�شتندة ملقررات جلنة بازل 

مقارنة مع الفرتة ال�شابقة:
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ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2012  
الف دينـار   

2011  
الف دينـار   

بنود راأ�س املال ال�سا�سي
  600ر89  000ر100راأ�ص املال املكتتب به و املدفوع

  -  67عالوة ا�شدار
  472ر14  070ر16الحتياطي القانوين

  209  209الحتياطي الختياري
  537ر9  052ر10الرباح املدورة

)000ر9()000ر9(ينزل: اأرباح مقرتح توزيعها
)625()681ر2(ينزل: موجودات غري ملمو�شة

)446()314(ينزل: ا�شتثمارات يف روؤو�ص اموال بنوك
)761()513(ينزل:املوجودات امل�شتملكة التي م�شى عليها اكرث من 4 �شنوات   

  986ر102  890ر113جمموع راأ�ص املال الأ�شا�شي

بنود راأ�س املال الإ�سايف
)640()577(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية

  808ر3  208ر4احتياطي خماطر م�شرفية عامة
  168ر3  631ر3جمموع راأ�ص املال الإ�شايف

)446()315(ينزل: ا�شتثمارات يف روؤو�ص اأموال البنوك و ال�شركات

  708ر105  206ر117جمموع راأ�ص املال التنظيمي

  417ر465  233ر544جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
  71ر22٪  54ر21٪ن�شبة كفاية راأ�ص املال )٪(

  13ر22٪  93ر20٪ن�شبة را�ص املال الأ�شا�شي
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  حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات( 2))

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ل�شرتدادها او ت�شويتها:

  لغاية �شنة
  دينـــار

  اكرث من �شنة
  دينـــار

  املجموع
  دينـــار

-2012
املوجودات:

  271ر367ر39  -  271ر367ر39نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية
  518ر770ر63  -  518ر770ر63اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  000ر635ر10  -  000ر635ر10ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

  938ر318ر1  567  371ر318ر1من خالل قائمة الدخل
  302ر642ر462  595ر456ر278  707ر185ر184ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

  877ر737ر172  387ر511ر97  490ر226ر75موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
  894ر006ر52  068ر505ر34  826ر501ر17موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة

  742ر764ر10  742ر564ر9  000ر200ر1ممتلكات ومعدات
  941ر680ر2  941ر080ر2  000ر600موجودات غري ملمو�شة

  998ر649  -  998ر649موجودات �شريبية موؤجلة
  492ر776ر10  407ر154ر4  085ر622ر6موجودات اأخرى 

  973ر350ر827  707ر273ر426  266ر077ر401جمموع املوجودات

املطلوبات:
  493ر227ر93  -  493ر227ر93ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  790ر528ر482  -  790ر528ر482ودائع عمالء
  260ر644ر31  557ر747ر10  703ر896ر20تاأمينات نقدية
  515ر803ر53  355ر309ر2  160ر494ر51اأموال مقرت�شة

  164ر897  -  164ر897خم�ش�شات متنوعة
  021ر398ر3  -  021ر398ر3خم�ش�ص �شريبة الدخل
  436ر36  -  436ر36مطلوبات �شريبية موؤجلة

  284ر098ر31  693ر858  591ر239ر30مطلوبات اأخرى
  963ر633ر696  605ر915ر13  358ر718ر682جمموع املطلوبات

  010ر717ر130  102ر358ر412)092ر641ر281(ال�سايف
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  لغاية �شنة
  دينـــار

  اكرث من �شنة
  دينـــار

  املجموع
  دينـــار

2011
املوجودات:

  780ر869ر38  -  780ر869ر38نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية
  961ر409ر60  -  961ر409ر60اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  000ر090ر7  -  000ر090ر7ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
  269ر148ر2  567  702ر147ر2موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  344ر305ر394  815ر034ر185  529ر270ر209ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة
  560ر922ر234  578ر410ر101  982ر511ر133موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

  735ر721ر10  735ر621ر9  000ر100ر1ممتلكات ومعدات
  678ر624  678ر124  000ر500موجودات غري ملمو�شة

  482ر037ر1  482ر037ر1  -موجودات �شريبية موؤجلة
  520ر950ر7  523ر823ر1  997ر126ر6موجودات اأخرى 

  329ر080ر758  378ر053ر299  951ر026ر459جمموع املوجودات

املطلوبات:
  040ر498ر104  -  040ر498ر104ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

  679ر296ر458  008ر96  671ر200ر458ودائع عمالء
  334ر900ر49  604ر103ر16  730ر796ر33تاأمينات نقدية
  924ر982ر2  317ر500ر2  607ر482اأموال مقرت�شة

  952ر250ر1  952ر250ر1  -خم�ش�شات متنوعة
  226ر183ر6  -  226ر183ر6خم�ش�ص �شريبة الدخل
  935ر56  935ر56  -مطلوبات �شريبية موؤجلة

  535ر755ر16  507ر299ر1  028ر456ر15مطلوبات اأخرى
  625ر924ر639  323ر307ر21  302ر617ر618جمموع املطلوبات

  704ر155ر118  055ر746ر277)351ر590ر159(ال�سايف

 ارتباطات والتزامات حمتملة( )))
2012  
  دينـار

2011  
  دينـار

اعتمادات:
857ر090ر1079ر544ر3�شادرة

760ر799ر44722ر088ر43واردة
393ر240ر4585ر539ر2قبولت

كفالت :
397ر528ر31612ر217ر8دفع

110ر946ر20738ر101ر18ح�شن تنفيذ
568ر410ر97410ر883ر17اأخرى

208ر640ر96623ر031ر21ت�شهيالت ائتمانية ممنوحة غري م�شتغلة
293ر656ر475122ر406ر114املجمــــــوع
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 الق�سايا املقامة على البنك( )))
بلغ جمموع الق�شايا املقامة على البنك 170ر459ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل 986ر632ر1 دينار كما يف 31 كانون الأول 2011 ويف 
تقدير ادارة البنك وامل�شت�شار القانوين فاأنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن املخ�ش�ص املاأخوذ البالغ 868ر721 دينار كما يف 31 كانون الأول 

2012 مقابل 358ر004ر1  كما يف 31 كانون الأول 2011.

  معايري التقارير املالية الدولية غري نافذة التطبيق( )))
فيما يلي املعايري والتف�شريات والتعديالت التي مت اإ�شدارها ومل ت�شبح �شارية املفعول حتى تاريخ اإ�شدار القوائم املالية  للبنك. ينوي البنك تطبيق هذه 

املعايري والتف�شريات والتعديالت عندما ت�شبح �شارية املفعول:

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية )عر�س بنود الدخل ال�سامل الآخر( – تعديالت 
اإن التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )1( تغري طريقة جتميع البنود الظاهرة يف الدخل ال�شامل الآخر. يتم اإظهار البنود التي ميكن اإعادة 
ت�شنيفها يف امل�شتقبل اإىل الأرباح واخل�شائر ب�شكل منف�شل عن البنود التي لن يتم اإعادة ت�شنيفها. اإن تاأثري هذه التعديالت �شوف يكون على طريقة 

العر�ص فقط ولي�ص له تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول متوز 2012.

معيار املحا�سبة الدويل رقم ))1( منافع املوظفني )مراجع(
قام جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية باإ�شدار عدة تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )19(. ترتاوح هذه التعديالت بني تعديالت اأ�شا�شية مثل 

اإزالة اآلية النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة على موجودات اخلطة، اإىل تو�شيحات ب�شيطة واإعادة �شياغة.

ل يتوقع البنك اأن يكون لهذه التعديالت اأي اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك حيث ل توجد لدى البنك خطط منافع موظفني 
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( القوائم املالية املنف�سلة )كما متت مراجعته خالل عام 2011(
نتيجة ل�شدار املعايري اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 و معيار التقارير املالية الدويل رقم 12(، ينح�شر ما تبقى من معيار املحا�شبة 
الدويل رقم )27(  يف طريقة املحا�شبة عن ال�شركات التابعة و ال�شركات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة وال�شركات احلليفة يف القوائم املالية املنف�شلة. ان 

البنك ل يقوم با�شدار قوائم مالية منف�شلة، ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اول كانون الثاين 2013.

معيار املحا�سبة الدويل رقم ))2( ال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة )كما متت مراجعته خالل عام 2011(
نتيجة لإ�شدار املعايري اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 11 – التفاقيات امل�شرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رقم12 – الف�شاح عن 
احل�ش�ص يف املن�شاآت الأخرى(، فقد متت اإعادة ت�شمية معيار املحا�شبة الدويل رقم )28( )معيار املحا�شبة الدويل رقم )28( الإ�شتثمار يف ال�شركات 
احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة( ويو�شح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية على الإ�شتثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة بالإ�شافة اإىل ال�شركات احلليفة. ينبغي 

تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )2)( تقا�س املوجودات املالية و املطلوبات املالية )تعديالت(
تو�شح  هذه التعديالت معنى »لديه حاليًا حق قانوين ملزم باجراء التقا�ص«، تو�شح التعديالت اأي�شًا تطبيق اآلية التقا�ص لأنظمة الت�شوية ح�شب معيار 
املحا�شبية الدويل رقم 32 )على �شبيل املثال - اأنظمة الت�شوية املركزية( والتي تطبق اآليات الت�شوية الجمالية التي ل حتدث جميعًا بنف�ص الوقت. 
ل يتوقع اأن توؤثر هذه التعديالت على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي تطبيق هذه التعديالت للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون 

الثاين 2014.
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 معيار التقارير املالية الدولية  رقم )7( الف�ساحات – تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
اتفاقيات  املثال  �شبيل  املتعلقة بذلك )على  والرتتيبات  التقا�ص  املتعلقة بحقها يف  املعلومات  بالف�شاح عن  املن�شاأة  تقوم  اأن  التعديالت  تتطلب هذه 
ال�شمانات(. �شوف تزود هذه الإف�شاحات م�شتخدمي القوائم املالية مبعلومات مفيدة يف تقدير اأثر اتفاقيات ت�شوية املوجودات واملطلوبات بال�شايف 
على املركز املايل للمن�شاأه. ان الف�شاحات اجلديدة مطلوبة جلميع الأدوات املالية املعرتف بها و التي يتم تقا�شها مبوجب معيار املحا�شبة الدويل 

)32( الأدوات املالية: العر�ص

تنطبق هذه الإف�شاحات اأي�شًا على الأدوات املالية املعرتف بها واخلا�شعة لإتفاقيات ملزمة لت�شوية الأدوات املالية بال�شايف اأو اتفاقيات م�شابهة بغ�ص 
النظر عما اذا كان التقا�ص �شيتم وفقًا ملعيار املحا�شبية الدويل رقم 32.

لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي تطبيق هذا التعديل للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون 
الثاين 2013.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدة
اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( يحل حمل جزء من معيار املحا�شبة الدويل رقم 27 )القوائم املالية املوحدة واملنف�شلة( والذي يعالج 
حما�شبة القوائم املالية املوحدة. يت�شمن هذا املعيار كذلك التف�شري 12 - توحيد القوائم املالية للمن�شاآت ذات الغر�ص اخلا�ص. يقدم هذا املعيار 
منوذج �شيطرة واحد يطبق على جميع املن�شاآت مبا يف ذلك املن�شاآت ذات الغر�ص اخلا�ص. اإن التغيريات التي يقدمها معيار التقارير املالية الدويل 
رقم )10( تتطلب من الإدارة القيام باجتهادات جوهرية لتحديد املن�شاآت التي تقع حتت �شيطرتها، وبالتايل توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية 
لل�شركة الأم، مقارنة مع متطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم )27(. بناًء على التحليل املبدئي، فاإن معيار التقارير املالية رقم )10( ل يتوقع اأن يوؤثر 

على الإ�شتثمارات التي ميتلكها  البنك حاليًا.

ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( الإتفاقيات امل�سرتكة
�شوف يحل معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم )31( )احل�ش�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة( والتف�شري رقم 13 

)املن�شاآت حتت ال�شيطرة امل�شرتكة – امل�شاهمات غري النقدية للم�شاركني يف م�شروع م�شرتك(.

�شوف يزيل معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( خيار املحا�شبة عن امل�شاريع حتت ال�شيطرة امل�شرتكة با�شتخدام طريقة التوحيد اجلزئي. �شوف 
تتم املحا�شبة على الوحدات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة والتي ينطبق عليها تعريف امل�شاريع امل�شرتكه، با�شتخدام طريقة حقوق امللكية. 

ل يتوقع البنك اأي تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك حيث اأن البنك يقوم حاليًا باملحا�شبة عن هذه ال�شتثمارات با�شتخدام طريقة حقوق 
امللكية.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( الإف�ساح عن احل�س�س يف املن�ساآت الأخرى 
التي كانت موجودة �شابقًا يف معيار املحا�شبة الدويل رقم )27( واملتعلقة  املالية الدويل رقم )12( على جميع الإف�شاحات  التقارير  ي�شتمل معيار 
بالقوائم املالية املوحدة، بالإ�شافة اإىل جميع الإف�شاحات التي كانت مت�شمنة يف معياري املحا�شبة الدوليني اأرقام )31( و)28(. اإن هذه الإف�شاحات 
تتعلق بح�ش�ص املن�شاأة يف ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة وال�شركات احلليفة. حيث مت اإدخال عدد من الإف�شاحات اجلديدة 

ولكن لن يكون لها اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2012
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معيار التقارير املالية الدويل رقم ))1( قيا�س القيمة العادلة 
يحدد معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( م�شدر واحد لالإر�شاد بخ�شو�ص قيا�ص جميع القيم العادلة ح�شب معايري التقارير املالية الدولية. اإن 
معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( لن يغري توقيت ا�شتخدام املن�شاأة للقيمة العادلة، بل يوفر اإر�شاد عن كيفية قيا�ص القيمة العادلة ح�شب معايري 
اأثر هذا املعيار على املركز املايل اأو  اأو م�شموح با�شتخدامها. �شوف يقوم البنك بتقدير  التقارير املالية الدولية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة 
الأداء املايل للبنك. وبناءًا على التحليل املبدئي، لن يكون هناك اأثر جوهري لتطبيق هذا املعيار. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف 

اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

 اأرقام املقارنة( )))
مت اإعادة تبويب بع�ص اأرقام القوائم املالية لعام 2011 لتتنا�شب مع تبويب اأرقام القوائم املالية لعام 2012، ومل ينتج عن اإعادة التبويب اأي اأثر على 

اأرباح وحقوق امللكية لعام 2011.
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2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

املوجودات
8.364.30711.121.045نقد واأر�شدة لدى البنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية اأخرى

3.389-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
19.223.61922.374.321ذمم مدينة

567567موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الخر
350.503146.350اأر�شدة مدينة اأخرى

1.153.6581.153.658ار�ص معدة للبيع
202.194270.961ممتلكات ومعدات

29.14047.244موجودات غري ملمو�شة
29.323.98835.117.535جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية -
15.600.00015.600.000راأ�ص املال

4.297.3664.277.224احتياطي اإجباري
198.810236.410احتياطي اخطار عامة

1.028.2241.108.245اأرباح مدورة
21.124.40021.221.879جمموع حقوق امللكية

املطلوبات -
7.961.562-بنوك دائنة

7.224.6373.809.372ذمم دائنة - و�شاطة مالية
247.300184.962اأر�شدة دائنة اأخرى

286.0901.065.750تاأمينات نقدية
441.561874.010خم�ش�ص �شريبة الدخل

8.199.58813.895.656جمموع املطلوبات
29.323.98835.117.535جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة المركز المالي
كما في 31 كانون األول 2012
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2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

الإيـرادات -
1.004.6561.369.335عمولت التداول

2.461.6822.649.671فوائد دائنة
17.08926.736ارباح فروقات عملة

11.474116.740اإيرادات اأخرى
9074.663ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

3.495.8084.167.145جمموع الإيرادات

امل�ساريــف -
1.252.5541.311.195م�شاريف اإدارية

13.10722.340�شندوق حماية امل�شتثمر
1.895.000580.000خم�ش�ص ذمم م�شكوك يف حت�شيلها

35.24664.373اأعباء التمويل
98.48784.127ا�شتهالكات واطفاءات

3.294.3942.062.035جمموع امل�ساريف

201.4142.105.110ربح ال�سنة قبل ال�سريبة
298.893857.015�شريبة الدخل

1.248.095-97.479ربح ال�سنة

--ي�شاف: بنود الدخل ال�شامل الخر لل�شنة
1.248.095-97.479جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة الدخـل الشامل

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012
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  راأ�ص املال
  دينــــــار

  اإحتياطي اإجباري
  دينــــــار

  احتياطي 
  اخطارعامة

  دينــــــار
  ارباح مدورة

  دينــــــار
  املجموع
  دينــــــار

- 2012
  21.221.879  1.108.245  236.410  4.277.224  15.600.000الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2012

)97.479()97.479(  -  -  -جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة
  -)20.142(  -  20.142  -املحول اىل الحتياطي الجباري

  -  37.600)37.600(  -  -املحول اىل احتياطي اخطارعامة
  21.124.400  1،028.224  198.810  4.297.366  15.600.000الر�سيد كما يف 1) كانون الأول 2012

- 2011    
  22.473.784  2.548.761  258.310  4.066.713  15.600.000الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين 2011

)2.500.000()2.500.000(  -  -  -توزيعات اأرباح 
  1.248.095  1.248.095  -  -  -جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

  -)210.511  (  -  210.511  -املحول اىل الحتياطي الجباري
  -  21.900)21.900(  -  -املحول اىل احتياطي اخطارعامة
  21.221.879  1.108.245  236.410  4.277.224  15.600.000الر�شيد كما يف 31 كانون الأول 2011

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012
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2012  
  دينــــــار

2011 
  دينــــــار

الأن�سطة الت�سغيلية
  2.105.110  201.414ربح ال�شنة قبل ال�شريبة

تعديالت:
  84.127  98.487ا�شتهالكات واطفاءات

  580.000  1.895.000خم�ش�ص مقابل ذمم مدينة
  1.003  -خ�شائر موجودات مالية غري متحققة

  -)85(ارباح بيع ممتلكات ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:
  3.359.608  1.255.702ذمم مدينة

  704.097)204.153(ار�شدة مدينة اخرى
  -  3.389موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)1.309.234(  3.415.265ذمم دائنة و�شاطة مالية
)236.543  (  62.338ار�شدة دائنة اخرى

  768.303)779.660(تاأمينات نقدية
)1.120.043()731.342(ال�شرائب املدفوعة

  4.936.428  5.216.355�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( الن�سطة الت�سغيلية

الن�سطة ال�ستثمارية

)1.153.658(  -�شراء ارا�شي
)5.572()11.036(�شراء ممتلكات ومعدات

)21.632()580(�شراء موجودات غري ملمو�شة
  -  85بيع ممتلكات ومعدات

)1.180.862()11.531(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية

الن�سطة التمويلية

)2.500.000(  -توزيعات ارباح 
)2.500.000(  -�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الن�سطة التمويلية

  1.255.566  5.204.824الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه
  1.903.917  3.159.483النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة

  3.159.483  8.364.307النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة التدفقـات النقديـة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012
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الحاكمية المؤسسية

مدى التزام البنك يف تطبيق بنود دليل قواعد حوكمة ال�شركات امل�شاهمة املدرجة يف بور�شة عمان
التقرير املقدم من جلنة التدقيق مل�شاهمي بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )الأردن( حول ن�شاط اللجنة خالل عام 2012 

دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية
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املقدمة:

يويل جمل�ص اإدارة البنك والإدارة التنفيذية اهتمامًا كبريًا يف اللتزام باأعلى معايري احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شليمة ملتزمًا بتعليمات البنك املركزي بهذا 
اخل�شو�ص ومبا يتوافق مع الأطر الت�شريعية والقانونية وبيئة العمل امل�شريف يف الأردن.

قام البنك باإعداد دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية واعتماده من قبل ال�شادة جمل�ص الإدارة، حيث مت اإعداد الدليل اعتمادًا على دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية 
)التحكم املوؤ�ش�شي( للبنوك يف الردن وال�شادر عن البنك املركزي الأردين ، وكذلك اعتمادا على تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شليمة لدى املوؤ�ش�شة 
الم يف البحرين  ومبا يتوائم مع احكام قانون ال�شركات الردين  وقانون البنوك رقم 2001/28 وتعليمات هيئة الوراق املالية ، واحكام عقد التاأ�شي�ص 
والنظام ال�شا�شي للبنك ومبا ين�شجم مع احتياجات البنك و�شيا�شته واأهدافه التي ت�شب يف م�شلحة العمل وتطويره وت�شهيل اإيجاد عملية رقابة فعالة.
يبني الدليل الدور الهام ملجل�ص الإدارة وم�شوؤولياته ، واللجان املنبثقة عنه واأ�ش�ص ت�شكيلها ومهامها كما يبني العالقات بني املجل�ص والإدارة التنفيذية 
وامل�شاهمني وكافة اجلهات الأخرى ذات العالقة -واملبينة ح�شب الدليل املرفق- كما يوؤكد على حماية حقوق امل�شاهمني وعلى ال�شفافية والإف�شاح  

ب�شان امل�شائل املت�شلة باملوقف املايل والأداء وكافة الأمور اجلوهرية واأ�شاليب احلاكمية وغريها.

يتم مراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت اىل اآخر او كلما دعت احلاجة لذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجاته و/او التغريات يف ال�شوق 
امل�شريف، حيث مت اإجراء اخر تعديل علية بتاريخ 2011/11/14  ومت ن�شرة على املوقع اللكرتوين للبنك.

مدى التزام البنك يف تطبيق بنود دليل قواعد حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�سة عمان

 التزامًا من البنك مبتطلبات ال�شفافية والف�شاح ا�شتنادا اإىل تعليمات البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية ب�شرورة الف�شاح �شمن التقرير 
ال�شنوي ح�شب املوا�شيع  التالية :

اوًل:  اللتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل احلاكمية ال�سادر عن البنك املركزي الأردين.

جتدر ال�شارة اإىل ان اإدارة بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية قد التزمت بتطبيق كافة بنود الدليل. -
يتمتع البنك بنزاهة عالية يف ممار�شة اأعماله وذلك من خالل توفر اجراءات عمل و�شيا�شات وميثاق اخالقيات العمل حيث تنظم هذه القواعد  -

، حيث مت  بهم  ال�شلة  الطراف ذوي  اأو  الإدارة  واأع�شاء جمل�ص  وموظفيه  البنك  بني  �شواء  العالقة  الطراف ذوي  مع  العمليات  والجراءات 
تعميمها على كافة املوظفني لاللتزام بها. 

يتوفر لدى البنك انظمة �شبط  ورقابة داخلية كفوؤة وفعالة . -
يتوفر لدى البنك �شيا�شة للمكافاآت التي يتم دفعها اإىل الإدارة التنفيذية مبا يف ذلك الرواتب واملنافع الخرى كما ان �شيا�شة املكافاآت/الرواتب  -

لدى البنك كافية ل�شتقطاب اأ�شخا�ص موؤهلني للعمل يف البنك والحتفاظ بهم . تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بالتو�شية للمجل�ص باعتماد 
املكافاآت حيث ان من مهامها  تعيني وترقيه كبار تنفيذي البنك ، وكذلك حتديد مزاياهم وذلك طبقا لالأ�ش�ص وال�شيا�شات والربامج التي تو�شي 

اللجنة بها من وقت لأخر، وبالقدر الذي يوافق عليه املجل�ص ومبا يخدم م�شلحة امل�شاهمني.

جمل�س الدارة  واللجان املنبثقة عنه:
جمل�س الإدارة: يتاألف جمل�ص اإدارة البنك من)8( اأع�شاء )7( اع�شاء غري تنفيذيني وع�شو )1( تنفيذي ي�شغل من�شب املدير العام للبنك ، . 1

يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة  ملدة اأربع �شنوات، منهم ثالثة اأع�شاء م�شتقلني. يتمتع اأع�شاء جمل�ص الإدارة باخلربات العملية واملوؤهالت 
العلمية التي توؤهلهم ملعرفة الأمور الإدارية والإملام بالت�شريعات ذات العالقة وبحقوق وواجبات جمل�ص الإدارة.  

كما جتدر الإ�شارة اإن رئي�ص املجل�ص غري تنفيذي/غري م�شتقل.  -
اجتمع املجل�ص كما يقت�شي نظام عمله وح�شب املتطلبات القانونية )6( اجتماعات خالل عام 2012. -

جلان املجل�س:- . 2

أ جلنة احلاكمية	.
ت�شكيل اللجنة ومهامها:  تتاألف اللجنة من رئي�ص املجل�ص واثنني من الأع�شاء غري التنفيذيني وذلك  بهدف ال�شراف وتوجيه عملية اإعداد وحتديث  -

وتطبيق دليل احلاكميه املوؤ�ش�شية للبنك ح�شب متطلبات اجلهات الرقابية، وم�شاعدة جمل�ص الداره يف و�شع ومتابعة �شيا�شات وممار�شات احلاكميه 

الحاكمية المؤسسية
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املوؤ�ش�شية للبنك وتقييم مدى اللتزام بها، وكذلك التو�شية للمجل�ص ب�شاأن عدد واأ�شماء وم�شوؤوليات روؤ�شاء واأع�شاء اللجان املنبثقة عن املجل�ص وي�شمل 
هذا تقدمي الن�شح للمجل�ص ب�شاأن الع�شوية اأو نزعها، والتعاقب عليها يف اللجان املنبثقة عن املجل�ص وي�شمل ذلك الأع�شاء وروؤ�شاء اللجان.

تفت�شيه مهامها  - ما  اللجنة ح�شب  وقد قامت  اثنني  العام 2012 اجتماعني  يق�شي نظام عملها خالل  اللجنة كما  اللجنة: اجتمعت  اجتماعات 
مبناق�شة واعتماد اهم املوا�شيع التالية:

حتديث الهيكل التنظيمي للبنك مبا ي�شمن بقاء ا�شتقاللية دائرة الرقابة املالية وارتباطها مع املدير العام مبا�شرة واإبراز ن�شاط اأمن وحماية . 1
املعلومات مع رئي�ص جمموعة الدعم وامل�شاندة واإن�شاء ق�شم ل�شكاوي العمالء يف دائرة مراقبة المتثال ان�شجاما مع تعليمات البنك املركزي 

الأردين بهذا اخل�شو�ص لتعزيز التعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية.
اإدارة عدد من ال�شركات التي ي�شاهم بها البنك ومبا ل يتعار�ص مع قانون ال�شركات تعزيزًا . 2 �شمان عدم دخول البنك يف ع�شوية جمال�ص 

لأ�ش�ص احلاكمية املوؤ�ش�شية و�شمان عدم وجود ت�شارب للم�شالح بال�شافة اإىل عدم ارتباط ن�شاط تلك ال�شركات مع واقع وجوهر عمل البنك 
وروؤيته ال�شرتاتيجية.

اإعادة ت�شكيل عدد من جلان الإدارة التنفيذية والتي ميتلك جمل�ص الإدارة حق اإقرار ت�شكيلها ومبا ي�شمن الإيفاء مبتطلبات وتعزيز اأ�ش�ص . 3
احلاكمية املوؤ�ش�شية يف البنك ويتناغم وم�شلحة العمل وفقًا للممار�شات املثلى يف اأعمال تلك اللجان.

�شمان التزام موظفي البنك باأ�ش�ص احلاكمية املوؤ�ش�شية فيما يخ�ص م�شاركتهم يف ع�شوية املنظمات الأهلية والتزامهم باأحكام ال�شيا�شات . 4
والأنظمة والتعليمات الناظمة لذلك.

أ جلنة الرت�سيحات واملكافاآت :	.

ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتاألف اللجنة  من اأربعة اع�شاء من اع�شاء املجل�ص غري التنفيذيني.

الهدف الرئي�شي من ت�شكيل اللجنة م�شاعدة املجل�ص بالقيام بوظيفته الرقابية فيما يخ�ص مو�شوع املكافاآت والتعيينات والرتقيات املتعلقة يف تعيني 
وترقيه كبار تنفيذي البنك ، وكذلك حتديد مزاياهم وذلك طبقا لالأ�ش�ص وال�شيا�شات والربامج التي تو�شي اللجنة بها من وقت لأخر، وبالقدر الذي 

يوافق عليه املجل�ص ومبا يخدم م�شلحة امل�شاهمني.

اجتماعات اللجنة: اجتمعت اللجنة كما يق�شي نظام عملها خالل العام 2012 )3 اجتماعات( وقد ناق�شت اللجنة ح�شب ما تفت�شيه مهامها اهم 
املوا�شيع التالية:

اعتماد نظامني جديدين حلوافز موظفي البنك وموظفي ال�شركة التابعة ب�شكل يتنا�شب والأ�ش�ص العلمية احلديثة يف تقييم الأداء وي�شمن ال�شفافية . 1
والعدالة يف التطبيق والتناغم املوؤ�ش�شي بينهما.

مراجعة دليل عمل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ل�شمان تناغم عمل اللجنة وفق اأحكامه.. 2
تقييم اأداء جمل�ص الإدارة عن العام 2011م.. 3
تقييم الأداء ال�شنوي للمدير العام والإدارة التنفيذية عن العام 2011م.. 4
اعتماد نظام جديد ل�شوؤون موظفي البنك.. 5
حتمل البنك قيمة الدعم النقدي امل�شتحق ملوظفيه وموظفي ال�شركة التابعة.. 6
اإن�شاء ق�شم ل�شكاوي العمالء يف الدائرة تنفيذًا . 7 اعتماد �شلم الرواتب وامل�شميات والدرجات الوظيفية اجلديدة لدائرة مراقبة المتثال ليت�شنى 

لتعليمات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�شو�ص ومبا يعزز التعامل ب�شفافية وعدالة مع عمالء البنك.
أ جلنة املخاطر	.

ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتاألف  اللجنة من اربعة اأع�شاء  من اع�شاء املجل�ص والهدف الرئي�شي من ت�شكيل هذه اللجنة هو التاأكد من اأن  -
كافة املخاطر التي قد يتعر�ص لها البنك قد مت مراجعتها، بال�شافة لإعداد ال�شيا�شات وال�شرتاجتيات واخلطط الالزمة ملواجهتها، وكذلك 

مراجعة الهيكل التنظيمي لدارة املخاطر واعتماده من جمل�ص الدارة.
وكذلك و�شع ال�شرتاتيجيه ال�شنوية حلدود املخاطر املقبولة لالإدارة التنفيذية يف البنك والأهداف واخلطط التي ترغب الإدارة التنفيذية يف 

حتقيقها، ومراجعة ال�شقوف املقبولة للمخاطر واملقدمة من اإدارة املخاطر يف البنك واملوافقة عليها.

الحاكمية المؤسسية
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اجتماعات اللجنة: اجتمعت اللجنة كما يق�شي نظام عملها خالل العام 2012 )4 اجتماعات( وقد اطلعت وناق�شت اللجنة ح�شب ما تقت�شية  -
مهامها اهم املوا�سيع التالية: 

- Risk Appetite مت�شمنة الـ ICAAP مناق�شة وثيقة
مراجعة دورية حمفظة البنك الكلية )الت�شهيالت وال�شتثمارية( والرتكيز على اداء املحافظ من حيث ن�شب التعرث واملخ�ش�شات املقابلة  -

لها، ومناق�شة تنمية حمفظة القرو�ص املتعرثة.
-  )Liquidity Risk( املوافقة على اعتماد �شيا�شة خماطر ال�شيولة
املوافقة على اعتماد التعديالت �شيا�شة ال�شتثمار -
الطالع على نتائج اختبارات الو�شاع ال�شاغطة لكل حمفظة وتاأثريها على الرباح ون�شبة كفاية را�ص املال وخماطر ال�شيولة -
اعتماد ا�شرتاتيجية املخاطر  لعام 2012 -
اعتماد املخاطر الت�شغيلية – ت�شنيف املخاطر املنتظمة -
اعتماد حدود اخلزينة 2012 -
مراجعة تقييم اأداء حمفظة ت�شهيالت التجزئة من حيث املنتجات وتركزها ون�شب التعرث واملخ�ش�شات املقابل لها. -
الطالع على كافة املالحظات املتعلقة باملخاطر الواردة يف تقارير التدقيق على اعمال البنك ومتابعة معاجلتها  -

أ جلنة التدقيق: ) تقرير مرفق �سفحة )11(	.

ثانياً: اللتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل احلاكمية ال�سادر عن هيئة الوراق املالية.

يقوم البنك بتطبيق كافة بنود القواعد الآمرة ح�شب تعليمات هيئة الوراق املالية، كما يقوم باللتزام بالبنود الر�شادية لدليل احلاكمية ح�شب تعليمات 
الهيئة با�شتثناء البنود الر�شادية التالية حيث يتم اللتزام بها ح�شب تعليمات البنك املركزي و/اأو ح�شب قانون ال�شركات .

ا�سبا	 عدم اللتزامالقاعدة الر�ساديةالبا	/رقم البند
يتم انتخاب اع�شاء جمل�ص الدارة وفق ا�شلوب الت�شويت الرتاكمي من قبل جمل�ص الدارة/2

الهيئة العامه للبنك بالقرتاع ال�شري. 
يتم فتح باب الرت�شيح امام الهيئة العامة ومن ثم عر�ص ا�شماء املر�شحني املوؤهلني امام 

امل�شاهمني حيث يتم انتخابهم وفقَاً لحكام قانون ال�شركات وبح�شور مراقب عام ال�شركات 
ومن ثم فرز ال�شوات وانتخاب اع�شاء جمل�ص الدارة.

ادراج اقرتاحات امل�شاهمني اخلا�شة مبوا�شيع معينة على جدول اعمال الهيئة 14
العامة ب�شكل ي�شمن درا�شتها واتخاذ القرار املنا�شب ب�شانها خالل فرتة زمنية 

حمدد

يعطى امل�شاهمني كامل احلق اثناء الجتماع ال�شنوي لبداء ارائهم بحيث يتم تثبيت هذه 
الراء والقرتاحات �شمن حم�شر الجتماع ويتم متابعتها واتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها.

 يقوم جمل�ص الدارة باإرفاق النبذة التعريفية للم�شاهم الراغب بالرت�شيح اجتماعات الهيئة/5
لع�شوية جمل�ص الدارة بالدعوة املوجهة للم�شاهمني حل�شور اجتماع الهيئة 

العامة.

عادة ما يتم الرت�شيح لع�شوية املجل�ص اثناء اجتماع اجلمعية العمومية ومبا يتفق مع قانون 
ال�شركات.

الدعوة اىل اجتماع الهيئة 
العامة

يوجه جمل�ص الدارة الدعوة لالجتماع اىل كل م�شاهم حل�شور اجتماع الهيئة 
العامة بالربيد اللكرتوين اخلا�ص بامل�شاهم قبل 21 يومًا من التاريخ املقرر 

لالجتماع.  

 يقوم البنك باإر�شال الدعوة للم�شاهمني حل�شور اجتماع الهيئة العامة وفقًا ملا تن�ص علية 
املادة 144 من قانون ال�شركات 

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبه باقالة جمل�ص ادارة حقوق امل�شاهمني /11
البنك او اأي ع�شو فيه، للم�شاهمني الذين ميلكون 20٪ من ا�شهم البنك. 

يتم اللتزام بقانون ال�شركات حيث يتم طلب عقد الجتماع من امل�شاهمني الذين ميلكون ما 
ل يقل عن 30٪ من ا�شهم البنك ح�شب املادة 165 من قانون ال�شركات . 

يلتزم البنك بان ل يقوم مدقق احل�شابات اخلارجي باأية اعمال اإ�شافية اخرى مدقق احل�شابات /2
ل�شالح البنك كتقدمي ال�شت�شارات الدارية والفنية.

يقوم املدقق اخلارجي بتقدمي ال�شت�شارات ال�شريبية للبنك ومت املوافقة على ذلك من قبل 
جلنة التدقيق ومبا يتفق مع تعليمات البنك املركزي بهذا اخل�شو�ص.
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اأوًل: ت�سكيل اللجنة: تتكون جلنة التدقيق يف البنك من رئي�ص وثالثة اأع�شاء من اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري التنفيذيني، ويح�شر اجتماعاتها - وب�شكل 
دائم - كل من رئي�ص التدقيق الداخلي ومدير مراقبة المتثال.

ثانياً: اجتماعات اللجنة: اجتمعت اللجنة �شتة مرات خالل عام 2012، حيث ح�شر ال�شادة مدققي احل�شابات اربعة اجتماعات منها ملناق�شة البيانات 
املالية املوحدة للبنك.

ثالثاً: ن�ساط اللجنة: التزامًا باأغرا�شها كما وردت يف ميثاقها، �شاعدت اللجنة جمل�ص الإدارة يف القيام بوظيفته الرقابية على البنك من خالل عملها 
كاأداة تن�شيق بني املجل�ص واإدارة التدقيق الداخلي وال�شادة مدققي احل�شابات مبا يعزز ا�شتقالليتهم ويوؤمن للمجل�ص م�شدرًا مو�شوعيًا للمعلومات 
اأنظمة واإجراءات و�شوابط الرقابة الداخلية بالبنك، والتاأكد من اللتزام بالقوانني  اأ�ش�ص مهنية حمايدة، كما وا�شلت متابعتها لفعالية  مبني على 
وال�شيا�شات النافذة واقرتاح التو�شيات املنا�شبة لتطويرها اأو عالج ما قد يكتنفها من ق�شور اأو �شعف، �شعيًا خللق بيئة عمل مت�شمة بالن�شباط وذلك 

حماية لأ�شول البنك وا�شتثمارات امل�شاهمني فيه واأموال املودعني به، حيث قامت اللجنة اإيفاء بهذه املتطلبات مبا يلي :

تقييم املخاطر التي قد تواجه البنك: قامت اللجنة مبتابعة جمموعة من املخاطر الرئي�شية التي تواجه البنك وذلك من خالل ا�شتعرا�شها . 1
لتقارير التدقيق الداخلي واخلارجي ومدققي املوؤ�ش�شة الأم يف البحرين، حيث مت مناق�شة املخاطر التالية:

املخاطر املالية واملحا�شبية -
خماطر الئتمان -
خماطر ال�شيولة -
املخاطر القانونية -
خماطر اأنظمة املعلومات -
املخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�شوق -

ومدققي . 2 واخلارجي  الداخلي  التدقيق  تقارير  يف  الواردة  للمالحظات  الت�شويبية  الإجراءات  مبتابعة  اللجنة  قامت  الت�سويبية:  الإجراءات 
املوؤ�ش�شة الأم يف البحرين، بالإ�شافة اإىل تقدمي التو�شيات ومتابعتها مبا ي�شمن تعزيز بيئة ال�شبط والرقابة الداخلية يف البنك، وقد اأدى ذلك 

ب�شفة عامة اإىل احلفاظ على بيئة اللتزام العالية املوجودة يف البنك.

اإ�سراف اللجنة على اأعمال التدقيق الداخلي ومراقبة المتثال: قامت اللجنة باإعتماد خطط العمل لعام 2013 اخلا�شة بالتدقيق الداخلي . )
ال�ُشلطات  لتعليمات  وفقًا  منهما  املطلوبة  وامل�شوؤوليات  باملهام  قيامهما  من  للتاأكد  الدائرتني  كال  ن�شاط  اللجنة  تابعت  وقد  المتثال،  ومراقبة 

الرقابية واأف�شل املمار�شات املهنية العاملية يف هذا املجال.

 متابعة اعمال ال�سادة مدققي احل�سابات للبنك )ال�سادة / اأرن�ست ويونغ(: ناق�شت اللجنة ال�شادة مدققي احل�شابات فيما يلي:. )

ارتياح ال�شادة مدققي احل�شابات لعمليات فح�ص وتقييم انظمة الرقابة الداخلية التي ميار�شها البنك. -
البيانات املالية للبنك وال�شركة التابعة حيث تاأكدت اللجنة من اأنها مطمئنة ومن�شجمة مع املعايري املحا�شبية ول توجد عليها اأية مالحظات  -

جوهرية، مما �شمح للجنة بالتو�شية اإىل جمل�ص الإدارة باإعتماد هذه البيانات املالية للبنك وال�شركة التابعة.

ومدى كفاية . ) التابعة  وال�شركة  بالبنك  والت�شهيالت  القرو�ص  حمفظة  جودة  من  بالتحقق  اللجنة  الت�سهيالت: قامت  حمفظة  اداء   متابعة 
املخ�ش�شات وفقًا ملا تق�شي به تعليمات ال�ُشلطات الرقابية، حيث عزز ال�شادة مدققو احل�شابات انتفاء اأية حتفظات لديهم على املخ�ش�شات 

املكونة بالبنك خالل عام 2012 واعتباروها كافية من وجهة نظرهم.

التقرير المقدم من لجنة التدقيق لمساهمي بنك المؤسسة العربية 
المصرفية )األردن( حول نشاط اللجنة خالل عام 2012
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املقدمة:. 1
اإن احلاكمية املوؤ�ش�شية )Corporate governance) تعني الطريقة التي يتم فيها توجيه واإدارة العمل من قبل جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية 
والتي ت�شتمل على ر�شم الأهداف وال�شرتاتيجيات التي حتقق الأهداف ومراقبة اأداء البنك، وتكت�شب احلاكمية اأهمية خا�شة يف البنوك كون 
معظم الأموال التي ُت�شتخدم يف اأن�شطة البنك هي اأموال املودعني وامل�شتثمرين، الأمر الذي ي�شتدعي البنك وال�شركات التابعة له باملحافظة على 

�شمعته اجليدة واحل�شول على درجه عالية من ثقة املودعني وامل�شتثمرين باأدائه.

نطاق التغطية:. 2
ينطبق هذا الدليل على جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية واملوظفني وذوي امل�شالح من م�شاهمني والعمالء الدائنني واملقرت�شني واملوردين.  

الهدف من دليل احلاكمية املوؤ�س�سية: . )
 يهدف دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية اإىل دعم الثقة يف اأن�شطة البنك بكفاءة ومهنية عالية وتو�شيح اآليات الت�شال بني الدوائر والأن�شطة وجمل�ص 

اإدارة البنك ومبا يتالءم مع اأف�شل املمار�شات الدولية يف هذا املجال ويرتكز الدليل على اأربع مبادئ اإر�شادية وهي:
حتقيق العدالة يف معاملة كافة اجلهات ذات العالقة وذوي امل�شالح )امل�شاهمني،موظفي البنك،العمالء الدائنني واملدينني،واملوردين(. -
ال�شفافية يف الإف�شاح ب�شكل ميكن كافة اجلهات املعنية وذات العالقة وذوي امل�شالح من تقييم اأو�شاع البنك واأداءه املايل. -
حتديد العالقات بني جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية واأن�شطة ودوائر البنك واملوظفني وذوي امل�شالح. -
تفوي�ص وحتديد وف�شل �شالحيات جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك فيما يتعلق بدليل احلاكمية املوؤ�ش�شية. -

امل�سوؤوليات. )
 اإن اإدارة بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية تتحمل كامل امل�شوؤولية وتتخذ الإجراءات لتحديد املبادئ الواجب اإتباعها من قبل كافة موظفي البنك 

وتكون امل�شوؤوليات كما يلي:

4-1 م�شوؤولية املوظف املعني مبتابعة دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية:
الدوائر  وتوزيعه على كافة  ال�شارية  والتعليمات  القوانني  يتفق مع  الدليل مبا  لهذا  الدوري  والتحديث  املراجعة  املوظف كامل م�شوؤولية  يتحمل   

والأن�شطة املعنية يف البنك. 

4-2 م�شوؤولية جمل�ص الإدارة:
يقوم جمل�ص الإدارة بالطالع واملوافقة على دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية دوريًا اأو كلما دعت احلاجة بعد اأن يتم عر�شه واأخذ املوافقة من قبل جلنة 

احلاكمية املوؤ�ش�شية.

4-3 م�شوؤولية الإدارة التنفيذي:
تقوم الإدارة التنفيذية ممثلة باملدير العام باملوافقة على دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية وعلى التحديثات الدورية التي تتم عليه.

4-4 م�شوؤولية موظفي البنك:
تكون م�شوؤولية موظفي البنك التاأكد من اأن كافة املهام املنفذة من قبلهم تتم مبا يتوافق مع دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية.

مهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة:. )
ميثل جمل�ص الإدارة اهتمام املالكني يف ا�شتمرارية العمل الناجح، مبا يف ذلك تعظيم العوائد املالية على الأمد الطويل، وهذه م�شوؤولية تتطلب 
وم�شالح  الرقابية  املتطلبات  تلبية  من  والتاأكد  املالية،  و�شالمته  بالبنك  املتعلقة  امل�شوؤوليات  كافة  لتحمل  املجل�ص  اأع�شاء  من  مبادرًا  موقفًا 
امل�شاهمني واملودعني والدائنني واملوظفني والتاأكد من اأن البنك يدار بالطريقة التي ت�شمن هذه النتيجة، كذلك على املجل�ص م�شوؤولية التاأكد من 

اأن الإدارة التنفيذية قادرة على تنفيذ م�شوؤولياتها يف كل الأوقات.
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 وت�سمل م�سوؤوليات املجل�س الرئي�سية ما يلي:

)-1  اللتزام بامل�سوؤوليات املحددة لها والواردة �سمن عقد التاأ�سي�س والنظام الداخلي للبنك.
)-2 اخلطط ال�سرتاتيجية.

باخلطة  البنك  تقيد  مدى  من  للتاأكد  �شنويًا  ومراجعتها  ومعايريه  وقيمه  للبنك  ال�شرتاتيجية  واخلطط  الأهداف  بر�شم  املجل�ص  يقوم   1-2-5
وال�شرتاتيجية وال�شيا�شات والإجراءات املعتمدة اأو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات.

5-2-2 يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لإعداد اخلطط الالزمة لتنفيذ هذه الأهداف، كما يقوم بالرقابة على الإدارة التنفيذية  للبنك التي تقع على 
عاتقها م�شوؤولية العمليات اليومية وتطبيق هذه ال�شرتاتيجيات من بدايتها مرورا بتطويرها وحتى تنفيذها.

)-) اخلطط الت�سغيلية واملوازنة
الإدارة  قبل  من  واملقدمة  ال�شنوية  التقديرية  املوازنات  ومراجعة  للبنك  ال�شنوية  الت�شغيلية  اخلطط  وفهم  الإ�شراف  م�شوؤولية  املجل�ص  يتحمل   

التنفيذية، كما تت�شمن م�شوؤولية املجل�ص القيام بانتظام مبراقبة كفاءة �شيا�شات وقرارات الإدارة مبا يف ذلك تنفيذ ا�شرتاتيجياتها. 

)-) البيانات املالية واإعداد التقارير
اإعداد التقارير املالية هي م�شوؤولية الإدارة التنفيذية يف البنك، فعلى جمل�ص الدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عنه اتخاذ اخلطوات املعقولة  كون 

للتاأكد من اأن البيانات املالية والنتائج املالية للبنك وعمليات الإف�شاح الأخرى متثل بدقة الو�شع املايل للبنك.

)-) الإجراءات املوؤ�س�سية املهمة
5-5-1 يكون جمل�ص الإدارة م�شوؤول عن املراجعة واملوافقة على اعتماد الإجراءات التالية: اعتماد الهياكل التنظيمية  للبنك والتي تبني الت�شل�شل 
ودليل  الداخلية  والرقابة  ال�شبط  واأنظمة  التنفيذية،  والإدارة  املجل�ص  اأع�شاء  التنفيذية )مبا يف ذلك جلان  الإدارة  ومهام  وم�شوؤوليات  الإداري 

اأخالقيات املهنة والإعالن عن اأرباح الأ�شهم وال�شفقات املالئمة( كما اأنه م�شوؤول عن مراجعة ال�شيا�شات واعتماها.

5-5-2 يتوجب على اأع�شاء املجل�ص اتخاذ القرارات ب�شورة مو�شوعية مل�شلحة البنك.

اإليهم والتي  اأن ترفع  اأن يكون ملجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية فهم وا�شح وحمدد ب�شكل كتابي عن م�شتوى القرارات التي يجب  5-5-3 يجب 
تتطلب موافقة املجل�ص عليها.

5-5-4 التاأكد من عدم وجود تعار�ص يف امل�شالح او اأي عمليات قد ت�شر يف م�شالح البنك.

)-) اإعداد اأجندة اجتماعات الهيئة العامة للم�ساهمني

)-7 دليل اأخالقيات العمل

�شيا�شات  اأف�شل  النزاهة يف عملياته وذلك من خالل تطبيق  البنك يحافظ على م�شتوى عايل من  اأن  الإدارة  اأن ي�شمن جمل�ص  ينبغي   1-7-5
ومعايري اأخالقيات العمل التي تتفق مع املعايري املهنية والقيم املُثلى.

5-7-2 اأن ي�شع البنك الإجراءات التي ت�شمن مبوجبها للموظفني الإبالغ ب�شرية عن اأي خماوف من وجود خمالفات حمتملة، كما ميكن التحقيق 
بهذه ال�شكاوي ومتابعتها ب�شورة م�شتقلة ح�شب �شيا�شة التبليغ املعتمدة يف البنك وبحيث يتم الإ�شراف عليها ومراقبتها من قبل جلنة التدقيق.

)-) ادارة املخاطر:
5-8-1 يتوجب على املجل�ص التاأكد من اأن جميع خماطر البنك قد مت اإدارتها ب�شكل �شليم، والتاأكد بوجود الأنظمة والربامج القادرة على قيا�ص 

هذه املخاطر واحلد منها.

5-8-2 ا�شتعرا�ص وقيا�ص م�شتوى املخاطر الكامنة يف خطط عمل البنك، وتقييم مدى كفاية راأ�ص املال لدعم املخاطر املتوقعة.
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5-8-3 امل�شادقة على اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية والتاأكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد البنك بها.

5-8-4 يقوم املجل�ص مبراجعة اإح�شائيات املخاطر النوعية والكمية يف البنك وب�شكل منتظم يف كل اجتماع.

)-) خطط الإحالل الوظيفي:
 اإن التخطيط لالإحالل الوظيفي اأمر هام للغاية، اإذ يجب اأن يقوم جمل�ص الإدارة او جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية املنبثقة عن جمل�ص الإدارة بتحديد 
وحتدِيث وب�شورة دورية ال�شفات واخل�شائ�ص ال�شرورية التي ينبغي اأن يتمتع بها الرئي�ص التنفيذي للبنك واملدراء التنفيذيني الأكفاء من اأجل 
ا�شتمرارية العمل يف احلالت الطارئة نتيجة �شغور مركز الرئي�ص التنفيذي اأو اأي من اأع�شاء الإدارة التنفيذية، وبحيث ت�شمن املوؤهالت واملتطلبات 

الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف.

)-10 تفوي�س ال�سالحيات:
اأو منفردين م�شئولون عن اللتزام مبهام وم�شوؤوليات جمل�ص الإدارة املذكورة اأعاله، وعلى الرغم من  اإن كافة اأع�شاء جمل�ص الإدارة جمتمعني 
ذلك ميكن للمجل�ص اأن يفو�ص بع�ص من �شالحياته اإىل جلان منبثقة عنه اأو اإىل الإدارة التنفيذية وذلك ل�شمان توفر معايري عالية وفعالة و�شاملة 
و�شفافة من احلاكمية املوؤ�ش�شية لدى البنك، علمًا باأن تفوي�ص املجل�ص لبع�ص �شالحياته اإىل اللجان املنبثقة عنة ل يعفي املجل�ص من حتمل امل�شوؤولية 

املبا�شرة جلميع المور املتعلقة يف البنك.

 ت�سكيل جمل�س الإدارة وتعيني اأع�ساء املجل�س . )
)-1 معايري تعيني ع�سوية املجل�س 

يتم ت�شكيل اع�شاء جمل�ص الدارة وتعيينهم ملدة اأربع �شنوات ح�شب عمر املجل�ص ويكون الأع�شاء م�شئولني عن اإجراء مراجعة �شنوية للمهارات 
واخل�شائ�ص املالئمة والتي يجب اأن تتوفر باأع�شاء جمل�ص الإدارة يف �شياق الت�شكيلة للمجل�ص، وينبغي اأن ي�شمل هذا التقييم على اأمور متعلقة 
باحلكم على العمر واملهارات مثل فهم الأعمال املالية وامل�شرفية... الخ، كل ذلك يف �شياق تقييم حلاجات املجل�ص املتوخاة يف تلك املرحلة من 

الزمن، ويتم تبليغ هذا التقييم لكافة كبار م�شاهمي البنك.

)-2 تعيني الأع�ساء اجلدد
يوفر جمل�ص الإدارة والبنك كافة البيانات واملعلومات لالأع�شاء اجلدد وخا�شة غري التنفيذيني يف البنك وامل�شتقلني حول بع�ص املوا�شيع الهامة عن 
البنك، وعن ح�شور الجتماعات مع الإدارة العليا وزيارات ملقر البنك ليكونوا على اإطالع دائم بالتطورات التي حت�شل داخل البنك والقطاعات 

امل�شرفية املحلية والدولية.
كما يتم تزويد كل ع�شو يف املجل�ص بكتاب تعيني ر�شمي عند تعيينه، يتم من خالله اإعالمه فيه عن حقوقه وم�شوؤولياته وواجباته.

)-) ملكية الأع�ساء لالأ�سهم
 يقت�شي القانون ومبوجب عقد تاأ�شي�ص البنك اأن يكون الأع�شاء من مالكي اأ�شُهم البنك.

رئا�سة جمل�س الإدارة: . 7
7-1 تعيني رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

7-1-1 تن�ص �شيا�شة جمل�ص الإدارة على ف�شل دور رئي�ص جمل�ص الإدارة عن دور الرئي�ص التنفيذي للبنك، وعلى اأن يتم تعيني رئي�ص جمل�ص الإدارة 
من بني اأع�شاء املجل�ص، وعلى اأن ل ترتبط اأي قرابة دون الدرجة الثالثة بني رئي�ص املجل�ص والرئي�ص التنفيذي، ويكون الف�شل يف امل�شوؤوليات مبوجب 

تعليمات كتابية مقرة من املجل�ص ويتم مراجعتها كلما دعت احلاجة.

7-1-2 يف حال كان رئي�ص املجل�ص تنفيذيًا يجب تعيني نائبًا له من الأع�شاء امل�شتقلني وهذا من �ِشاأنه اأن ي�شمن وجود توازن يف القوة وال�شالحية.

7-1-3 يجب اأن تت�شمن �شيا�شة املجل�ص يف تعيني الرئي�ص التنفيذي للبنك متتعه بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�شرفية، كما يجب احل�شول 
على موافقة املجل�ص على تعيني اأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا وخا�شًة مدير التدقيق الداخلي ومدير اإدارة املخاطر ومدير مراقبة المتثال واأمني 

�شر املجل�ص.

7-1-4 يتم الإف�شاح عن و�شع رئي�ص املجل�ص �شواء كان تنفيذي اأو غري تنفيذي.
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7-2 دور رئي�س املجل�س
7-2-1 اأن يرتاأ�ص اجتماعات املجل�ص، والعمل على خلق ثقافة ت�شجع على النقد البناء حول الق�شايا التي يوجد عليها تباين يف وجهات النظر، 

والعمل على زيادة الوعي فيما يخ�ص النقا�شات والت�شويت على املوا�شيع املطروحة على املجل�ص.

7-2-2 العمل على توطيد العالقة بني جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك وبني اأع�شاء املجل�ص التنفيذيني وغري التنفيذيني.
7-2-3 التاأكد من وجود معايري عالية من احلاكمية املوؤ�ش�شية لدى البنك.

7-2-4 الت�شال الدائم مع الرئي�ص التنفيذي للبنك وتقدمي الدعم امل�شتمر له.
7-2-5 التاأكد من و�شول املعلومات الكافية اإىل اأع�شاء املجل�ص واإىل امل�شاهمني ويف الوقت املنا�شب.

ت�سكيلة جمل�س الإدارة واأداوؤه:. )
)-1 حجم جمل�س الإدارة

ي�شم جمل�ص الإدارة )8( اأع�شاء، وكما هو من�شو�ص عليه يف عقد التاأ�شي�ص للبنك، وجمل�ص الإدارة هو الذي يحدد فيما اإذا كان عدد الأع�شاء 
منا�شبًا اأم ل، ومبا ل يتعار�ص مع قانون ال�شركات.

)-2 ت�سكيلة جمل�س الإدارة  والأع�ساء امل�ستقلني
8-2-1 يرى جمل�ص الإدارة �شرورة التنّوع يف اخلربات العملّية واملهنية واملهارات املتخ�ش�شة  بني اأع�شاء املجل�ص،  وذلك من اأجل احل�شول على 
التنفيذيني )اأي الأع�شاء الذين ي�شغلون  تنّوع يف ع�شوية املجل�ص من الأع�شاء  اأن يكون هناك  اأف�شل مزيج من املهارات واخلربات، كما ينبغي 
من�شبًا اإداريًا يف البنك( والأع�شاء غري التنفيذيني )اأي الأع�شاء الذين لي�ص لديهم من�شب اإداري يف البنك( علما باأنه ي�شتحب اأن يكون اأغلبية 

اأع�شاء املجل�ص من الأع�شاء غري التنفيذيني.

8-2-2 يجب اأن يكون من بني اأع�شاء املجل�ص غري التنفيذيني على الأقل ثالثة اأع�شاء م�شتقلني وب�شكل دائم.

8-2-3 يحق للمجل�ص من وقت اإىل اأخر مراجعة حجم املجل�ص وحتديد عدد الأع�شاء الالزم توفرهم يف املجل�ص من حيث اإمكانية زيادة اأو تخفي�ص 
العدد.

)-) تعريف الع�سو امل�ستقل
 يتم تعريف الع�شو امل�شتقل كما هو حمدد من وقت لآخر يف قواعد البنك املركزي الأردين وعلى اأن يت�شمن املتطلبات التالية:

8-3-1 اأن ل يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�شنوات الثالث ال�شابقة لتاريخ تر�شحه لع�شوية املجل�ص.

8-3-2 اأن ل تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.

8-3-3 اأن ل يتقا�شى من البنك اأي راتب اأو مبلغ مايل با�شتثناء ما يتقا�شاه لقاء ع�شويته يف املجل�ص.

8-3-4 اأن ل يكون ع�شو جمل�ص اإدارة اأو مالكًا ل�شركة يتعامل معها البنك با�شتثناء التعامالت التي تن�شاأ ب�شبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة التي 
يقدمها البنك لعمالئه وعلى اأن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�شع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اأخر ودون اأي �شروط تف�شيلية.

8-3-5 اأن ل يكون �شريكًا للمدقق اخلارجي اأو موظفًا لديه خالل ال�شنوات الثالث ال�شابقة لتاريخ تر�شحه لع�شوية املجل�ص.

8-3-6 اأن ل ت�شكل م�شاهمته م�شلحة موؤثرة يف راأ�شمال البنك اأو يكون حليفًا مل�شاهم اآخر.

8-3-7 يقوم جمل�ص الإدارة مبراجعة ا�شتقاللية كل ع�شو م�شتقل من وقت اإىل اأخر يف �شوء امل�شالح التي ك�شف عنها الع�شو للمجل�ص وح�شب 
املعايري الواردة يف )تعريف الع�شو امل�شتقل( كما يتعنّي على كل ع�شو م�شتقل تزويد املجل�ص بجميع املعلومات الالزمة لهذا الغر�ص وحتديثها.

)-) احلدود الزمنية لفرتة اخلدمة
احلدود الزمنية قد ت�شاعد على �شمان توفر اأفكارًا جديدة ووجهات نظر جديدة للمجل�ص، اإل اأّن جمل�ص الإدارة ارتاأى بعدم و�شع حدودًا زمنية 
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لفرتات اخلدمة يف جمل�ص الإدارة، وذلك ب�شبب عدم الرغبة بفقدان اأحد الأع�شاء الذين متكنوا وخالل فرتة ع�شويتهم يف املجل�ص من التطور من 
حيث الإملام بعمليات واأعمال البنك الأمر الذي ي�شاعد املجل�ص باتخاذ القرارات وحت�شني اأداء البنك، كما ميكن يف حال انتهاء ع�شوية املجل�ص اأن 

يتم اإعادة الرت�شح لأي من الأع�شاء لفرتات ع�شوية اأخرى غري حمددة.

)-) الع�سوية يف اأكرث من جمل�س اإدارة:
8-5-1 ل يجوز لع�شو جمل�ص اإدارة ال�شركة اأو مديرها العام اأن يكون ع�شوًا يف جمل�ص اإدارة �شركة م�شابهة اأو مناف�شة لأعمال ال�شركة التي هو 

ع�شو جمل�ص اإدارتها، كما ل يجوز له اأن يقوم باأي عمل مناف�ص لأعمالها.

8-5-2 يجوز لع�شو جمل�ص اإدارة ال�شركة اأو مديرها العام اأن يكون ع�شوًا يف جمال�ص اإدارة ثالث �شركات م�شاهمة عامة على الأكرث يف وقت واحد 
ب�شفته ال�شخ�شية، كما يجوز له اأن يكون ممثاًل  ل�شخ�ص اعتباري يف جمال�ص اإدارة ثالث �شركات م�شاهمة عامة على الأكرث، ويف جميع الأحوال 
ل يجوز لل�شخ�ص اأن يكون ع�شوًا يف اأكرث من جمال�ص اإدارة خم�ص �شركات م�شاهمة عامة ب�شفته ال�شخ�شية يف بع�شها وب�شفته ممثاًل ل�شخ�ص 

اعتباري يف بع�شها الآخر.

)-) مكافاأة اأع�ساء املجل�س
يتم تقدير مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة يف حالة وجودها بناء على اقرتاح الأع�شاء. 

)-7 التدريب
على اأع�شاء جمل�ص الإدارة اأن يكونوا على اطالع دائم بالتطورات داخل البنك والقطاعات امل�شرفية املحلية والدولية. -
اأن يقوم املجل�ص بت�شجيع اأع�شائه على ح�شور الندوات والجتماعات واملنا�شبات التي تتيح لهم فر�شة اللقاء مع املوؤ�ش�شات وال�شركات املحلية  -

والعاملية.

ح�سور الجتماعات:. )
)-1 احل�سور املنتظم لغري الأع�ساء يف املجل�س

ل ميانع جمل�ص الإدارة من ح�شور منتظم لالأ�شخا�ص من غري اأع�شاء املجل�ص الذين ي�شغلون املنا�شب الإدارية العليا يف البنك يف اجتماعاتهم. -
حل�شور  - ال�شافيني  الأ�شخا�ص  اأحد  بدعوة  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  رغبة  حال  يف  موافقته  على  للح�شول  الدارة  ملجل�ص  اقرتاح  تقدمي  يتم 

اجتماعات املجل�ص على اأ�شا�ص منتظم.

)-2 عالقة املجل�س مع الإدارة التنفيذية العليا
9-2-1 ميكن لأع�شاء املجل�ص وجلانه املختلفة الت�شال املبا�شر مع اإدارة البنك التنفيذية يف اأي وقت من الأوقات.

9-2-2 اأن يتم التاأكد من قبل جمل�ص الإدارة باأن ات�شال اأحد الأع�شاء مع الإدارة التنفيذية ل ينعك�ص �شلبًا على عمليات البنك مع �شرورة اإعالم 
رئي�ص املجل�ص اأو الرئي�ص التنفيذي بالت�شال �شواء كان خطيًا اأو �شفويًا.

9-2-3 يقوم جمل�ص الإدارة بالطلب من الرئي�ص التنفيذي للبنك من وقت لآخر بدعوة بع�ص املدراء التنفيذيني حل�شور اجتماعات املجل�ص، والذي 
يرى الرئي�ص التنفيذي اأنهم )1( قادرين على تقدمي معلومات اإ�شافية حول بنود جدول الأعمال التي �شيتم مناق�شتها و/اأو )2( املدراء الذين 

لديهم اإمكانيات وتطلعات م�شتقبلية ترى الإدارة العليا باأن على املجل�ص الطالع عليها.

اإجراءات اجتماعات املجل�س. 10
10-1 عدد الجتماعات 

على جمل�ص الإدارة اأن يعقد على الأقل �شتة اجتماعات دورية )�شنويًا( منتظمة على فرتات يعتربها املجل�ص مالئمة لأداء م�شوؤوليات املجل�ص وذلك 
ح�شب القانون، بالإ�شافة لالجتماعات املجدولة بانتظام ميكن الدعوة لعقد اجتماعات غري جمدولة بناءًا على حاجة املجل�ص ملناق�شة اأي موا�شيع 

طارئة ذات عالقة باأعمال البنك، وعلى اأن توجه الدعوة لالجتماع قبل فرتة زمنية منا�شبة.

10-2 حتديد بنود جدول اأعمال اجتماعات جمل�س الإدارة
يقوم رئي�ص جمل�ص الإدارة بالتن�شيق مع الرئي�ص التنفيذي للبنك، لو�شع جدول اأعمال لكل اجتماع للمجل�ص. 
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يحق لكل ع�شو من اأع�شاء املجل�ص اقرتاح اإ�شافة بند على جدول الأعمال، كما يحق طلب ح�شور اأي ع�شو من الإدارة التنفيذية للبنك اأو طلب 
تقدمي تقرير من قبل اأي ع�شو من الإدارة التنفيذية، اأو مناق�شة اأية موا�شيع لي�شت على جدول اأعمال الجتماع.

10-) تزويد اأع�ساء املجل�س بجدول الإعمال م�سبقا
يجب اأن يتوفر للمجل�س معلومات دقيقة وكاملة لأداء مهامه، حيث اأن نوعية املعلومات التي يح�شل عليها املجل�ص توؤثر ب�شكل مبا�شر على قدرته 
على اأداء مهمة الإ�شراف بفعالية، كما ينبغي اأن ٌيزًود اأع�شاء املجل�ص باملعلومات الالزمة من م�شادر متنوعة مبا يف ذلك الإدارة التنفيذية للبنك، 

وجلان املجل�ص واخلرباء، وامل�شت�شارين اخلارجيني، والتقارير املقدمة من املدققني وتقارير املحللني والإعالم، ح�شب ما هو مالئم. 
يحب اأن تقدم جميع املعلومات والبيانات ال�شرورية التي ت�شاعد اأع�شاء املجل�ص على فهم �شرّي العمل خطيًا وقبل كل اجتماع بوقت كايف، وعلى اأن 

تكون هذه البيانات خمت�شرة  قدر الإمكان. 

الفردية  الت�شالت  املجل�ص من خالل  اجتماعات  بني  ما  الفرتات  البنك يف  �شوؤون  على  م�شتمر  اإطالع  على  الإدارة  اأع�شاء جمل�ص  اإبقاء  يجب 
املبا�شرة مع الإدارة العليا للبنك، كما ي�شاعد اأمني �شر املجل�ص يف ترتيب وتي�شري هذه الت�شالت عندما يطلب منه ذلك. 

يحق لأي من اأع�شاء املجل�ص وجلانه يف حال اقت�شت احلاجة، ال�شتعانة مب�شادر خارجية مل�شاعدتهم يف القيام باملهام املوكلة اإليهم على اأكمل 
وجه، مثل طلب احل�شول على ا�شت�شارة م�شتقلة مهنية / قانونية اأو غريها تتعلق مبوا�شيع ذات عالقة بالعمل وعلى نفقة البنك. 

10-) فقدان ع�سوية رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة
10-4-1 يفقد رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شركة امل�شاهمة العامة واأي من اأع�شائه ع�شويته من املجل�ص اإذا تغّيب عن ح�شور اأربع اجتماعات متتالية 
للمجل�ص دون ُعذر يقبله املجل�ص اأو اإذا تغّيب عن ح�شور اجتماعات املجل�ص ملدة �شتة اأ�شهر متتالية ولو كان هذا التغّيب بُعذر مقبول، ويبلغ مراقب 
ال�شركات القرار الذي ي�شدره املجل�ص مبقت�شى اأحكام هذه الفقرة، ويجب اأن يتم تثبيت عدد احل�شور لكل اجتماع واأ�شماء الأع�شاء الذين تغّيبوا 

عن احل�شور يف حم�شر اجتماعات املجل�ص.

10-4-2 ت�شقط تلقائيًا ع�شوية اأي ع�شو من اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة امل�شاهمة العامة اإذا نق�ص عدد الأ�شهم التي يجب اأن يكون مالكًا لها 
مبقت�شى اأحكام قانون ال�شركات، لأي �شبب من الأ�شباب اأو يف حال تثبيت حجز عليها بحكم ق�شائي اكت�شب الدرجة القطعية اأو مت رهنها خالل 
مدة ع�شويته، ما مل يكمل الأ�شهم التي نق�شت من اأ�شهم التاأهيل اخلا�شة به خالل مدة ل تزيد عن ثالثني يومًا، ول يجوز له اأن يح�شر اأي اجتماع 

ملجل�ص الإدارة خالل حدوث النق�ص يف اأ�شهمه.

10-) تقييم اأداء املجل�س واللجان العاملة املنبثقة عنه:
يقوم جمل�ص الإدارة بعملية تقييم �شنوي لأداء املجل�ص واللجان املنبثقة عنه بحيث تت�شمن عملية التقييم ما يلي:

أ  تقييم الكيفية التي يعمل بها املجل�ص.	.
أ تقييم اأداء كل جلنة من جلان املجل�ص يف �شوء اأهدافها وم�شوؤولياتها املحددة.	.
أ مراجعة ن�شاط كل ع�شو وح�شوره يف املجل�ص واجتماعات اللجنة، ومدى م�شاركته البناءة يف املناق�شات و�شنع القرار.	.
أ مراجعة تكوين املجل�ص احلايل ومدى توفر الكفاءات واملهارات واخلربات الالزمة التي ت�شاهم يف حت�شن اإدارة البنك.	.
أ التو�شية بتعيني اأع�شاء جدد مكان اأع�شاء اخرين يف اللجان املنبثقة عن املجل�ص يف حال لحظ املجل�ص عدم مالئمة اأو فعالية الع�شو يف 	.

اللجنة املعنّي فيها.

10-) دور اأمني �سر املجل�س
يرى جمل�ص الدارة اأن دور اأمني �شر املجل�ص هو دور مهم وفّعال، ويتمثل يف املهام التالية. 

التن�شيق مع رئي�ص واأع�شاء جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي لتحديد مواعيد اجتماعات املجل�ص واللجان املنبثقة عنه.  -
اإعداد جداول اأعمال الجتماعات بتوجيه من رئي�ص املجل�ص اأو اللجنة املعنية.      -
اإعداد اجتماعات جمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة عنه من حيث اإعداد كافة الأوراق وامل�شتندات اخلا�شة بالجتماع واإر�شالها لالأع�شاء قبل موعد  -

الجتماع بفرتة منا�شبة.
التاأكد من توفر الن�شاب القانوين لكافة اجتماعات املجل�ص واللجان املنبثقة عنه وتدوين اأ�شماء الأع�شاء احلا�شرين والغائبني.  -
التاأكد من �شحة الت�شويت على القرارات �شواء متت بالإجماع او بالأغلبية وتدوين كافة الأ�شوات املعار�شة اأو املتحفظة.  -
تدوين حما�شر الجتماعات والقرارات يف �شجل خا�ص ويف �شفحات متتالية مرقمة بالت�شل�شل وموقعة من رئي�ص واأع�شاء املجل�ص/ اللجنة الذين  -

ح�شروا الجتماع. 
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تبليغ قرارات وتو�شيات املجل�ص/ اللجنة للجهات املعنية ومتابعة تنفيذ تلك القرارات والتو�شيات، وتقدمي التقارير الالزمة للمجل�ص/ اللجنة  -
بهذا اخل�شو�ص.    

املحافظة على ال�شرية فيما يتعلق بقرارات املجل�ص ونتائج اجتماعاته، وعدم الإف�شاح عنها اإل يف احلدود التي تطلبها عملية تبليغ تلك القرارات  -
�شمن القوانني والأنظمة والتعليمات النافذة.

حفظ كافة الأوراق واملرا�شالت والوثائق التي لها عالقة بعمل املجل�ص يف قا�شات اأو خزائن خا�شة تتوفر بها و�شائل الأمن واحلماية. -
التن�شيق لالجتماع ال�شنوي العادي للهيئة العامة للم�شاهمني، واإعداد الدعوات، والتاأكد من اإر�شالها للم�شاهمني وللجهات ذات العالقة بح�شب  -

القوانني والأنظمة ذات العالقة.
متابعة قرارات الهيئة العامة واحل�شول على املوافقات الالزمة فيما يتعلق بقرارات توزيعات الأرباح. -
التن�شيق لجتماعات الهيئة العامة للم�شاهمني غري العادية يف حال انعقادها.  -
التاأكد من التزام املجل�ص بالنظام الداخلي للبنك ومعايري احلاكمية املوؤ�ش�شية وكافة الأنظمة والقوانني ذات العالقة وتقدمي امل�شورة للمجل�ص  -

بهذا اخل�شو�ص. 
متابعة التغيريات يف القوانني والأنظمة ذات العالقة بعمل املجل�ص.  -
متابعة كافة النفقات وامل�شاريف التي لها عالقة باجتماعات املجل�ص والإ�شراف على �شرف الأتعاب واملكافاآت. -
الحتفاظ بال�شجالت وامل�شتندات اخلا�شة بع�شوية اأع�شاء املجل�ص واللجان املنبثقة عنه وتبليغ اجلهات الر�شمية باأية تعديالت تطر على ع�شوية  -

الأع�شاء.

القرارات ب�شاأن اإقالة وتعيني اأمني �شر املجل�ص يجب اأن ُتتخذ من قبل كامل املجل�ص.

10-7 املوا�سيع املقدمة للمجل�س
كقاعدة عامة، ينبغي اإر�شال جميع الأوراق املتعلقة مبوا�شيع حمددة لأع�شاء املجل�ص م�شبقًا لالطالع عليها، وذلك  للمحافظة على وقت اجتماع 

املجل�ص وتركيز وقت املناق�شة على الأ�شئلة التي قد يطرحها اأع�شاء املجل�ص ب�شاأن هذه املوا�شيع.

10-)  ال�سرية 
يلتزم اأع�شاء املجل�ص باملحافظة على ال�شرية التامة ب�شاأن ما يدور يف اجتماعاتهم وب�شاأن املعلومات ال�شرية والقرارات واأ�شرار البنك.

10-) �سيا�سة حفظ املعلومات
يتم اإتالف كافة الن�شخ واملذكرات الأولية ال�شابقة للمح�شر عند اعتماد املح�شر النهائي لجتماع املجل�ص كاإجراء روتيني.

10-10 تعار�س امل�سالح
10-10-1 ينبغي األ يقوم اأع�شاء املجل�ص عند ممار�شتهم ملهامهم الإدارية بال�شعي وراء م�شالح �شخ�شية لهم اأو لأطراف ذات عالقة �شد م�شلحة 
البنك، ومن م�شوؤولية كل ع�شو اأن يقوم يف اأقرب فر�شة بتبليغ رئي�ص املجل�ص ب�شاأن اأي و�شع ينطوي على تعار�ص م�شالح حمتمل لدى البنك اأو لدى 

�شركات اأخرى لها م�شالح مع البنك وان يتم املوافقة عليه من قبل كافة اأع�شاء املجل�ص

10-10-2 يجب اأن ل يدخل الع�شو يف مناف�شة مع البنك.

10-10-3 عدم قبول هدايا قيمة له اأو لأقربائه اأو ا�شتخدام موجودات البنك مل�شلحته.

10-10-4 عدم ا�شتغالل و�شعة ك�شخ�ص مطلع بحكم ع�شويته على القيام باأعمال قد تعود يف امل�شلحة عليه اأو على اأتباعه.

10-10-5 �شرورة الإف�شاح يف التقرير ال�شنوي عن اأي ت�شارب م�شالح وعن الإجراءات املتخذة من قبل املجل�ص مقابلها.
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جلان املجل�س:. 11
11-1 هيكلية اللجان

11-1-1 يقوم جمل�ص الإدارة بهدف زيادة فعاليته يف الإ�شراف على البنك بت�شكيل جلان منبثقة عنه مل�شاعدته يف القيام بواجباته ومهامه املختلفة 
والتعمق اأكرث يف املوا�شيع الرئي�شية، علمًا باأن وجود هذه اللجان ل تعفي املجل�ص من حتمل امل�شوؤولية املبا�شرة لالأمور املتعلقة بالبنك مما لو كانت 
م كافة اأع�شاء املجل�ص، وينبغي اأن تتخذ القرارات ب�شاأن ع�شوية اللجان من قبل كامل املجل�ص، بناء على تو�شيات جلنة  �شتبحث يف اجتماع ي�شُ

احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك.  

11-1-2 يكون لكل جلنة ميثاق خطي )Charter) يحدد فيها مهام واجبات وم�شوؤوليات و�شالحيات كل جلنة، يتم مراجعته ب�شورة دورية واعتماده 
من قبل املجل�ص.

11-1-3 تقوم كل جلنة بتقدمي تقرير اإىل املجل�ص فيما يتعلق باأن�شطتها ونتائجها وتو�شياتها بعد كل اجتماع.

11-1-4 تقوم كل جلنة مبمار�شة مهامها ح�شب امليثاق املعتمد من قبل املجل�ص.

11-1-5 يجب اأن ُيعتمد مبداأ ال�شفافية عند تعيني اأع�شاء جلان املجل�ص ويتم الإف�شاح عن اأ�شماء الأع�شاء يف هذه اللجان وملخ�ص عن مهامها 
وم�شوؤولياتها �شمن التقرير ال�شنوي للبنك. 

11-2 عدد وهيكلية وا�ستقاللية اللجان:
يحق للمجل�ص ومن وقت لآخر اإذا رغب بت�شكيل جلنة جديدة اأو حل جلنة حالية )با�شتثناء اللجان املن�شو�ص عليها ح�شب القوانني( ح�شب ظروف 
ومتطلبات العمل، واللجان احلالية هي: اللجنة التنفيذية، جلنة التدقيق، جلنة الرت�شيحات واملكافاآت، جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية وجلنة اإدارة املخاطر.

كما يحق ملجل�ص الإدارة احل�شول على م�شورة م�شتقلة �شواء قانونية اأو غريها وعلى نفقة ال�شركة .

11-2-1 اللجنة التنفيذية:
الهدف الرئي�شي من ت�شكيل هذه اللجنة هو م�شاعدة املجل�ص يف اإدارة اأعمال البنك خا�شة فيما يتعلق باملوا�شيع التي حتتاج اإىل اإطالع وموافقة املجل�ص  -

يف حال وجود ظروف طارئة قد تعيق املجل�ص من النعقاد اأو عند احلاجة اإىل اتخاذ قرارات هامة يف الفرتة ما بني الجتماعات املجدولة للمجل�ص.
تتكون اللجنة من ثالثة اأع�شاء من اأع�شاء املجل�ص على الأقل، يتم اختيارهم من قبل املجل�ص ويكون رئي�ص املجل�ص رئي�ص اللجنة. -
جتتمع اللجنة بناًء على دعوة خطية من رئي�شها كلما دعت احلاجة يف الفرتة التي تقع بني اجتماعات املجل�ص املجدولة والتي ت�شم كامل اأع�شاء  -

املجل�ص. 

11-2-2 جلنة احلاكميه املوؤ�ش�شية: 
ُت�شكل هذه اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل، وتتاألف من رئي�ص املجل�ص واثنان من الأع�شاء غري التنفيذيني.

اإعداد وحتديث وتطبيق دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية يف البنك والتاأكد من توفر معايري عالية اجلودة من  تكون م�شوؤولية هذه اللجنة توجيه عملية 
احلاكمية املوؤ�ش�شية لدى البنك.

11-2-3 جلنة التدقيق: 
تقوم جلنة التدقيق بالتو�شية للمجل�ص بخ�شو�ص تعيني املدقق اخلارجي بالإ�شافة اإىل مراقبة مدى فاعلية التدقيق واأنظمة ال�شبط والتقارير املالية  -

للبنك. 
ت�شكل جلنة التدقيق من ثالثة اأع�شاء على الأقل غري تنفيذيني اثنان منهم من الأع�شاء امل�شتقلني وفقًا للمتطلبات القانونية ا�شتنادًا اإىل قانون  -

البنوك.
يجب اأن يكون على الأقل اثنان من اأع�شاء اللجنة حا�شلني على موؤهالت علمية و/اأو خربات عملية يف جمال الإدارة املالية. -
تقوم جلنة التدقيق بالجتماع مع املدقق اخلارجي والتدقيق الداخلي وم�شوؤول المتثال يف البنك مرة واحدة على الأقل يف ال�شنة دون ح�شور الإدارة  -

التنفيذية.
اإن م�شوؤولية جلنة التدقيق ل تغني عن م�شوؤوليات املجل�ص اأو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية. -
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11-2-4 جلنه الرت�شيحات واملكافاآت:
ُت�شكل هذه اللجنة من ثالثة اأع�شاء غري تنفيذيني على الأقل من اأع�شاء املجل�ص وعلى اأن يكون اأغلبهم من الأع�شاء امل�شتقلني مبا يف ذلك رئي�ص  -

اللجنة.
للعمل  - موؤهلني  اأ�شخا�ص  ل�شتقطاب  كافية  املكافاآت  الرواتب/  تكون  اأن  ت�شمن  البنك  لدى  للمكافاآت  �شيا�شة  وجود  من  بالتاأكد  اللجنة  تقوم 

والحتفاظ بهم ب�شكل يتما�شى مع الرواتب واملكافاآت املمنوحة من قبل البنوك الأخرى، كما تقوم مبراجعة نظام املكافاآت املعتمد والتو�شية 
باملكافاآت املمنوحة اإىل الإدارة التنفيذية يف البنك.

تقوم جلنة الرت�شيحات بت�شمية اأع�شاء املجل�ص وحتديد املوؤهالت والقدرات التي يجب اأن تتوفر لديهم، ويف حال اإعادة الرت�شيح يوؤخذ بالعتبار  -
عدد مرات ح�شور الع�شو ومدى فاعليته يف املجل�ص ال�شابق.

تقوم اللجنة بتحديد �شفة الع�شو اإذا كان م�شتقل اأو غري م�شتقل ح�شب تعليمات البنك املركزي. -
املجل�ص  - وتركيبة  ال�شنة من حيث حجم  واحدة يف  مرة  الأقل  على  املجل�ص  واأداء  فعالية  تقييم  وُمعتمدة يف  اأُ�ش�ص حُمددة  باإتباع  اللجنة  تقوم 

واملهارات واخلربات الواجب توفرها لدى الأع�شاء، بحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�شوعي ومقارن مع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى، 
تغريات  اأّية  بخ�شو�ص  للمجل�ص  التو�شيات  وتقدمي  الرقابية  باملتطلبات  اللتزام  ومدى  املالية  البيانات  و�شحة  �شالمة  معايري  اإىل  بالإ�شافة 

مقرتحه.
توفري معلومات وُملخ�شات عن خلفية بع�ص املوا�شيع الهامة عن البنك لأع�شاء جمل�ص الإدارة عند الطلب، والتاأكد من اطالعهم املُ�شتمر حول  -

املوا�شيع احلديثة ذات العالقة بالعمل امل�شريف، وت�شجيع الأع�شاء على ح�شور الندوات وامل�شاركة يف املوؤمترات التي توفر لهم فر�ص اللقاء مع 
املوؤ�ش�شات والبنوك املحلية والعاملية.

11-2-5 جلنة اإدارة املخاطر:
م�شوؤولية املجل�ص تكُمن يف مراقبة املخاطر التي قد يتعر�ص لها البنك ومراقبة اأن كان نظام الرقابة الداخلية فّعال يف التقليل من كافة املخاطر 

مل�شتوى مقبول، مبا يف ذلك خماطر الئتمان، وخماطر ال�شوق، وخماطر ال�شيولة، واملخاطر الت�شغيلية.
م يف ع�شويتها اأع�شاء من الإدارة التنفيذية. - تتكون اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل وعلى اأن يكونوا من اأع�شاء املجل�ص، وميكن اأن ت�شُ
تتوىل اللجنة مراجعة �شيا�شات وا�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من جمل�ص الإدارة، وتكون م�شوؤولية الإدارة التنفيذية  -

تنفيذ هذه ال�شرتاتيجيات وتطوير �شيا�شات واإجراءات اإدارة كافة اأنواع املخاطر.
تقوم اللجنة مبراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر املعد من قبل الإدارة التنفيذية يف البنك واعتماده من قبل جمل�ص الإدارة. -
تقوم اللجنة مبواكبة التطورات ال�شريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطراأ على اإدارة املخاطر داخل البنك وتقوم برفع تقارير دورية اإىل جمل�ص  -

الإدارة حول تلك التطورات.

11-) تعيني اأع�ساء اللجان:
من خالل تو�شية جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك يكون اأع�شاء املجل�ص م�شوؤولني عن تعيني اأع�شاء اللجان املختلفة، وبعد الأخذ بالعتبار رغبة 

اأع�شاء املجل�ص.

11-) دورية اجتماعات اللجان
ُيحدد رئي�ص اللجنة بالت�شاور مع اأع�شاء اللجنة دورية ومدة اجتماعات اللجنة ومبا ل يتعار�ص مع القوانني ال�شارية ومهام اللجان. -
يجوز لأي ع�شو من اأع�شاء جمل�ص الدارة لي�ص ع�شوًا يف جلنة معينة اأن يح�شر اأي اجتماع لها بعد اأخذ موافقة رئي�ص اللجنة اأو موافقة اأغلبية  -

اأع�شاء اللجنة.

11-) جدول اأعمال اللجان
يتم التن�شيق والت�شاور بني رئي�ص اللجنة واأع�شاء جمل�ص الدارة والإدارة التنفيذية باإعداد جدول اأعمال اللجنة.

العالقة مع امل�ساهمني: . 12
12-1 تفاعل املجل�س مع امل�ستثمرين املوؤ�س�سيني وال�سحافة والعمالء...الخ

يعترب كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ص الإدارة ممثل للم�شاهمني، وعليه اأن يت�شرف تبعًا لذلك مبا ي�شمن حماية م�شاحلهم وحقوقهم اآخذين بعني 
غار امل�شاهمني.  العتبار م�شالح �شِ

دليل الحاكمية المؤسسية
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كما يعترب اأع�شاء املجل�ص اأن الرئي�ص التنفيذي للبنك يحق له التحدث بالنيابة عن البنك، وكما يجوز لأي فرد من اأع�شاء املجل�ص من وقت اإىل اآخر 
وبناء على طلب الرئي�ص التنفيذي، اللتقاء مع اأو التوا�شل بطريقة اأخرى مع عمالء متنوعني تربطهم عالقة عمل مع البنك. 

12-2 الجتماع ال�سنوي للم�ساهمني
يجب اأن يتاأكد اأع�شاء جمل�ص الإدارة باأن الدعوة املوجه للم�شاهمني حل�شور الجتماع ال�شنوي قد متت ح�شب التعليمات القانونية الواردة يف  -

قانون ال�شركات وتعليمات الهيئة. 
يجب اأن يح�شر كافة اأع�شاء املجل�ص وروؤ�شاء اللجان اجتماع الهيئة العامة ال�شنوي مل�شاهمي البنك. -
يقوم البنك باتخاذ خطوات ن�شطة لت�شجيع امل�شاهمني، على الأخ�ص �شغار امل�شاهمني، للم�شاركة يف اجتماع الهيئة العامة ال�شنوي، وكذلك يف  -

الت�شويت، اإما �شخ�شيًا اأو غيابيًا بالوكالة، على كل مو�شوع منف�شل يتم طرحه يف اجتماع الهيئة العامة ال�شنوي.
والتقرير  - بالتدقيق  املتعلقة  الأ�شئلة  الرد على  بهدف  العامة  للهيئة  ال�شنوي  الجتماع  املدققني اخلارجيني بح�شور  يقوم ممثلني عن  اأن  يجب 

اخلا�ص بهم. 
يراعي الت�شويت على كل ق�شية تثار خالل الجتماع ال�شنوي للهيئة العامة على حده. -
يتم انتخاب اأو اإعادة انتخاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة وكذلك انتخاب املدقق اخلارجي خالل اجتماع الهيئة العامة ال�شنوي وفقًا لقانون ال�شركات. -

12-) و�سائل التوا�سل مع امل�ساهمني
ال�شحف  وبيانات  الإخبارية  الن�شرات  مثل  اأخرى  طرق  اإىل  بالإ�شافة  ال�شنوي،  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  من  امل�شاهمني  مع  البنك  يتوا�شل 
والتقارير ال�شنوية، وينبغي اأن تكون التعليمات �شادقة ووا�شحة وذات توقيت مالئم، كما ينبغي اأن تعطي للم�شتثمرين �شورة واقعية للو�شع املايل 

للبنك ونتائج عملياته. 

12-) التوا�سل الفعال وال�سادق
تقع على البنك م�شوؤولية التوا�شل بفعالية و�شدق مع امل�شاهمني، وينبغي اأن يكون الهدف من التوا�شل مع امل�شاهمني هو م�شاعدة امل�شاهمني على 

فهم العمل ودرجة املخاطر والو�شع املايل والأداء الت�شغيلي واجتاهات البنك. 
بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة ال�شنوي يتم اإعداد تقرير لطالع امل�شاهمني على كافة املالحظات التي متت خالل الجتماع والأ�شئلة التي قام 

امل�شاهمني بطرحها ورد الإدارة التنفيذية عليها ونتائج الجتماع والقرارات ال�شادرة مبا يف ذلك نتائج الت�شويت.

امل�سائلة، التدقيق والمتثال. )1
)1-1 دقة البيانات املالية

يجب اأن يتخذ املجل�ص اإجراءات مقبولة لالطمئنان بان البيانات املالية للبنك والإف�شاحات الأخرى للم�شاهمني وللعموم، مُتِثل بدقة الو�شع املايل 
للبنك ونتائج عملياته، وينبغي اأن تقدم البيانات املالية تقييمًا مفهومًا ومتوازنًا لو�شع واآفاق البنك امل�شتقبلية.

)1-2 دائرة اإدارة املخاطر
اإىل  13-2-1 املجل�ص م�شوؤول يف نهاية املطاف عن اإطار عمل املخاطر والرقابة عليها، وعادة يقوم مبنح �شالحية و�شع وت�شغيل ومراقبة ذلك 

الإدارة التنفيذية، اإل اأنه ل ميكنه تخويل م�شوؤولياته.

13-2-2 ترفع دائرة اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها اإىل جلنة اإدارة املخاطر، اأما بالن�شبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.

13-2-3 تت�شمن م�شوؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي: 
حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الئتمان، خماطر ال�شوق، خماطر ال�شيولة وخماطر العمليات. -
تطوير منهجيات القيا�ص وال�شبط لكل نوع من اأنواع املخاطر. -
تقدمي تو�شيات للجنة اإدارة املخاطر ب�شقوف للمخاطر، واملوافقات، ورفع التقارير، وت�شجيل حالت ا�شتثنائية عن �شيا�شة اإدارة املخاطر. -
مبراجعة  - املجل�ص  )يقوم  البنك  يف   (Risk Profile( املخاطر  ومنظومة  املخاطر  قيا�ص  عن  مبعلومات  العليا  التنفيذية  والإدارة  املجل�ص  تزويد 

اإح�شائيات املخاطر يف البنك النوعية والكمية وب�شكل منتظم يف كل اجتماع للمجل�ص(.
توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ل�شتخدامها لأغرا�ص الإف�شاح والن�شر للجمهور. -
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13-2-4 تقوم جلان البنك الأخرى مثل جلان الئتمان واإدارة املوجودات واملطلوبات/اخلزينة وخماطر الت�شغيل مب�شاعدة دائرة اإدارة املخاطر 
يف القيام مبهامها وفق ال�شالحيات املحددة لها.

13-2-5 يجب اأن يتم ت�شمني التقرير ال�شنوي للبنك مبعلومات عن دائرة اإدارة املخاطر حول هيكلها وطبيعة عملها والتطورات التي طراأت عليها.

)1-) العالقة مع املدققني اخلارجيني
يجب اأن يتخذ املجل�ص الرتتيبات الر�شمية وال�شفافة للنظر يف كيفية تقدمي وعر�ص التقارير املالية ومبادئ ال�شوابط الداخلية، وكذلك املحافظة  -

على عالقة مالئمة مع مدققني البنك.
يطلب البنك الدوران املنتظم من مكتب التدقيق اخلارجي ويف حال �شعوبة تطبيق ذلك يطلب الدوران املنتظم لل�شريك الرئي�شي امل�شوؤول عن  -

اأعمال التدقيق على البنك.
يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�شخة من تقريره ويجب اأن يجتمع مع اللجنة مرة واحدة على الأقل يف ال�شنة دون ح�شور الإدارة  -

التنفيذية.

)1-) التدقيق الداخلي
تن�ص �شيا�شة البنك على اأنه ينبغي اإيجاد وتدريب ومكافاأة كوادر التدقيق الداخلي للبنك، كما ينبغي اأن يتم توفري لهم اإمكانية الطالع بحرية  -

على �شجالت البنك والتوا�شل مع موظفيه، كما ينبغي اإعطائهم الت�شهيالت وال�شالحيات الكاملة داخل البنك ليتمكنوا من القيام مبهامهم 
بال�شورة املالئمة واأن ل يكلفوا باأي م�شوؤوليات تنفيذية داخل البنك.

اأي احتمالية لوجود  - اإعالم جلنة التدقيق عن  اإدارة التدقيق م�شوؤولة عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي، كما تكون م�شوؤولة عن  تكون 
تعار�ص يف امل�شالح، وتوثيق وتعميم مهام و�شالحيات وم�شوؤوليات التدقيق الداخلي داخل البنك. 

يقدم فريق التدقيق الداخلي تقاريره اإىل رئي�ص جلنة التدقيق. -
من مهام دائرة التدقيق الداخلي مراجعة عمليات الإبالغ املايل يف البنك للتاأكد من اأن املعلومات املالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة  -

والتوقيت املنا�شب وكذلك المتثال ل�شيا�شات البنك الداخلية واملعايري والإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.
متار�ص اإدارة التدقيق الداخلي مهامها وتقوم باإعداد تقريرها دون اأي تدخل خارجي ويحق لها مناق�شة تقاريرها مع الدوائر التي مت التدقيق  -

عليها. 

)1-) مراقبة المتثال
اإدارة مراقبة المتثال م�شتقلة، ويتم تزويدها بالعدد الكايف من الكوادر الب�شرية املوؤهلة للقيام باأعمالها، وبحيث يتم تدريبها  - يجب اأن تكون 

ومكافاأتها ب�شكل منا�شب.
تقوم اإدارة المتثال بو�شع �شيا�شة المتثال للبنك والتي تعتمد من قبل جمل�ص الإدارة، واإعداد الربامج الفّعالة ل�شمان التاأكد من التزام البنك  -

يف كل الأوقات بالأنظمة والقوانني والتعليمات والت�شريعات النافذة.
َترَفع اإدارة المتثال تقاريرها حول نتائج اأعمالها ومراقبتها اإىل املجل�ص اأو اللجنة املنبثقة عنها مع اإر�شال ن�شخة اإىل الإدارة التنفيذية ومبا يتوافق  -
مع تعليمات البنك املركزي بهذا اخل�شو�ص.  -

)1-) اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية
- يجب على جمل�ص الإدارة التاأكد من مدى توفر وكفاية اأنظمة ال�شبط الرقابة الداخلية ومدى تقيد البنك بها، واأن هذه الأنظمة فعالة ومتماثلة 

مع ا�شرتاتيجية البنك.
- يتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�شبط الرقابة الداخلية من قبل املدقق اخلارجي والتدقيق الداخلي مرة واحدة على الأقل يف ال�شنة.

ال�سفافية والإف�ساح:. )1
14-1 يلتزم البنك بتوفري معلومات ذات دللة ومعنى عن ن�شاطه اإىل امل�شاهمني، املودعني، البنوك الأخرى، واجلمهور ب�شكل عام، والرتكيز على 
الق�شايا التي تهم امل�شاهمني ب�شكل خا�ص، وعلى اأن يتم الإف�شاح عن هذه املعلومات ب�شكل دوري وان تكون متاحة للجميع وذلك من خالل التقرير 

ال�شنوي للبنك ومن خالل التقارير الربعية والتي حتتوي على بيانات مالية، اأو من خالل الجتماع ال�شنوي للهيئة العامة للم�شاهمني.
14-2 على البنك اأن يقوم بالإف�شاح مبوجب املعايري املحا�شبة الدولية )IFRS) وقانون البنوك وتعليمات البنك املركزي الأردين، كما يتم اللتزام 

دليل الحاكمية المؤسسية
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بكافة متطلبات الإف�شاح ال�شادرة عن هيئة الأوراق املالية بهذا اخل�شو�ص واأية اأنظمة اأخرى ذات عالقة.

14-3 يجب اأن يكون الإف�شاح متعلق بجميع املوا�شيع اجلوهرية التي تخ�ص البنك مبا يف ذلك نتائج العمليات املالية، بهدف تقييم الأداء وتركيبة 
امل�شاهمني )امل�شاهمني الرئي�شيني الذين تزيد ن�شبة م�شاهمتهم عن 10٪ من راأ�شمال البنك( ودليل احلاكمية املوؤ�ش�شية ومدى التزام البنك ببنوده.

14-4 يقوم جمل�ص الإدارة بت�شمني مدى كفاية اأنظمة ال�شبط والرقابة ومدى مالئمة ال�شوابط الداخلية للبنك على التقارير املالية يف التقرير 
ال�شنوي للبنك، وينبغي اأن يت�شمن البيان ما يلي:

بيان م�شوؤولية الإدارة عند اإعداد التقارير املالية للبنك، وعن و�شع اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية، وعن دقة وكفاية البيانات املالية واملعلومات  -
الواردة يف التقارير.

بيان يحدد اإطار العمل امل�شتخدم لتقييم فعالية ال�شوابط الداخلية من قبل الإدارة التنفيذية. -
تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية كما هو وارد يف تاريخ البيانات املالية امل�شمولة يف التقرير ال�شنوي. -
الإف�شاح عن اأية مواطن �شعف ذات اأثر مادي وجوهري يف اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية. -
لالإدارة  - املمنوحة  واملكافاآت  والرواتب  الإدارة،  جمل�ص  لأع�شاء  املمنوحة  املكافاآت  ل�شيا�شة  ملخ�ص  عن  للبنك  ال�شنوي  التقرير  يف  الإف�شاح 

التنفيذية.
توفري املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي للبنك من خالل ق�شم العالقات العامة وق�شم امل�شاهمني وكما يتم ن�شرها على املوقع الإلكرتوين  -

للبنك وب�شكل حمدث.
معلومات عن كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك تت�شمن املوؤهالت العلمّية واخلربات العملّية. -
الإف�شاح عن عدد اللجان التي ي�شكلها املجل�ص ومهامها واأ�شماء اأع�شائها. -
ن�شبة م�شاهمة كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك اأو اأي من اأقاربهم اأو ذوي ال�شلة بهم يف راأ�ص املال البنك.  -
ملخ�ص عن الهيكل التنظيمي للبنك وملخ�ص ملهام وم�شوؤوليات جلان املجل�ص وو�شف لهيكل واأن�شطة دائرة اإدارة املخاطر وعدد مرات اجتماع  -

املجل�ص وجلانه.
الإف�شاح عن و�شع كل ع�شو فيما اإذا كان تنفيذي اأو غري تنفيذي اأو ُم�شتقل. -

تنفيذ التوجيهات. )1
15-1 على املجل�ص التاأكد من توفري وتطبيق معايري عالية من احلاكمية املوؤ�ش�شية واملن�شو�ص عليها يف الدليل، ويف حال تبني اأن اأي من التوجيهات 

املن�شو�ص عليها لي�شت ُمطبقة بالكامل، يتخذ املجل�ص الإجراءات التي يعتربها �شرورّية ل�شمان المتثال الكامل بال�شرعة املمكنة.

15-2 اإعداد تقرير للجمهور �شمن التقرير ال�شنوي يبنّي فيه مدى التزام اإدارة البنك بتطبيق بنود الدليل، ويف حال عدم اللتزام بتطبيقها يجب 
ذكر اأ�شباب ذلك.

يف حال وجود اأي تعار�ص بني هذا الدليل وعقد التاأ�شي�ص والنظام الداخلي، يتم اعتماد عقد التاأ�شي�ص والنظام الداخلي.

املراجعة. )1
هذا الدليل قابل للمراجعة والتطوير والتعديل �شنويًا وكلما اقت�شت احلاجة وح�شب ما يراه املجل�ص منا�شبًا.
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دليل مجموعة المؤسسة العربية المصرفية

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(

�ص. ب: 926691، عمان 11190، الأردن
هاتف: 500 5633 )6( )926( 
فاك�ص: 291 5686 )6( )962(

info@arabbanking.com.jo  :الربيد الإلكرتوين
�شيمونا �شابيال ب�شوتي

املدير العام

املكتب الرئي�سي 

برج املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، املنطقة الدبلوما�شية
�ص. ب: 5698، املنامة

مملكة البحرين
هاتف: 000 543 17 )973(

فاك�ص: 062 533 17 / 163 533 17 )973(
 http://www.arabbanking.com :املوقع على �شبكة الإنرتنت

webmaster@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين

ح�شن علي جمعه
الرئي�ص التنفيذي

د. خالد كعوان
نائب الرئي�ص التنفيذي

�شائل فايز الوعري
رئي�ص جمموعة العمليات والإدارة التنفيذية للمجموعة

روي غاردنر
رئي�ص ال�شوؤون املالية للمجموعة

ال�سركات التابعة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا

املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية- اجلزائر
�ص.ب 367،

54  �شارع الأخوة بو عدو
بئر مراد راي�ص- اجلزائر

هاتف: 569150/569152 )23( )213( / 540183 )21( )213( 
فاك�ص: 541604 / 569208 )23( )213(

information@arabbanking.com.dz :الربيد اللكرتوين
نورالدين نحوي
الع�شو املنتدب

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية – م�شر )�ص.م.م(
1 �شارع ال�شالح اأيوب، الزمالك، القاهرة، جمهورية م�شر العربية

هاتف: 2684 2736 )202( )10 خطوط( 
فاك�ص: 43 / 3614 2736 )202(

  abcegypt@arabbanking.com.eg :الربيد الإلكرتوين
اأكرم تيناوي 

الع�شو املنتدب والرئي�ص التنفيذي

املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية - تون�ص
مبنى املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

نهج بحرية اأنا�شي ، 1053 �شفاف البحرية
تون�ص، اجلمهورية التون�شية

هاتف: 861 861 )71( )216(
فاك�ص: 860921 / 960406 / 960427 )71( )216(

  abc.tunis@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين
علي كعلي

املدير العام 

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية الإ�شالمي )�ص. م. ب. م(
برج املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، املنطقة الدبلوما�شية،

�ص. ب: 2808، املنامة،
مملكة البحرين

هاتف: 342 543 17 )973(
فاك�ص: 972 533 17/ 379 536 17 )973(

نافيد خان
رئي�ص ال�شريفة الإ�شالمية للمجموعة والع�شو املنتدب

�شركة اخلدمات املالية العربية �ص.م.ب )م(
�ص. ب: 2152، املنامة،

مملكة البحرين
هاتف: 333 290 17 )973(

فاك�ص: 1729050 )973(
ب-�شاندرا�شيخار
الرئي�ص التنفيذي

ال�سركات التابعة دولياً

اأوروبا

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي اإل �سي،

املكتب الرئي�سي وفرع لندن

دار املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية،
EC2R 6AB 1-5 مورغيت، لندن

اململكة املتحدة
هاتف: 77764000 )20( )44( 

فاك�ص:  9987 7606 )20( )44( 
ويليام بليلي

الع�شو املنتدب والرئي�ص التنفيذي

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي
الفروع

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية الدويل بي ال �شي،
)فرع فرانكفورت(

نو مينزر �شرتا�ص 75،
60311  فرانكفورت ايه ام مني

اأملانيا
هاتف: 714030 )69( )49( 

فاك�ص: 71403240 )69( )49( 
ABCA DE FF :شويفت�

 abcib.fra@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين
جريالد بومهارتر

املدير العام
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بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية الدويل بي ال �شي،
)فرع ميالنو(

,Via Amedei 8

 20123ميالنو 
اإيطاليا

هاتف: 331 863 )02( )39( 
فاك�ص: 117 86450 )2( )39( 

باولو بروفريا
املدير العام

بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية الدويل بي ال �شي،
)فرع باري�ص(

4 �شارع اأوبر
75009 باري�ص

فرن�شا
هاتف: 5400 4952 )1( )33( 
فاك�ص: 7469 4720 )1( )33( 

�شامي بنغر�شة
املدير العام

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي
مكاتب التمثيل

تركيا – مكتب متثيلي
Eski Büyükdere Cad. Ayazaga Yolu Sk.

Iz Plaza No: 9 Kat:19 D:69 
Maslak 34398

ا�شطنبول
تركيا

هاتف: 8000 329 )212( )90(
فاك�ص: 6891 290 )212( )90(

مظفر اك�شوي

مو�شكو- مكتب متثيلي 
C الطابق 4، 10 جممع

 Presnenskaya naberezhnaya
Moscow 123317, Russia

هاتف: 6649 651 495 )7(
فاك�ص: 6696 651 495 )7(

moscow@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين
دميرتي كوري�شيف

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي
مكاتب الت�سويق

الدول الإ�شكندنافية   
Stortorget 18-20

SE-111 29 Stockholm
ال�شويد

هاتف: 0450 823 )46( 
فاك�ص: 0523 823 )46( 

كال�ص هرنك�شون

املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )تقنية املعلومات( للخدمات املحدودة
دار املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية،

1-5 Moorgate, London EC2R 6AB,
اململكة املتحدة

هاتف: 4050 7776 )20( )44(
فاك�ص: 2708 7606 )20( )44(

abcits@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين
جون بات�ص

املدير العام

اأمريكا اجلنوبية

بنكو ايه بي �سي برازيل ا�س. ايه
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400

04543-000 Itaim Bibi

�شاوباولو- ا�ص بي،
الربازيل

هاتف: 02000 317 )11( )55(
فاك�ص: 02001 317 )11( )55(

اأني�ص �شكور
الرئي�ص التنفيذي

الفروع

تون�س )وحدة م�سرفية خارجية(
مبنى املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

نهج بحرية اأنا�شي ، 1053 �شفاف البحرية
تون�ص، اجلمهورية التون�شية

هاتف: 861 861 )71( )216(
فاك�ص: 427 960 / 406 960 / 921 860 )71( )216(

abc.tunis@arabbanking.com  :الربيد الإلكرتوين
اإ�شماعيل خمتار

نائب املدير الإقليمي املقيم والقائم باأعمال املدير العام

بغداد
�شارع ال�شعدون، �شاحة الفردو�ص

مبنى امل�شرف الأهلي العراقي 
بغداد، العراق

هاتف: 3779 717 / 3776 717 / 3774 717 )1( )964(
info.iraq@arabbanking.com

موفق حممود
املدير العام

هاتف النقال: 8048 161 790 )964(

نيويورك
27th Floor,

600 Third Avenue
New York, NY 10016,

الوليات املتحدة الأمريكية 
هاتف: 4720 583 )212( )1(
فاك�ص: 0921 583 )212( )1(

روبرت ايڤوزفت�ص
املدير العام

غراند كاميان
الرجاء الت�شال عرب فرع املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية - يف نيويورك
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مكاتب التمثيل

اأبوظبي
الطابق العا�شر، الربج ال�شرقي، املركز التجاري

�شارع رقم 2، مركز اأبوظبي،
�ص. ب: 6689، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 7666 644 )2( )971(
فاك�ص: 4429 644 )2( )971(

 abcrep@eim.ae :الربيد الإلكرتوين
حممد القلماوي

املندوب الرئي�شي

بريوت
باريتو�ص بارك�ص

جممع "ب" الطابق الثاين
ميناء احل�شن – �شوليدير 

�ص. ب: 5225-11
بريوت، لبنان

هاتف: 970432 / 970770 )1( )961( 
فاك�ص: 985809 )1( )961(

نقال: 724644)3()961(
غنى حداد

املندوبةالرئي�شية

طهران
الطابق الرابع )الغرب(

رقم 17 �شارع حقاين
طهران 15188، 

اإيران
هاتف:  1106 8879 / 1105 8879 )21( )98(

فاك�ص:  2198 8888 )21( )98(
 arabbanking.teh@parsonline.net :الربيد الإلكرتوين

اأبو الف�شل مظفريان
رئي�ص املكتب التمثيلي

طرابل�س الغر	
مركز ذات العماد الإداري، الربج رقم 5،

الطابق 16، �ص.ب 91191، طرابل�ص، ليبيا،
هاتف: 0228 335 / 0227 335 / 0226 335 )21( )218(

فاك�ص: 0229 335 )21( )218(
 abc_rep_ly@lttnet.net :الربيد الإلكرتوين

من�شور اأبو عني
املندوب الرئي�شي

�سنغافورة
9 Raffles Place, #60-03 Republic Plaza 

 Singapore 048619

هاتف: 59339 653 )65(
فاك�ص: 26288 653 )65(

كا اإجن لو
املندوبة الرئي�شية
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بنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
�ص.ب: 926691

عمان 11190، الأردن
هاتف: 500 5633 )6( )962(
فاك�ص: 291 5686 )6( )962(

info@arabbanking.com.jo :البريد الإلكتروني
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