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رؤيتنا
لروؤية  امتدادًا  المنطقة  في  رائدة  مالية  مجموعة  وخبرات  بامكانيات  الها�سمية  الأردنية  المملكة  في  والمبادر  المبدع  بالبنك  ُنعرف  اأن   
ويقدم  العوائد  اأعلى  لم�ستثمريه  يحقق  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  رائدًا  عالميًا  م�سرفًا  ُن�سبح  اأن  حيث  من  المجموعة 

لعمالئه منتجات متميزة، وقادر على جذب وتطوير المواهب الب�سرية والحتفاظ بها.

مهمتنا
ومتاحة.  مي�سرة  قنوات  خالل  من  لعمالئنا  عالية  جودة  وذات  مبتكرة  ومنتجات  خدمات  • تقديم 

طيبة.  تجربة  معنا  تعاملهم  وجعل  عمالئنا  منفعة  • تعظيم 
والوطني.  المحلي  المجتمع  مع  • التفاعل 

موظفينا.  لكافة  وجاذبة  �سحية  بيئة  • اإيجاد 
البنك. وممتلكات  اأ�سول  وحماية  م�ساهمينا  ا�ستثمارات  قيمة  تنمية  على  • العمل 

 قيمنا
للعميل. التام  • التقدير 

الإجراءات. • تي�سير 
العالية. والإنتاجية  الواحد  الفريق  بروح  • العمل 

والنزاهة.  • الم�سداقية 
للمعلومات.  التام  والتبادل  • ال�سفافية 

والدولية. المحلية  الم�سرفية  بالمعايير  • اللتزام 
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تاأ�س�س بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية في الأردن في �سنة 1990 ك�سركة م�ساهمة عامة 
البنوك العربية  اأحد  اكبر  الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية  اأردنية وهو ع�سو في مجموعة 
الدولية التي يقع مركزها الرئي�سي في مملكة البحرين ولها بنوك تابعة وفروع ومكاتب 

تمثيل منت�سرة في جميع اأنحاء العالم.

 يقدم بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( كافة الأعمال الم�سرفية من خالل 
مركزه الرئي�سي في عمان وفروعه المنت�سرة داخل المملكة والبالغ عددها 25 فرعا و49 
الخدمات  متكاملة من  تقديم مجموعة  على  البنك  يعمل   .ATM الآلي  لل�سرف  جهازا 
الم�سرفية والتجارية والخزينة والتمويل والإقرا�س وخدمات البنوك المرا�سلة والعمليات 
الم�سرفية الدولية. كما يقدم خدمات ا�ستثمارية واأعمال الو�ساطة في الأوراق المالية 
ا�ست�سارات  تقديم  لى  اإ بال�سافة  عمالءه  عن  نيابة  قليميًاودوليًا(  )محليًاواإ
المالية  لال�ستثمارات  العربي  التعاون  �سركة  له  التابعة  ال�سركة  خالل  من  مالية 
التكنولوجي  التطور  مواكبة  على  البنك  ويحر�س   ABC Investments (ABCI(

وتوفير اأحدث الخدمات اللكترونية لعمالئه.

نجـاح بنـك المؤسسـة العـربية المصـرفية )األردن(
يـأتــي من الرؤيـا الـواضحة للبنـك والمجـمـوعـة 

وااللتزام الواضح والدقيق بتنفيذ األهداف
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الرئي�ص                                                
 

الأع�صاء                                              

 لجنة التدقيق المنبثقة عن مجل�ص الإدارة
 

الرئي�ص                                                

الأع�صاء                                              

ال�سيد ح�سن علي جمعه   
 

الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي اعتبارًا من  2010/4/25
الدكتور �سالح حلوان الحميدان لغاية  2010/4/25

 
ال�سيدة منى اأحمد الديري اعتبارًا من  2010/4/25
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معالي ال�سيد " محمد عقل" عيد البلتاجي

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية  )�س. م. ب(البحرين
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ويمثلها:ال�سيد  حارب م�سعود الدرمكي
 

VARNER HOLDINGS LIMITED  اعتبارًا من  2010/4/25
ويمثلها: ال�سيدة �سيمونا �سابيال

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية لالأوراق المالية المحدودة / البحرين 
لغاية 2010/4/25

ويمثلها:الدكتور خالد �سعيد كعوان
 

 
 ال�سيد ح�سن علي جمعه

  
ال�سيد حارب  م�سعود الدرمكي

معالي ال�سيد "محمد عقل " عيد البلتاجي

 

معالي المهند�س �سفيق فرحان الزوايدة اعتبارًا من  2010/4/25
الدكتور خالد �سعيد كعوان لغاية  2010/4/25

 
ال�سيد �سائل فايز الوعري 

الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي اعتبارًا من  2010/4/25
ال�سيدة منى اأحمد الديري اعتبارًا من  2010/4/25

ال�سيد يو�سف عبد الرازق عبد المولى لغاية  2010/4/25

أعضاء مجلس اإلدارة
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لجنة المخاطر الئتمانية المنبثقة عن مجل�ص الإدارة
 

الرئي�ص                                               
 

الأع�صاء  
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الرئي�ص                                               

الأع�صاء         

                                    

المدير العام   
                                       

مدقق� الح�صابات 

ال�سيد حارب م�سعود الدرمكي
 

ال�سيد �سائل فايز الوعري
ال�سيدة منى اأحمد الديري اعتبارًا من  2010/4/25

الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي اعتبارًا من  2010/4/25

الدكتور يو�سف عبداهلل العو�سي اعتبارًا من  2010/4/25
الدكتور �سالح حلوان الحميدان لغاية  2010/4/25

معالي المهند�س �سفيق فرحان الزوايدة
معالي ال�سيد "محمد عقل " عيد البلتاجي اعتبارًا من  2010/4/25

ال�سيد �سائل فايز الوعري اعتبارًا من  2010/4/25
الدكتور خالد �سعيد كعوان لغاية  2010/4/25

ال�سيد ح�سن علي جمعه
 

الدكتور مروان ممدوح ال�سايح
معالي ال�سيد "محمد عقل " عيد البلتاجي

 
ال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست �سابيال 

 
ال�سادة ارن�ست ويونغ
 محا�سبون قانونيون
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وا�سل بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( م�سيرته المتميزة على الرغم من ظروف الأزمة العالمية مرتكزًا 
على الجهود المبذولة والوا�سحة من قبل الإدارة التنفيذية بكافة اأركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجل�س 
الإدارة وم�ستفيدًا من المزايا ال�ستراتيجية الإيجابية لالأردن من حيث البيئة الآمنة والمحفزة لال�ستثمار والم�ستقطبه 
له وذلك من خالل قطاع م�سرفي يعمل بتناغم موؤ�س�سي ر�سين وتحت مظلة رقابية محكمة من لدن البنك المركزي 

الأردني وتطبيق فّعال لأ�س�س الحاكمية الموؤ�س�سية والمبادئ والتطبيقات العالمية والممار�سات المثلى في الرقابة.

وبالحديث عن اأداء البنك في �سوء الأزمة المالية فاإنه وبال �سك فقد امتدت هذه الأزمة لتبقى مخّيمة في اآثارها خالل 
العام 2010 وبدرجة وا�سحة التاأثير خا�سة في دول منطقة ال�سرق الأو�سط ومنها الأردن وعلى الرغم من انخفا�س 
معدلت النمو التي �سهدها الأردن في كافة قطاعاته الإقت�سادية اإّل اأن البنك ا�ستطاع تحقيق نتائج بارزة خالل العام 
2010 حيث بلغت اأرباحه ال�سافية بعد ال�سريبة 10,4 مليون دينار مقارنة مع 9,2 مليون دينار للعام ال�سابق اأي بن�سبة 
نمو تجاوزت الـ 12%، حيث جاءت هذه النتائج الإيجابية كثمرة للجهود الم�سنية التي بذلتها الإدارة التنفيذية لتحقيق 
خطة البنك الإ�ستراتيجية في موا�سلة النمو ل �سيما في قطاع الأفراد، حيث و�سل اإجمالي الدخل اإلى 34,6 مليون دينار 
مقابل 30 مليون دينار خالل العام ال�سابق اأي بزيادة مقدارها 15% حيث �سكلت الإيرادات من الفوائد والعمولت ما 
اإلى 7,1 مليون دينار مقارنة مع  الفوائد والعمولت  الإيرادات من غير  ارتفعت  بينما  ن�سبته 80% من هذا الدخل، 

6,6 مليون دينار للعام ال�سابق. 

اإلى 697 مليون دينار في نهاية العام 2010 بالمقارنة مع 611 مليون دينار في  وقد ارتفعت موجودات البنك لت�سل 
نهاية العام 2009 اأي بن�سبة نمو 14%، كما ارتفعت محفظة الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة ب�سكل ملحوظ خالل العام 
حيث ارتفع ر�سيد المحفظة بن�سبة 10% لي�سل اإلى 312 مليون دينار ف�ساًل عن التطور والتح�سن النوعي الذي رافق 
هذه الزيادة مما يوؤكد نجاح البنك في المحافظة على جودة المحفظة الئتمانية ويعزز قدرة البنك على اإدارة اأ�سوله 
والإ�ستغالل الأمثل للفر�س المتاحة في توظيف الأموال مع المحافظة على التوازن ما بين ال�سيولة والربحية ودرجة 
اإلى 508 مليون دينار  العام حيث و�سلت  بن�سبة 20% خالل  اإرتفاعًا  الودائع فقد �سهدت  اأما على �سعيد  المخاطرة، 

مقارنة بـ 423 مليون دينار للعام 2009 مما يعزز ثقة المودعين في البنك.

المتميزة  الم�سرفية  الخدمات  تقديم  اإلى  و�سعيًا  والإنت�سار  النمو  القائمة على  البنك  ا�ستراتيجية  لتنفيذ  وا�ستكماًل 
والح�سول على ح�سة اأكبر من ال�سوق، فقد قام البنك بافتتاح �ستة  فروع اإ�سافية في مناطق ماأدبا، المفرق، �سارع 
.(ATM( اآلي  �سراف  جهاز   49 وبعدد  فرعًا   25 اإلى  للفروع  الكلي  العدد  لي�سل  وعبدون  ال�سلط  طبربور،  الحرية، 

المالية  لال�ستثمارات  العربي  التعاون  �سركة  خالل  من  وال�ستثمارية  المالية  خدماته  تقديم  في  البنك  ا�ستمر  كما 
والمملوكة بالكامل للبنك والتي ت�سكل الذراع ال�ستثماري له في اأ�سواق المال وتوؤدي دورًا متكاماًل مع البنك و�سوًل اإلى 
تقديم خدمات بنكية ومالية تلبي الإحتياجات الم�سرفية وال�ستثمارية المختلفة لعمالء البنك مما يعظم من الموقف 
كافة  من  الرغم  على  دينار  مليون   2,4 مقداره  ربح  �سافي  تحقيق  ال�سركة  ا�ستطاعت  بحيث  للبنك  الكلي  التناف�سي 

التحديات التي �سهدها �سوق ال�ستثمارات المالية في الأردن.                   

يسعدني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة البنك الكرام 
أن أضع بين يدي حضراتكم التقرير السنوي الحادي والعشرين لبنك المؤسسة العربية 

المصرفية )األردن( وبياناته الماليه للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010. 
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الخدمة  تقديم  في  الهام  الأثر  ذات  التكنولوجية  التطورات  مواكبة  على  القائمة  البنك  ا�ستراتيجية  من  وانطالقا 
للعمالء فقد با�سر البنك بتنفيذ تطبيق م�سروع النظام البنكي الجديد )Ambit) وبحيث يلبي هذا النظام احتياجات 
العمالء والبنك من حيث تقديم الخدمة الأف�سل والأ�سرع وي�سهل من اأتمتة عمليات البنك ويعزز ال�سوابط الرقابية 
على تلك العمليات، كما ا�ستمر البنك في تفعيل �سيا�سته الرامية اإلى تر�سيد الإنفاق وتعظيم كفاءة ا�ستغالل الموارد 
ب�سقيها الب�سري والمادي – مع ا�ستمرار النمو – وذلك من خالل مراجعة الم�ساريف و�سبطها بال�سورة التي ل تم�س 
في الخدمة المقدمة وتنا�سب الكلفة الم�سروفة مع الخدمة المقدمة حيث ا�ستطاع البنك تر�سيد نفقاته والمحافظة 
اإلى  على ن�سبة زيادة معتدلة في النفقات لم تتجاوز الـ 5,4% حيث و�سل اإجمالي الم�سروفات الإدارية والعمومية 

15,7 مليون دينار مقارنة مع 14,9 مليون دينار للعام ال�سابق.

كما با�سر البنك وتعزيزا لإيمانه الأكيد بالموارد الب�سرية في البنك ودورها الأ�سا�سي كمورد اأثمن في منظمات الأعمال 
بالبدء في اإعادة درا�سة الهياكل التنظيمية وما يترتب على ذلك من تعديل ل�سلم الرواتب بحيث يواكب واقع ال�سوق 
ويلبي متطلبات البنك من حيث المحافظة على الكفاءات العاملة في البنك من موارده الب�سرية وبما ي�سهل ا�ستكمال 
في  للموظفين   (Career Path( الوظيفي  والم�سار   (Succession Plans( الوظيفي  الإحالل  خطط  �سيا�سات 
المعارف  وتعميق  موظفيه  تدريب  في  جهوده  على  البنك  تركيز  واقع  مع  جنب  اإلى  جنبًا  الجهود  تلك  وتاأتي  البنك، 
ا�ستراتيجية اإطار  في  كله  ذلك  وياأتي  المتميز،  البنك  موظف  عن  المطلوبة  ال�سورة  يعك�س  وبما  لديهم  والمهارات 

حقق بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن( 
نتائج بارزة خالل العام 2010 على الرغم من انخفاض 

معدالت النمو التي شهدها األردن في كافة قطاعاته 
االقتصادية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المواهب  واإبراز  الوظيفي  التقييم  اآليات  اإدارة المجموعة من خالل تحديد  التي بداأتها  الب�سرية  الموارد  التحول في 
وتقديم  ال�سنوي  الموظفين  راأي  م�سح  خالل  من  العمل  مناحي  حول  الموظفين  جميع  اآراء  اإلى  والو�سول  والقيادات 

الإمتيازات والحوافز والمكافاآت من خالل �سيا�سات موارد ب�سرية حديثة وعلمية ومواكبة لواقع العمل.

وبناء على النتائج المالية للعام 2010 ولموا�سلة تدعيم راأ�س المال فاإن مجل�س الإدارة يو�سي لهيئتكم الموقرة بالموافقة 
على توزيع اأ�سهم منحة للم�ساهمين بحدود 12% من راأ�س المال المكتتب به اأو ما يعادل 9,6 مليون دينار لتعزيز عملية 

رفع راأ�س المال اإلى 100 مليون دينار مع نهاية العام 2011 وح�سب متطلبات البنك المركزي الأردني. 

وال�سركة  البنك  في  العاملين  كافة  اأ�سكر  اأن  الإدارة  اأع�ساء مجل�س  وبا�سم زمالئي  با�سمي  لي  ا�سمحوا  الختام  وفي 
التابعة وعلى راأ�سهم الإدارة التنفيذية على الجهد الكبير الذي بذلوه في العام ال�سابق والذي مكن البنك من الحفاظ 
على م�ستوى جيد لالأرباح ومن خالل محفظة ائتمانية �سليمة مو�سول بالتناغم الموؤ�س�سي والقرارات العملية والواقعية 

المدرو�سة المتخذه من لدن الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني.

ال�سكر  وكذلك  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  لمجل�س  المو�سول  لدعمهم  البنك  م�ساهمي  اأ�سكر  اأن  اإّل  ي�سعني  ول  كما 
مو�سول للجهات الرقابية وعلى راأ�سها البنك المركزي الأردني، الذين كان لمتابعتهم الحثيثة انعكا�سات وا�سحة على 
�سالمة ومتانة الجهاز الم�سرفي الأردني ودعم م�سيرة الإقت�ساد الوطني في ظل ح�سرة �ساحب الجاللة الها�سمية 

الملك عبداهلل الثاني بن الح�سين المعظم حفظه اهلل ورعاه.

                                                    وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ح�سن علي جمعه
رئي�س مجل�س الإدارة

حافظ البنك على تقديم خدمات مصرفية 
مبتكرة مصحوبًا بزيادة مميزة لشبكة 

فروعه وتركيز مستمر على االستثمار في 
موارده البشرية وتطويرها
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حافظ البنك خالل العام 2010 على وتيرة نمو 
جيدة ومنسجمة مع التوقعات على الرغم من 

الضغوط التي تعرض لها االقتصاد العالمي 
والوطني
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أنشطة البنك الرئيسية

أماكن البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها

والتجارية  الم�سرفية  الخدمات  من  متكاملة  مجموعة  لعمالئه  )الأردن(  الم�سرفية  العربية  الموؤ�س�سة  بنك  يقدم 
ا�ستثمارية  يقدم خدمات  كما  الدولية.  الم�سرفية  والعمليات  المرا�سلين  وخدمات  والإقرا�س  والتمويل  وال�ستثمارية 
اإلى تقديم ا�ست�سارات مالية لال�ستثمار في الأوراق  واأعمال الو�ساطة في الأوراق المالية نيابة عن عمالئه بالإ�سافة 

المالية من خالل ال�سركة التابعة له �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية.

الإدارة العامة
والفرع الرئي�سي

فرع وادي �سقره

فرع بيادر وادي ال�سير

فرع الوحدات

فرع اربد

فرع ال�سويفية

فرع تالع العلي / الجاردنز

فرع الزرقاء

فرع جبل عمان

فرع ال�سمي�ساني

فرع العقبة

فرع خلدا

فرع �سيتي مول

فرع الرونق

294

6

9

8

7

7

7

6

7

8

8

5

5

6

عمان: ال�سمي�ساني، �سارع الملكة نور، بناية بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(، �س.ب 926691 عمان 11190 الأردن 
تلفون 5621801 )6( )962( فاك�س 5686291 )6( )962(

e-mail: abc.branch1@arabbanking.com.jo /info@arabbanking.com.jo

عمان:  �سارع عرار، �س.ب 183072 عمان 11118 الأردن
تلفون  4613281/3 )6( )962( فاك�س 4613282 )6( )962(

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

عمان: ال�سارع الرئي�سي، �س.ب 140590عمان 11814 الأردن
تلفون  5861392 -5823851 )6( )962( فاك�س 5826795 )6( )962(

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

عمان: �سارع المثنى بن الحارثة، �س.ب 621342 عمان 11162 الأردن
تلفون 4756240-4788687- 4789397 )6( )962( فاك�س 4756241 )6( )962(

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

اربد: �سارع و�سفي التل، �س.ب 3269 اربد 21110 الأردن
تلفون  7247815/6)2()962(  فاك�س 7248940)2()962(

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

عمان: �سارع �سبحي العمري، خلف مكتبة ال�ستقالل، �س.ب 851737 عمان 11185  الأردن
تلفون  4/ 5858102 )6( )962( فاك�س 5858107 )6( )962(

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

عمان: �سارع و�سفي التل، مجمع 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

الزرقاء: �سارع الملك ح�سين، �س.ب 3805 الزرقاء 13111 الأردن
تلفون 3987812 - 3987822 - 3987790 )5( )962(  فاك�س 3987785 )5( )962( 

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

عمان: �سارع اإبن خلدون، مجمع الرجاء الطبي  - عمارة رقم )2(، �س.ب 2802 عمان 11181 الأردن
تلفون  4/5/ 4610893 )6( )962( فاك�س 4610918 )6( )962(

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

عمان: ال�سمي�ساني، بناية مطالقة �سنتر، �س.ب 926691 عمان 11190  الأردن
تلفون   5679418- 5696084-5689511 )6( )962(فاك�س 5688571 )6( )962(

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

العقبة: �سارع الحمامات التون�سية، �س.ب 514 العقبة - الأردن
تلفون  4/ 2022793 )3( )962( فاك�س 2022796 )3( )962(

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

عمان: �سارع عامر بن مالك، بالقرب من المدار�س الإنجليزية، �س.ب 3811 عمان  11953 الأردن
تلفون 5542154 )6( )962( فاك�س 5542153 )6( )962(
e-mail: abc.branch03@arabbanking.com.jo

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

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

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

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

  الفرع                العن�ان                                                                                       عدد الم�ظفين
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- ل ي�جد للبنك اأية فروع خارج المملكة.

فرع �سقف ال�سيل

فرع �سارع الملكة رانيا العبداهلل

فرع اأبون�سير

فرع الكرك

فرع الها�سمي ال�سمالي

فرع مادبا

فرع المفرق

فرع �سارع الحرية

فرع ال�سلط

فرع طبربور

فرع عبدون

�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات 
المالية)ال�سركة التابعة(

5

5

5

6

5

5

6

5

4

4

4

35

عمان: �سارع قري�س، و�سط البلد، �س.ب 515 عمان 11118 الأردن
تلفون 4655925- 4655972 )6( )962( فاك�س 4654843 )6( )962(

e-mail: abc.branch20@arabbanking.com.jo

عمان: �سارع الملكة رانيا العبداهلل، مجمع خليفه، �س.ب 13076 عمان 11942 الأردن
تلفون 5341639 – 5347819 -  5347823 )6( )962( فاك�س 5347564 )6( )962(

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

عمان: ال�سارع العام لمنطقة اأبون�سير، مجمع الدويكات التجاري، �س.ب 540366 عمان 11937 الأردن
تلفون  5105127- 5105087 - 5105062 -  )6( )962( فاك�س 5105132 )6( )962(

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

الكرك: مثلث الثنية، بجانب الموؤ�س�سة ال�ستهالكية الع�سكرية،  �س.ب 17 الكرك 61151  الأردن
تلفون  6/ 5/ 2387414 )3( )962( فاك�س 2387417 )3( )962( 

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

عمان: �سارع المير را�سد، �س.ب 11371 عمان 11123  الأردن
تلفون 4923812-4923819 )6( )962( فاك�س 4923840 )6( )962(

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

مادبا: �سارع فل�سطين، الحي الغربي، مقابل مدر�سة عماد الدين زنكي، �س. ب 404 مادبا 17110 الردن
تلفون 3243579-3243619-3243640 )5( )962( فاك�س 3243580 )5( )962(

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

المفرق: �سارع الملك عبداهلل الثاني بن الح�سين، المجمع التجاري العائد للخط الحديدي الحجازي الأردني
�س.ب 1082 المفرق 25110 الأردن

تلفون 6230546-6230578-6230541 )2( )962( فاك�س 6230581 )2( )962(
e-mail: abc.branch26@arabbanking.com.jo

عمان: �سارع الحرية، بجانب دائرة ت�سجيل اأرا�سي جنوب عمان، �س.ب 728 عمان 11623 الردن 
تلفون 4205287-4205765-4205279 )6( )962( فاك�س 4205904 )6( )962(

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

ال�سلط: مجمع محمد الخراب�سه، مقابل ق�سر العدل، �س.ب 268 عمان 19110 الردن 
تلفون 3559628-3557619-3558864 )5( )962( فاك�س  3557899 )5( )962(

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

عمان: �سارع طارق، منطقة طبربور، �س.ب 267 عمان 11947 الردن 
تلفون 5053158 - 5056108 )6( )962( فاك�س 5055849 )6( )962(

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

عمان: �سارع محمود عالء الدين، بناية رقم )5(، �س.ب 830824 عمان 11183 الردن 
تلفون  5920754-5920732 )6( )962( فاك�س  5920657 )6( )962(

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

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

  الفرع                العن�ان                                                                                       عدد الم�ظفين
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حجم االستثمار الرأسمالي للبنك

بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمالي )11,716,707( دينار.

الشـــــركة التـــــابــــعة )شركــة التعــاون العـــربي 
لالستثمارات المالية(

�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية )ABC Investments) هي الذراع ال�ستثماري  لبنك الموؤ�س�سة العربية 
الم�سرفية )الأردن( وهي من �سمن الموؤ�س�سات المالية العريقة في مجموعة الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية البحــرين 
)ABC) المعروفة على م�ستوى العالم في مجال الخدمات المالية، تاأ�س�ســت ك�ســركة ذات م�سوؤوليـة محدودة في الأردن 
بتاريخ  1990/1/25 وهي من اأوائل موؤ�س�سات الخدمات المالية المرخ�سة من قبل هيئة الأوراق المالية و ع�سو في 
الكفاءة وهي ع�سو في  اأعمالها من خالل كوادر موؤهلة  وعلى م�ستوى عال من  وتمار�س  المال  راأ�س  �سوق  موؤ�س�سات 

مجل�س اإدارة بور�سة عمان .

أهم الخدمات المالية التي تقدمها الشركة لعمالئها:

والدولية. والإقليمية  المحلية  بالأ�سواق  المالية  • الو�ساطة 
المحلي.   بال�سوق  الهام�س  على  • التمويل 

ال�ستثمار. • اإدارة 
المالية.  • ال�ست�سارات 

عناية«  »بذل  الإ�سدار  • اإدارة 
المحلي. بال�سوق  النترنت  عبر  المالية  بالأوراق  • التداول 

رأس مال الشركة:

اإلى  مق�سم  اأردني"  دينار  األف  و�ستمائة  مليون  ع�سر  "خم�سة  دينار   )15,600,000( من  ال�سركة  مال  راأ�س  يتاألف 
)15,600,000( ح�سة "خم�سة ع�سر مليون و�ستمائة األف ح�سة" قيمة الح�سة الواحدة دينار اأردني واحد. 

�سركة التعاون العربي لالإ�ستثمارات المالية هي �سركة مملوكة بالكامل لبنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(، 
حيث بلغ عدد موظفي ال�سركة )35( موظف كما في نهاية عام 2010.

عنوان الشركة التابعة:

�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية ذ.م.م.
عمان: مبنى الإدارة العامة، ال�سمي�ساني، �س.ب 930059  عمان 11193 الأردن 

 تلفون: 5629300  )6( )962( فاك�س: 5682941 )6( )962(
 info@abci.com.jo :البريد اللكتروني
www.abci.com.jo :الموقع اللكتروني

ل يوجد فروع ل�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية داخل اأو خارج المملكة.
ل يوجد م�ساريع مملوكة من قبل �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية.
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هيئة مديري الشركة:

يتولى اإدارة ال�سركة هيئة مديرين مكونة من بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( ممثاًل باأربعة اأع�ساء ي�سغلها 
ال�سادة المعينين التالية اأ�سماوؤهم:

المديرين. هيئة  رئي�س   / �سابيال  يعقوب  اأوغ�ست  �سيمونا  • ال�سيدة 
.2010/4/20 من  اعتبارًا  المديرين  هيئة  رئي�س  نائب   / مقبل  حنا  �ساهر  طوني  • ال�سيد 

جاداهلل. اإبراهيم  عمرو" محمد  "اأحمد  • ال�سيد 
.2010/4/10 من  اعتبارًا  ال�سويمات  �سبحي" عايد  "محمد  عثمان  • ال�سيد 

تقدمت الشركة التابعة لبنك المؤسسة 
العربية المصرفية )األردن( إلى المركز الثالث 
على سلم ترتيب شركات الوساطة العاملة 

في سوق عمان المالي على الرغم من 
المنافسة واألوضاع الحالية للسوق
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مجلس اإلدارة
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بنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن( -  اإجتماع الهيئة العامة 2010/4/25



     بنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن( | التقرير ال�سنوي 222010

نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

ال�صيد ح�صن علي جمعه محمد جمعه
رئي�س مجل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية : 2008/4/6 - ع�ســو غيــر تنفيــذي
تاريخ الميـــالد :  1948

المنجزات العلمية:
الإدارة  لمحـــا�سبي  القـــانوني  المــعهد  في  • زميـــل 

بالمملكة المتحدة / 1971.

الخبرات العملية:
• ني�سان 2008 الرئي�س التنفيذي/الموؤ�ســ�سة العربــية 

الم�سرفية )�س.م.ب( البحرين.
اإدارة  مجـــلـــــ�س  في  1997عـــــ�سوا  ثـاني  • كـــــانون 
منـــ�ســــب في  وعـــــــيـن  الــــوطني/  البحــرين  بنــك 

الع�سو المنتدب والرئي�س التنفيذي.
بنك  التنفــيذي/  والرئيــ�س  العــام  المـدير   1984 •

البحرين الوطني.
• 1978 نائب رئي�س  ثـاني/عمليـات الوحـدة الم�سرفية 

الخارجية / ت�سي�س منهاتن بنك في البحرين.
• 1975 رئي�س دائرة العمليات/ بنك ت�سي�س منهــاتن.

الع�ص�يات:
• ع�سو مجلــ�س اإدارة - الموؤ�س�سة العــربية الم�سرفية 

)�س.م.ب( البحرين.
• رئيــ�س مجـــل�س اإدارة - بنـــك الموؤ�ســـ�سة العربـــية 

الم�سرفية  الدولي  بي  ال  �سي )المملكة المتحدة(.
- بنـــك الموئ�ســة العـــربية  اإدارة  مجـــل�س  • رئيـــ�س 

الم�سرفية )م�سر(.
- �سركة الخدمـــات المـــالية  اإدارة  مجــل�س  • رئي�س 

العربية.
- عـ�سو مجــل�س الإدارة - بنــك البـــحرين  • �سابــقًا 

الوطني.
- رئي�س مجـل�س اإدارة  - �ســـركة البحـــرين  • �سابقًا 

لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )بتلكو(.
- رئيـــــ�س مجـــــلـــ�س الإدارة - اأمـــــنيـــة  • �ســــــابقـــًا 

لالت�سالت  - الأردن.

الج�ائز التقديرية:
العالمي  الموؤتمر  من  التميز  جائزة   على  • ح�سل 

لتنمية الموارد الب�سرية  �سباط 2006.
• "ال�سخـ�سـية الم�سرفـــية العـــربيـــة لعــــام 2001" 

من قبل اتحاد الم�سارف العربية.
المحرق-  بمدينة  والمبدعين  الرواد  كاأحد  • اختير 
الملكي  ال�سمو  �ساحب  من  بتكريم  البحرين  مملكة 
الوزراء  رئي�س  اآل خليفة /  �سلمان  بن  الأمير خليفة 

الموقر.

الدكت�ر ي��صف عبداهلل محمد الع��صي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة 

تاريخ الع�سوية : 2010/4/25 - ع�سـو غير تنفيـذي
تاريخ المـــيالد :  1948/5/1

المنجزات العلمية:
• دكتوراه  في القتـ�ساد /1975/ جــامعة  كولــورادو/ 

الوليات المتحدة الأمريكية.
• مـــــاج�ســــتير  في القتـــــــ�ساد / 1973/ جــــامعة 

كولورادو/ الوليات المتحدة الأمريكية.
المــــالي/1971/  التخطـيط  في  عــــــالي  • دبــــــلوم 

المعهد العربي للتخطيط/ الكويت.
القتـــ�ساد/1970/الجـــــامعـة  في  • بـــكـــــالوريو�س 

الأمريكية في بيروت/لبنان.

الخبرات العملية:
- لتــاريخه الــرئي�س التنفـيذي/ مكتب واي   2006 •

ايه ايه لال�ست�سارات - الكويت.
- 2006 رئيـ�س المدراء العــامين  والرئي�س   2004 •

التنفيذي / بنك الخليج - الكويت.
- 2004 م�ستــ�سار رئيــ�س مجـل�س الإدارة /   2003 •

الهيئة العامة لال�ستثمار - الكويت. 
• 1993- 2003 الرئي�س التنفيذي / مكتب ال�سـتثمار 

الكويتي - لندن/ المملكة المتحدة.
•1990-1993الع�سو المنتدب والرئي�س التنفيذي/ 
�سركة البركة لال�ستثمار - لنـدن / المــملكة المتحدة.

• 1976-1990 رئيــ�س المــدراء العـامين  والرئيــ�س 
التنفيذي بنك الخليج - الكويت.

المــعهد  القــت�ســاد/  • يــونيو 1976 محــا�ســر في 
العربي للتخطيط  - الكويت.

الع�ص�يات:
• ع�سو مجل�س اإدارة - الموؤ�س�سة  العربية  الم�سرفية 

)�س.م.ب( البحرين.
- فـــــدليتي ال�سنــــــاديق  اإدارة  مجـــــل�س  • عـــ�ســــو 

ال�ستثمارية - لوك�سيمبورج.
 - العالمي  ال�ست�ساري  المجــل�س  عــــ�سو  • �ســـــابقًا 

جولدمان �ساك�س  - لندن.
• �سـابقًا ع�سو المجل�س الأعلى للتخطيط - الكويت.
مارتنز  �سانت  �سركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  • �ســابقًا 

العقارية - لندن.
التالية: الألقاب  • منح 

- 2005 لقب الفار�س الفخري  لالإمبراطورية  البريطانية 
.KBE من المرتبة الرفيعة

- 2002 لقــــب الرجــــل الحـــر الفـــخــــري ل�ســــركــــة 
المتعاملين العالميين

 Worshipful Company of World Traders
لندن.

- 2002 لقب الرجل الحر Freeman لمدينة لندن.
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معالي المهند�ص �صفيق فرحان خليل الزوايدة
ع�سو مجل�س الإدارة

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

المنجزات العلمية:
المتحـدة  الوليـــات   /1965/ هند�سة  • مـــاج�ستير 

الأمريكية.
مدنية/1960/القاهرة. هند�سة  • بكالوريــــو�س 

الخبرات العملية:
والإ�ســـكان. العامة  الأ�سغـال  وزير   1989-1988 •
• 1984- 1988 مدير عام الموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان.
• 1978- 1979 ع�سو المجل�س الوطني ال�ست�ساري.

عامة. مقاولت   1984  -1968 •
الكــــبرى. عمـــان  مهند�س/اأمـانة   1968-1960 •

مادبا. محافظة   - التراث  جمعية  • رئي�س 
وال�سركات  البنوك  العديد من  تاأ�سي�س  • �ساهم في 
الم�ســــــاهمة العــــــامة والخ�سو�ســــــية والمحــدودة 

الم�سوؤولية.

الع�ص�يات:
- �ســــــركة الأنابيب الأردنية. اإدارة  • رئي�س مجل�س 
- �ســــــركة الم�ستثــــــــمرون  اإدارة  مجل�س  • رئي�س 

المتحدون.
- �سركة تعمير. اإدارة  مجل�س  • ع�سو 

من  للعـــــــديد  مديــــــرين  هيئة  وعــــــ�سو  • رئيــــــ�س 
ال�ســركات الخا�سة.

معالي ال�صيد "محمد عقل " عيد محمد  البلتاجي
ع�سو مجل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية : 2006/4/2 - ع�سو م�ستقل  
تاريخ المــــيالد : 1941

المنجزات العلمية:
اإيرلهام. للتعليم/1962/جامعة  العالي  • الدبلوم 

.1959 العامة  للدرا�سة  لندن  • �سهادة 

الخبرات العملية:
• م�ست�سار لجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الح�سين.
• ع�ســــــو مجل�س الأعيــــــان الأردني/رئيــــــ�س هيئة 

ال�سياحة والتراث.
العقبة  منطقة  المفو�سين/�سلطة  مجــل�س  • رئي�س 

الإقت�سادية الخا�سة.
والآثار. ال�سياحة  • وزير 

ال�سياحة. تن�سيط  هيئة  • رئي�س 
الأردنية. الملكية  لرئي�س  الأعلى  • النائب 

العربية. الأجنحة  • رئي�س 
الأردني. • التلفزيون 

ال�سناعي/ارامكو. • التدريب 
• يحمـــل العديد  من الأو�ســــــمة الأردنية  والأجنبية  

الرفيعة.

الع�ص�يات:
والهيئات  الموؤ�س�سات  من  العديــد  مجالــ�س  • ع�سو 

والجمعيات الوطنية والدولية.

الدكت�ر مروان ممدوح محمد ال�صايح
ع�سو مجل�س الإدارة

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

المنجزات العلمية:
• دكتـــوراة في الهند�سة الكهربائية /1971/ جامـــعة 

ت�سارلز/ براغ  و جامعة الهند�سة الكهربائية / ليون.
.1962 الكهربائية  الهند�سة  • ماج�ستير 

الخبرات العملية:
• 1993- لتاريخه  المدير التنفيذي/ ال�سايح 

ل�ست�سارات تطوير الم�ساريع.
• 1964-1993 مـــــدير اإقلـــــــــــــيمي / مجمـــــــــــوعة  
ALCATEL -  ALSTOM - منطقة الخليج العربي  

وبيروت والكويت.
الع�سر  مجمـــــوعة   / الإدارة  مجل�س  رئي�س  • نائب 

لال�ستثمار.
القــــابــــ�سة  ال�ســـركة   / الإدارة  مجـــلـ�س  • رئيــــ�س 

للتكنولوجيا المت�سارعة
.Accelerator Technology Holdings

• رئيــــ�س الهـــيــــئة الإدارية / مـــوؤ�ســــ�سة التـعــــــاون 
.Welfare Association

• رئيــــ�س الم�ست�سارين/ وزارة التجــــارة الفرن�ســـية 
الخارجية  لمنطقة الخليج العربي.

• نائب  رئي�س نادي رجال الأعمال الفرن�سي البحريني.

الع�ص�يات:
• ع�سو مجــــل�س الأمناء وع�سو لجنة الإدارة - �سبكة 

المنظمات الأهلية الفل�سطينية/ موؤ�س�سة التعاون.
التجارية  الأعمال  تطوير  في  لجهوده  تقديرا   •
العربي،  الخليج  ومنطقة  الفرن�سية  الحكومة  بين 
التالية: الأو�سمة   الفرن�سي   الرئي�س   منحه   فقد 

- 1999  و�سام  "�سابط في جوقة ال�سرف".

- 1986  و�سام  "فـار�س في جوقة ال�سـرف".

ال�صيد حارب م�صع�د حمد الدرمكي
ع�سو مجل�س الإدارة 

تاريخ الع�سوية : 2008/4/6 - ع�سو غير تنفيذي
تاريخ المـــيالد : 1948/12/12

المنجزات العلمية:
 /1976/ الدولــــية  الــــدرا�ســـات  في  • مـــــاج�ستـير 
جامعة جون  هوبكنز/ وا�سنطن - الوليات المــــتحدة 

المريكية .
ال�سيـا�سية/  والـــعلوم  القتـــ�ساد  • بكـــالوريو�س في 

1974 / جامعة بري�ستول/ المملكة المتحدة.

الخبرات العملية:
في  الأوروبية  الأ�سهم  التنفيـذي/لوحدة  • المــــدير 

جهاز اأبوظبي لال�ستثمار.
.(Gulf Capital(  رئي�س مجل�س اإدارة/جلف كابيتال •

اإدارة/ مجل�س  • م�سرف 
.Italian Private Equity Fund

الع�ص�يات:
-  كيوتل. اإدارة  مجل�س  • ع�سو 

• نــائــب رئــي�س مجـــل�س اإدارة- الموؤ�ســ�سة الـعــربية
الم�سرفية)�س.م.ب(البحرين لغاية  2010/12/3.
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ال�صيد �صائل فايز عزت ال�عري
ع�سو مجل�س الإدارة 

تاريخ الع�سوية :  2008/10/1 -  ع�سو غير تنفيذي
تاريخ المـــيالد : 1958/2/18

  
المنجزات العلمية:

• بكــالوريو�س في علـــوم الكمبيوتر )بدرجة ال�ّسرف( 
/1981/ جامعة  ريدننغ / المملكة المتحدة.

الخبرات العملية:
• 2006 رئي�س مجموعة العمليات  والإدارة التنفيذية 
للمــــجموعـــــة / الــــموؤ�ســـ�سة العـــــربية الم�ســرفية  

)�س.م.ب( البحرين.
للمجموعة/  الدعم  مجموعة  رئي�س/رئي�س  • نائب 

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية  )�س.م.ب( البحرين.
تكنولوجيـــــا  ل�سوؤون  العــامة  الإدارة  رئي�س   1997 •
المعلومات  للمجموعة / الموؤ�سـ�سة العربية الم�سرفية 

)�س.م.ب( البحرين.
العربية  الموؤ�س�سة  العــــام/�ســــركة  المدير   1986 •

الم�سرفية لخدمات المعلوماتية المحدودة -  لندن.
العــــربـية  المــــوؤ�س�سة  في  بالعمــــل  التحـــق   1981 •

الم�سرفية )�س.م.ب( البحرين.
العمل  مجــــال  في  عاما   30 تتجاوز  بخبرة  • يتمتع 

الم�سرفي.

الع�ص�يات:
- �سركة الخــــدمات المــــالية  اإدارة  مجـل�س  • ع�سو 

العربية )�س.م.ب.م( البحرين منذ عام 2000.
-  بنـــك المـــوؤ�س�سة العربية  اإدارة  مجــل�س  • ع�ســـو 

الم�سرفية )م�سر(.

ال�صيدة  منى اأحمد ح�صن الديري
ع�سو مجل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية :  2010/4/25 - ع�سو غير تنفيذي
تاريخ المـــيالد :  1965/4/3

المنجزات العلمية:
جامعة   /1985 الأعمال/  اإدارة  في  • بكالوريــــو�س 

البحرين - البحرين.

الخبرات العملية:
- لتــاريخه  نـــــائب رئـــــي�س اأول ومـــــ�سوؤولة   2008 •
العالقات الم�سرفية عن الأ�سواق المالــية / الموؤ�س�سة 

العربية الم�سرفية )�س.م.ب( البحرين.
• 1996 -  2008  م�سوؤولة  العالقات  في  ق�سم  الحكومات 
والموؤ�س�سات المـالية / الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية 

)�س.م.ب( البحرين.
- 1996 م�ســـــوؤولة عن الأعمال الم�سرفية   1993 •
مع ال�سركات والموؤ�س�سات المالية / ال�سركة العربية 

لال�ستثمار- البحرين.
• 1985- 1993 محلــلة اإئتمــــانية / بنــــك الكــــويت 

واآ�سيا - البحرين.

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

تاريخ الع�سوية  : 2010/4/25 - ع�سو تنفيذي 
تاريخ المـــيالد : 1955/7/17

المنجزات العلمية:
الجــامعة   /1977  / انجليزية  لغة  • بكالـــوريو�س 

الأردنية.

الخبرات العملية:
- لتـــاريخه الع�سو المنتدب - المدير   2010/4 •
العـــام/ بنـــك الموؤ�ســـ�سة العـــــربيـــة المــــ�سرفية 

)الأردن( .
- 2010/4 الــــــمدير العـــــام/ بنــــــك   2008/9 •

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية  )الأردن(.
- 2008/8 نائب المدير العام / بنك   2008/1 •

القاهرة عمان.
•  2002- 2007 م�ســــــاعد المدير العام / اإدارة 

المخاطر ورقابة المتثال / بنك القاهرة عمان.
• 2001- 2002 م�ساعد المدير العام / الـــتدقيق 

الداخلي / بنك القاهرة عمان.
• 1995- 2001 م�ســـاعد المـــدير العــــام / اإدارة 

خدمات الفراد / بنك القاهرة عمان.
• 1986- 1995 مدير دائـرة ت�سهيالت الــ�سـركات/ 

بنك الأردن.
• 1982/7- 1986 مدير دائرة ت�سهيالت ال�سركات/ 

بنك ت�سيز منهاتن الأردن.
• 1982/1-6/ 1982 محـــلل ائتمـــاني / دائــــــرة 

ت�سهيالت ال�سركات / بنك ت�سيز منهاتن لندن.
- 1981/12 دورة تدريــــبية متقــــدمة   1981/1 •
في التـــ�سهيالت الم�سرفية / بنك ت�ســـيز منهـاتن 

لندن.
• 1977- 1980 رئي�س   ق�سم / الخدمات  الم�سرفية/ 

بنك ت�سيز منتهاتن الأردن.

الع�ص�يات:
• رئي�ســـة هيئة المــــديرين في �ســـركة التــــعـــاون 

العربي لال�ستثمارات المالية.
العالمي  الن�ساء  ملتقى  في  اإدارة  مجل�س  • ع�سو 

الأردن.
الخيول. مربي  جمعية  في  • ع�سو 

العربية  للخيول  الأوروبيــة  المنــــظمة  في  • ع�سو 
الأ�سيلة / �سوي�سرا.

نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
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ال�صيد طارق مفلح محمد عقل
نائب المدير العام  ورئي�س مجموعة ت�سهيالت 

ال�سركات
تاريخ التعيين: 2006/9/15 لغاية 2010/4/19

ال�صيد ط�ني �صاهر حنا مقبل
رئي�س مجموعة الدعم والم�ساندة
تاريخ التعيين: 2001/8/15        

تاريخ الميالد: 1953/9/12    

المنجزات العلمية:
جـــورج  جــــامعة   /1982/ محــــا�سبة  • مــــاج�ستير 

وا�سنطن الأمريكية.
 /CPA/ سهـــادة المحا�سبة  القانونية  المـريكية� •

.1983
الأردنية. محــــا�سبة/1977/الجامعة  • بكالوريو�س 
الأمريكي  القانونيين  المحــا�سبين  مجـــــمع  • زميل 

منذ عام 1983.

الخبرات العملية:
- لتـــاريخه رئيـــ�س مجموعة الدعم   2009/2/15 •
والم�ساندة / بنــــك الموؤ�ســـ�سة العربيــة الم�ســـرفية 

)الأردن(.
- 2009/2/14 م�ســـــاعد المـدير العــــام/   2001 •
رئي�س التدقيق الداخلي / بنــــك الموؤ�ســـ�سة العــربية 

الم�سرفية )الأردن(.
• 1977- 2001خبرات تدقيق لدى مكـــاتب تدقـــيق 
عالمية، ارثراندر�سون، ارن�ست اند يونغ، براي�س وتر 
هـــاو�س في الوليـــات المتحدة المريكـية، الكـــويت، 

المارات العربية المتحدة، قطر والأردن.
• 2010/4/20 - لتاريـخه ع�سو هيئـــة مديري �سركة 

التعاون العربي لال�ستثمارات المالية.
- لتاريـــخه  رئيـــ�س  مجــــل�س اإدارة �ســــركة    2003 •

مجموعة الع�سر لال�ستثمار .
- لتاريخه  ع�سو هيــــئة  مــــــديري �ســـــركة   2002 •

الأردن لال�ستثمار ال�سياحي.
- 2010/5/1 ع�سو مجل�س اإدارة ال�ســـركة   2007 •

الوطنية ل�سناعة الكلورين.

ال�صيد ج�رج فرح جري�ص �ص�فيا
رئي�س مجموعة اإدارة الأعمال الم�سرفية بالتجزئة

تاريخ التعيين: 2009/8/4    
تاريخ الميالد:1966/5/2    

المنجزات العلمية:
الأعــــــمــــال اإدارة  • بكــــــــالـــوريــــــو�س 

 / Western International University
لندن - بريطانيا.

الخبرات العملية:
• 2010/5/1 - لتاريخه ع�سو مجــل�س اإدارة / �سركة 

الفيزا لخدمات البطاقات - الأردن.
• 2009/8- لتاريخه رئي�س مجموعة اإدارة الأعمال 
الم�سرفــــية بالتجزئة / بنــــك الموؤ�ســــ�سة العــــربية 

الم�سرفية )الأردن(.
/ العـام  المدير  م�ســــاعد   2009/8  -  2005/10  •

 - بنك  كابيتال   / ال�سخ�سية  الم�سرفية  الخدمـات 
الأردن.

- 2005/10 مدير الأعمال المـــ�سرفية   2001/3 •
.SGBJ بالتجزئة / بنك

• 1990- 2001/3 مـــــدير فــــــرع عـــــمـــــان / بـــــنـــك
HSBC-الأردن.

ال�صيدة نهى هنري جبران مطر
م�ساعد المدير العام  / اإدارة الئتمان  والمخاطر

تاريخ التعيين:2001/9/5    
تاريخ الميالد: 1961/3/4     

 
المنجزات العلمية:

الأردنية. اآثـار/1983/الجامعة  • بكـالوريو�س 

الخبرات العملية:
• 2001 - لتاريـــخه م�ســاعد المـــدير العــام / اإدارة 
الئتمان  والمخاطر/ بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية 

)الأردن(.
- 2009/4 عـــ�سو لجـــنة تـدقــيــــق �ســــركة   2008 •

الترافرتين.
- 2009/4 عـــ�سو مجـــلـــ�س اإدارة  �ســــركة   2005 •

الترافرتين.
• 1983-2001 م�ســــوؤول محــــفظة اإئتمــــانية/ بنك  

HSBC - الأردن.
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ال�صيدة رنا زكي اإبراهيم ندة
م�ساعد المدير العام / اإدارة العمليات المركزية

تاريخ التعيين : 2001/10/21     
تاريخ الميالد :  1968/4/13    

المنجزات العلمية:
 /  1990 واقت�سـاد/  اأعمــــال  اإدارة  • بكــــالوريو�س 

الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية:
• 2001 - لتـــاريخه م�ســاعد المـــدير العــــام / اإدارة

العمــــليات المركـــزية/ بنــــك الموؤ�ســـ�سة  العــــربــية 
الم�سرفية )الأردن(.

بــنك   / التجارية  العمــــليات  مدير   2001-1990 •
التحاد لالدخار وال�ستثمار.

ال�صيد عثمان محمد عبد الرحمن الأزهري
م�ساعد المدير العام/ دائرة اأنظمة المعلومات

تاريخ التعيين  1997/5/24
تاريخ الميالد 1964/1/30

المنجزات العلمية :
• بكالوري�س  هند�سة  نظم/ 1988/الإتحاد ال�سوفيتي.

الخبرات العملية :
الــــعام  المــــدير  م�ســـــاعد  لتــــاريخــه    -  2008 •
/دائــــرة اأنظـــــــــمة المعلومــات / بنـــــك الموؤ�س�سة 

العربية الم�سرفية )الأردن(.
• 1997- 2008 مدير تنفـــــيـذي/دائــــرة اأنظـــــــمة 
المعلومات/بنك الموؤ�ســـ�سة العــــــربية الم�ســــــرفية 

)الأردن(.
- 1997 رئيــــ�س ق�سم اأنــظمة المعلومات /   1991 •

بنك الإ�ستثمار العربي الأردني.
- 1991 مهــــند�س كمبيوتر / �سركة �ســنام   1990 •

لالأنظمة المتكاملة.

ال�صيد با�صل نجيب �صالح النبر
م�ساعد المدير العام / الرقابة المالية

تاريخ التعيين: 2004/11/1    
تاريخ الميالد: 1968/5/6    

المنجزات العلمية:
• ماج�ستير علـــوم اإدارية ومحا�سبة/1992/ الجامعة 

الأردنية.
الأردنية. محا�ســبة/ 1989/الجامعة  • بكالوريو�س 

الخبرات العملية:
• 2009/1/1 - لتــاريخه م�ســــاعد المــــدير العــــام/
الرقابة المالية/  بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية 

)الأردن(.
• 2004-2008/12/31 مــــديــــر تنــــفــيذي/ دائــــرة 
الرقابة المالية/  بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية 

)الأردن(.
• 1995-2003 مدير دائرة تطوير اإجراءات العمل/  

بنك القاهرة عمان.
المالية/  الرقابة  مديــــر  م�ســـــاعد   1995-1992 •

�سيتي بنك عمان.

الدكت�ر �صليمان حماد ي��صف المبي�صين
م�ساعد المدير العام/ الموارد الب�سرية  

تاريخ التعيين : 2005/4/24
تاريخ الميالد : 1971/5/8

 
المنجزات العلمية:

جامعة   /  2010  / الإدارة  في  الفل�سفة  • دكتوراه 
عمان العربية.

• ماج�ستير اإدارة اأعمال / 2001 / الجامعة  الأردنيــة.

موؤتــه. جامعة   /1993/ اإدارية  علوم  • بكالوريو�س 

الخبرات العملية:
العــــام/  المــــدير  م�ســـــاعد  لتاريخه   -  2010/2 •

المــــوارد البـــــ�سرية / بنــــك الموؤ�ســــ�سة الــــعربــية
الم�سرفية )الأردن(.

• 2008 - 2010/2 م�ساعد المدير العــــام / ال�سوؤون 
الإدارية والموارد الب�سرية / بنك المــوؤ�س�سة العربية 

الم�سرفية )الأردن(.
• 2005 - 2008 المـــدير التنفيذي/  دائـــرة المـوارد 
الب�ســــرية / بــــنك الموؤ�ســــ�سة العـــربية الم�ســـرفية  

)الأردن(.
• 2000 - 2005 م�ساعد مدير/ رئي�س  ق�سم الخدمات 

الإدارية والموظفين موؤ�س�سة �سمان الودائع.
المركزي  البــنك  رئي�سي/  موظف   2000  -1994 •

الأردني.
• 2010/5/1 - ع�سو مجـــل�س اإدارة �سركة مجــموعة 

الع�سر لال�ستثمار.

ال�صيد عثمان "محمد �صبحي" عايد  ال�ص�يمات
م�ساعد المدير العام / اإدارة الخزينة 

تاريخ التعيين: 2008/3/25     
تاريخ الميالد :1965/4/16

المنجزات العلمية:
• ماج�ستير اإدارة مــالية /1993/الكــاديمية العـربية 

للعلوم المالية والم�سرفية.
وم�ســـرفية /1987/  مـــاليـة  عـــلوم  • بكـــالوريو�س 

محا�سبة / جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:
- لتاريخه عـــ�سو هيئـــة مديـــــــري   2010/4/10 •

�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية.
- لتـــاريخه مـــ�ســـاعد المدير العام/ اإدارة  2008 •
الخزينة / بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(.

• 2004- 2008 مـــديـــر اأول / دائـــــرة الخـــــزيـــــنة 
وال�ستثمار / البنك الأردني الكويتي.

• 1999-2004 رئي�س اإدارة الموجودات والمطلوبات 
وال�سوق النقدي / بنك �ستاندرد �سارترد - الأردن.

• 1989- 1999 م�ساعد مدير الخزينة وال�ستثمار/ 
بنك القاهرة عمان - الأردن.

نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا
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ال�صيد عدنان �صالح محمد ال�ص�بكي
م�ساعد المدير العام/ رئي�س التدقيق الداخلي

تاريخ التعيين: 2009/2/1    
تاريخ الميالد:1973/8/3    

المنجزات  العلمية:
الأمـــريكـــــية الداخــــــــــلي  التـــــــدقيــــق  • �سهـــــــادة 

المعتمدة - 2003/11
/The Institute of Internal Auditors- CIA

- فرعي علوم كمبيوتر /  عامة  اإدارة  • بكالوريو�س 
1994 / جامعة اليرموك.

الخبرات  العملية:
• 2009/2-  لتـــــاريخه م�ســـــــاعد المــــــدير العام/ 
رئي�س التدقيق الداخلي/ بنـــــــك الموؤ�س�سة العــــربية 

الم�سرفية )الأردن(.
• 2006/7- 2009/1 نائـب الرئيـــــــ�س التنفـــــــيذي 
ل�سوؤون العمليات/ �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات 

المالية.
• 1996- 2006 مديرالتدقـــــــيق الداخـــــــلي/ بنك 

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(.
• 1994- 1996 مدقق / بنك عمان لال�ستثمار.

ال�صيد "محمد نا�صر" زهير خليل اب�زهرة
م�ساعد المدير العام  / دائرة  ت�سهيالت ال�سركات 

الكبرى بالوكالة
تاريخ التعيين: 2002/6/2    

تاريخ الميالد:1972/7/18    

المنجزات العلمية:
اإدارة مـــــــالية/ 2006 /الكـــــــاديمية  • ماج�ســـتير 

العربية للعلوم المالية والم�سرفية.
  Moody's Risk Management Services  / • �سهادة 

.2002 / Moody's سركة�
• بكالوريو�س محا�سبة/ 1994 / الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية:
- لتــاريخه م�ســـاعد المـدير العــام/ دائرة  2007 •

ت�سهيالت ال�سركات الكبرى بالوكالة  /بنــك الموؤ�س�سة 
العربية الم�سرفية )الأردن(.

- 2007 مدير تنفيذي / دائرة تـــــ�سهيالت   2002 •
ال�سركات الكبرى/ بنك الموؤ�س�سة العــربية الم�سرفية 

)الأردن(.
- 2002 بنك ال�سكان للتجارة والتمويل.  1999 •

- 1999 البنك العربي ال�سالمي الدولي.  1998 •
- 1997 البنك ال�سالمي الأردني.  1994 •

ال�صيد خالد جميل اإبراهيم الن�صراوين
مدير تنفيذي / دائرة المطابقة )مراقبة المتثال(

تاريخ التعيين: 2004/11/7    
تاريخ الميالد: 1963/9/11    

المنجزات  العلمية :
• بكالوريو�س محا�سبة/ 1985 /الجامعة الأردنية.

• حــا�سل عـــــــلى)اإجازة م�سوؤول المتثال( زمـــــــيل 
الأكاديمية الأمريكية لالإدارة المالية.

الخبرات  العملية:
-  لتاريخه مدير تنفــيذي / دائرة مراقــبة   2004 •
المتثال /بنـــك الموؤ�ســـ�ســة العـــربيـــة الم�ســـرفيـــة 

)الأردن(.
• 1998- 2004  مـــدير وحـــدة متـــابعة التقــــارير/  

دائرة التدقيق الداخلي/ بنك الأردن.
• 1992- 1998 دائـــرة التـــدقيق الداخـــلي / بـــنك 

القاهرة عمان.
• 1985- 1991 خبرات متنوعة في مجال التـــدقيق 

الخارجي لدى مكاتب التدقيق الرئي�سية.

ال�صيد خالد  اأكرم �صالح زكي
مدير تنفيذي/  الدائرة القانونية 

تاريخ التعيين: 2006/3/14
تاريخ الميالد: 1965/9/1

المنجزات العلمية :
�سمـــ�س/  عين  قـــانون/1987/جـــامعة  • لي�ســـان�س 

القاهرة.

الخبرات العملية:
• 2006 - لتاريخه  مديرتنفيذي/ الدائرة القانونية /

بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية  )الأردن(.
- 2006 محامي مزاول وم�ســـت�سار قــانوني   2005 •

لدى عدد من ال�سركات.
- 2005 مدير / الدائــرة القــانونية / بنك   1995 •

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(.
- 1995 محامي / البنك الأردني الكويتي.  1994 •

- 1994 محـــامي غير مـــزاول / الـــدائــرة   1991 •
القانونية / بنـــك الموؤ�ســـ�ســة العـــربيـــة الم�ســـرفية 

)الأردن( .
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نبذة تعريفية عن إدارة شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية

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

تاريخ التعيين :2007/1/14
تاريخ الميالد : 1969/3/21

المنجزات العلمية:
• مـــاج�ســـتيرعلـــوم مـــاليـــة ومـــ�ســـرفيـــة/1993/

الأكاديمية العربية للعلوم المالية والم�سرفية .
• بكـــالـــوريو�س اإدارة الأعـــمال /1991 / الجـــامعة 

الأردنية.

الخبرات العملية: 
• 2010/4/10- لتاريخه الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

التعاون العربي لال�ستثمارات المالية.
• 2007- 2010/7/25  نـــائب الــرئــي�س التنفـــيذي
ل�سوؤون ال�ستثمار/ �سركة  التعاون  العربي  لالإ�ستثمارات 

المالية.
• 2006- 2007 مدير عام/التداول للــخدمات المالية.
• 1994- 2006 مدير دائرة ال�ستثمارات الأجنبية / 

بنك ال�ستثمار العربي الأردني.                       

ال�صيد اإبراهيم ف�صل محم�د الطعاني
نائب الرئي�س التنفيذي ل�سوؤون العمليات

تاريخ التعيين :2009/7/1
تاريخ الميالد: 1964/6/1

المنجزات العلمية:                           
ومـــ�سرفـــية /1994/  مـــاليـــة  • مـــاج�ستيرعـــلوم 

الأكاديمية العربية للعلوم المالية والم�سرفية.
كمبيـــوتر /1986/  فـــرعي  مــحا�سبة  • بكالوريو�س 

جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:
• 2009- لتاريخه نائـب الرئيـــ�س التنفـــيذي ل�سوؤون 
العملـــيات / �ســـركة التعـــاون العـــربي لالإ�ستثمارات 

المالية.
• 2007- 2009  مدير مالي / �سركة الأولى جوجــيت 

للو�ساطة المالية / المملكة العربية ال�سعودية.
• 1989- 2007 رئي�س مفت�سي المجموعات الرقابية / 

البنك المركزي الأردني.
• 1988- 1989 محلل مالي / �سوق عمان المالي.

• محـــا�سر دورات تدريـــبية )غيـــر متـفرغ (داخـــل 
وخارج الأردن.
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم 
مقارنة مع السنة السابقة

إجمالي  من  البنك  تسهيالت  حصة  تبلغ  المصرفي  النشاط  قطاع  ضمن  للبنك  التنافسي  الوضع 
التسهيالت في السوق المحلي األردني2,10٪ فيما تبلغ حصة الودائع لدى البنك إلى إجمالي ودائع القطاع 
المصرفي 1,61٪ علمًا بأن حصة حقوق المساهمين في البنك منسوبة إلى مجموع حقوق المساهمين 

لدى القطاع المصرفي األردني تبلغ نحو 2,26 ٪.

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 اي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثر مادي على عمل 
البنك. الدولية على  الجودة  التنافسية. وال تنطبق معايير  أو قدرته  البنك 

ال�صم                                                                            عدد الأ�صهم كما في       الن�صبة%          عدد الأ�صهم كما في       الن�صبة%
            2009/12/31                                          2010/12/31                                                                                      

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية)�س.م.ب( البحرين        69,343,174                  86,679              61,471,912                  86,679

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية ) �س . م . ب ( البحرين الم�ساهم الوحيد المالك لأكثر من 5% من اأ�سهم البنك حيث تبلغ ن�سبة م�ساهمتها  86.679 %. 
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الهيكل التنظيمي لبنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
مجل�ص الإدارة

المدير العام

لجنة التدقيق

التدقيق الداخلي

اأمين �صر المجل�ص

المطابقة )مراقبة المتثال(
والحاكمية الم�ؤ�ص�صية

نائب المدير العام ورئي�ص
مجم�عة ت�صهيالت ال�صركات

�صركة التعاون العربي
لال�صتثمارات المالية

لجان الإدارة
لجنة المخاطر

اإدارة الئتمان و المخاطر
الم�ؤ�ص�صة البحرين

دائرة متابعة وت�ص�يب  
الت�صهيالت 

الم�ؤ�ص�صة البحرين

رئي�ص مجم�عة
ت�صهيــالت ال�صــركـــــات

رئي�ص مجم�عة الأعمال
الم�صرفية بالتجزئة

رئي�ص مجم�عة الخزينة
اإدارة الئتمان والمخاطر

رئي�ص مجم�عة  الدعم والم�صاندة

اللجان المنبثقة
عن المجل�ص

الأعمال الم�صرفية
بالتجزئة

ت�صهيالت 
ال�صركات
الكبرى

التط�ير ال�صتراتيجي
ط  المجم�عة 

وارتبا
والعالقات الخارجية

مراجعة وت�ثيق
الئتمان الم�صرفي

متابعة وت�ص�يب 
الت�صهيالت

تكن�ل�جيا 
المعل�مات

ال�ص�ؤون 
الإدارية

الم�ارد
الب�صرية ال�ص�ؤون  

القان�نية
الرقابة
الماليـة

العمليات 
المركزية

عالقات 
الم�ؤ�ص�صة
ل�ص�ؤون 
العالم

الخزينة
اإدارة

المخاطر
مخاطر
التجرئة

ال�صتثمار
الئتمان

التقارير  واأنظمة 
المعل�مات

مخاطر الئتمان

مخاطر الت�صغيل

مخاطر ال�ص�ق

رقابة العمليات

مخاطر الت�صغيل
ورقابة العمليات
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الهيكل التنظيمي لشركة التعاون العربي لالستثمارات المالية

هيئة المديرين

نائب الرئي�ص التنفيذي
ل�ص�ؤون العمليات

نائب الرئي�ص التنفيذي
ل�ص�ؤون ال�صتثمار

�سابط امتثال

الدائرة 
القانونية

دائرة خدمة
العمالء

دائرة الت�سويق
وتطوير المنتجات

اإدارة الخدمات
الم�ساندة

اإدارةالو�ساطة
المالية

دائرة الرقابة
الداخلية والئتمان

دائرة الموارد
الب�سرية الرئي�ص التنفيذي

دائرة العمليات
دائرة 

تكنولوجيا 
المعلومات

دائرة الو�ساطة
المحلية

دائرة الو�ساطة
الدولية

دائرة ال�سوؤون
الإدارية

دائرة الو�ساطة
الإقليمية

دائرة الأبحاث
والدرا�سات

دائرة الرقابة 
المالية

دائرة اإدارة
الأ�سول  وال�ستثمار

دائرة تمويل
ال�سركات
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عدد موظفي البنك وشركة التعاون العربي لالستثمارات 
المالية وفئات مؤهالتهم

برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك وشركة التعاون 
العربي لالستثمارات المالية

تم عقد )154( دورة داخلية وخارجية وفي مركز تدريب البنك بم�ساركة  )598( موظف كما هو مبين تفا�سيله اأدناه:

الـــــدورات: اأ�صمــــــاء 

عدد م�ظفي البنك
2

31
6

300
58
16
24

437

اإ�صم الدورة
دورات متخ�س�سة في تنمية الموارد الب�سرية وتطوير المهارات

دورات متخ�س�سة في الت�سويق الم�سرفي والبطاقات الئتمانية وخدمة العمالء
الم�ساركة في الموؤتمرات والملتقيات المحلية والخارجية

دورات متخ�س�سة في عمليات ال�ستثمار والخزينة
دورات متخ�س�سة في اإدارة المخاطر والأزمات الم�سرفية والتدقيق والرقابة والمطابقة

دورات متخ�س�سة في مجال تكنولوجيا المعلومات واأنظمتها
دورات متخ�س�سة في الت�سهيالت الم�سرفية وتمويل الم�ساريع

دورات متخ�س�سة في العمليات الم�سرفية الداخلية والخارجية
دورات متخ�س�سة في الجوانب القانونية والأنظمة والتعليمات

دورات متخ�س�سة في الجوانب المحا�سبية

عدد الـــــدورات
17

134
3

154

عدد م�ظفي �صركة التعاون العربي لال�صتثمارات المالية
-
5
1

26
1
2
0

35

عدد الم�صاركين
158

43
21
13
41
22
76
27

192
5

598

عدد الم�صاركين
311
283

4
598

الم�ؤهل العلمي
دكتوراه

ماج�ستير
دبلوم عالي
بكالوريو�س

دبلوم
ثانوية عامة

دون التوجيهي
  اإجمالي عدد الم�ظفين

البيــــــــــــان
ن�ع الدورة التدريبية

دورات مركز تدريب البنك
دورات المعاهد المحلية داخل الأردن

دورات المعاهد خارج الأردن
  المجم�ع الكلي

البنك و�صركة التعاون العربي لال�صتثمارات المالية

  المجم�ع
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 المخاطر التي يتعرض البنك لها

من المتوقع اأن ي�سهد العام القادم 2011 ا�ستمرارًا في تح�سن النهج القت�سادي للمملكة حيث ان القت�ساد الأردني 
قد �سهد  تح�سنا ملمو�سا خالل العام المن�سرم 2010 وذلك في عدد من النواحي القت�سادية وذلك نتيجة لتظافر 
الجهود الحكومية من خالل ا�سدار وتعديل الكثير من القوانين والجراءات التي �ساهمت في تح�سن وتن�سيط الأداء 
القت�ساد  تخدم  جديدة  فر�س  وايجاد  خلق  في  الخا�س  القطاع  جهود  ا�ستمرار  اإلى  بالإ�سافة  هذا  القت�سادي، 

الأردني خالل عام 2010.
 

وذلك  التوالي  على   %3,5 و   %2,9  ،%2,03 ن�سبته  ما  بلغ  مت�ساعدًا  نموا   2010 خالل  القومي  الناتج  �سهد  حيث 
لالأرباع الثالثة الأولى من العام 2010 اأي بمتو�سط ناتج قومي 2,8% حيث اأنه من المتوقع اأن ي�سل هذا النمو اإلى 

3,4% في نهاية 2010 مقارنة ب 2,3% للعام 2009.
 

الناتج  من   %8,5(  2009 العام  خالل  دينار  مليار   1,5 البالغ  بالموازنة  العجز  تخفي�س  من  الحكومة  تمكنت  كما 
القومي( ب�سكل ملحوظ لي�سل اإلى ما قيمته قرابة 1 مليار دينار )5,3% من الناتج القومي(. تجدر الإ�سارة اإلى اأنه 

تم الإعالن عن موازنة العام 2011 بعجز مالي قدره 1,06 مليار دينار اأي ما ن�سبته 5% من الناتج القومي.
 

من جهة اأخرى ارتفع حجم ال�سادرات بن�سبة 16% خالل الع�سر اأ�سهر الأولى من العام 2010 لت�سل اإلى ما قيمته 
تح�سنا   2010 العام  الأولى من  اأ�سهر  الع�سر  والعقارات خالل  ال�سياحة  �سهد كل من قطاع  كما  دينار.  مليار   3,45
لل�سياحة و 4,92 مليار دينار  اإلى ما قيمته 2,05  لي�سل  بعام 2009  التوالي مقارنة   و 20% على  بلغ %19  ملحوظا 

لل�سناعة.
 

باأقل  مقارنة   %4,8 اإلى  لي�سل   2010 العام  من  الأولى  �سهرًا  ع�سر  الأحد  خالل  الت�سخم  ارتفع  اأخرى  ناحية  من 
اآثار  بع�س  تتجاوز  لم  القت�سادية  القطاعات  بع�س  اأن  مع مالحظة   ،  2009 العام  من  الفترة  نف�س  خالل   %1 من 
الأزمة العالمية ك�سوق ال�ستثمارات وبالأخ�س �سوق عمان المالي. حيث تجدر ال�سارة اإلى اأن ا�ستمرار الرتفاع في 
ا�سعار المحروقات بالإ�سافة الى ا�ستمرار النخفا�س الحا�سل في �سعر �سرف الدولر هي من اأهم التحديات التي 

�ستواجه القت�ساد الأردني خالل 2011 والتي قد توؤثر �سلبًا على ح�سن تعافيه.
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النتائج المالية
بالرغم من ا�ستمرار الظروف الإقت�سادية ال�سعبة التي ل زالت تخيم على العالم والمنطقة، وبالرغم من انخفا�س 
الم�سرفية  العربية  الموؤ�س�سة  بنك  ا�ستطاع  فقد  الإقت�سادية  قطاعاته  كافة  في  الأردن  ي�سهدها  التي  النمو  معدلت 
)الأردن( تحقيق نتائج متميزة خالل العام 2010 حيث بلغت اأرباحه ال�سافية بعد ال�سريبة 10,4 مليون دينار مقارنة 
مع 9،2 مليون دينار للعام ال�سابق اأي بن�سبة نمو تجاوزت الـ 12%، حيث جاءت هذه النتائج اليجابية كثمرة للجهود 
الم�سنية التي بذلتها الإدارة التنفيذية لتحقيق خطة البنك ال�ستراتيجية في موا�سلة النمو ل �سيما في قطاع الأفراد،  
حيث و�سل اإجمالي الدخل اإلى 34,6 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار خالل العام ال�سابق اأي بزيادة مقدارها %15 
حيث �سكلت اليرادات من الفوائد والعمولت ما ن�سبته 80% من هذا الدخل، بينما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد 

والعمولت اإلى 7,1 مليون دينار مقارنة مع 6,6 مليون دينار للعام ال�سابق. 

وبالرغم من التو�سع الذي �سهده البنك خالل عام 2010 ل �سيما في قطاع الأفراد والذي تمثل بفتح 6 فروع اإ�سافية 
خالل العام اإل اأن البنك ا�ستطاع تر�سيد نفقاته والمحافظة على ن�سبة زيادة معتدلة في النفقات لم تتجاوز الـ 5,4% حيث 

و�سل اإجمالي الم�سروفات الإدارية والعمومية اإلى 15,7 مليون دينار مقارنة مع 14,9 مليون دينار للعام ال�سابق. 

وبهذه المنا�سبة اأعربت ال�سيدة �سيمونا �سابيال ب�سوتي - المدير العام للبنك عن �سعادتها بتحقيق هذه النتائج اليجابية 
بالرغم من  البنك  الإدارة و�ساركت فيها كافة طواقم وكوادر  التي قام بها مجل�س  الم�سنية  للجهود  تاأتي كثمرة  التي 
ال�سيا�سة المتحفظة التي ينتهجها البنك تجاه كافة اأنواع المخاطر وحر�سه على جودة و�سالمة موجوداته، والمحافظة 
على ن�سب �سيولة مرتفعة، م�سيرة اإلى موا�سلة البنك تنفيذ خطته ال�ستراتيجية والمتمثلة في تعزيز م�سادر اأمواله ل 
�سيما من ودائع العمالء وزيادة ح�سته ال�سوقية من خالل موا�سلة فتح الفروع والتي و�سل عددها اإلى 25 فرعا، وتنويع 

باقة خدماته الم�سرفية وطرح منتجات مبتكرة لخدمة عمالئه ل �سيما قطاع الأفراد الذي حقق معدلت نمو مرتفعة. 

وقد ارتفعت موجودات البنك لت�سل اإلى 697 مليون دينار في نهاية العام 2010 بالمقارنة مع 611 مليون دينار في نهاية 
العام 2009 اأي بن�سبة نمو 14%، كما ارتفعت محفظة الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة ب�سكل ملحوظ خالل العام حيث ارتفع 
ر�سيد المحفظة بن�سبة 10% لي�سل اإلى 312 مليون دينار ف�سال عن التطور والتح�سن النوعي الذي رافق هذه الزيادة مما 
يوؤكد نجاح البنك في المحافظة على جودة المحفظة الئتمانية ويعزز قدرة البنك على اإدارة اأ�سوله والإ�ستغالل الأمثل 

للفر�س المتاحة في توظيف الأموال مع المحافظة على التوازن ما بين ال�سيولة والربحية ودرجة المخاطرة.

اأما على �سعيد الودائع فقد �سهدت ارتفاعا بن�سبة 20% خالل العام حيث و�سلت اإلى 508 مليون دينار مما يعزز ثقة 
المودعين في البنك. وفيما يخ�س اأهم الموؤ�سرات المالية فقد بلغ العائد على حقوق الم�ساهمين 10.2% بينما و�سل 
اأي بن�سبة 13% من  اإلى 130 فل�س  اأما العائد على ال�سهم الواحد فقد و�سل  اإلى %1,6،  العائد على موجودات البنك 
القيمة الإ�سمية لل�سهم. وقد وا�سل البنك �سيا�سته في تدعيم راأ�س المال وزيادة حقوق الم�ساهمين حيث قام بزيادة 
اإلى 80 مليون دينار عن طريق ر�سملة الأرباح المدورة، كما ارتفع مجموع  راأ�سماله خالل العام من 71 مليون دينار 
ن�سبته حوالي 15% من  ما  ولت�سكل  دينار عن عام 2009  مليون   10 بزيادة  دينار  مليون  اإلى 107  الم�ساهمين  حقوق 
مجموع اأ�سول البنك. كما بلغت ن�سبة كفاية راأ�س المال اإلى 29% متخطية ب�سكل كبير الن�سبة المطلوبة من قبل البنك 

المركزي الأردني.  

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية

تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال البنك لعام 2010 
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ال�دائع
اأمواله من الودائع بهدف تنمية موارده المالية  اإلى تعزيز وتنويع م�سادر  وا�سل البنك خطته ال�ستراتيجية الهادفة 
المتاحة وتوفير متطلبات خطته التو�سعية. فقد �سهد حجم الودائع ارتفاعا بن�سبة 20% خالل العام حيث و�سل اإلى 
508 مليون دينار مقارنة مع 423 مليون دينار. وقد وا�سل البنك �سيا�سته الهادفة اإلى زيادة قاعدة العمالء وزيادة 
اأعداد المودعين �سواء من قطاع الأفراد اأو ال�سركات اأو من البنوك والموؤ�س�سات المالية حيث �ساهم هذا التنوع في 
تخفي�س متو�سط تكلفة الأموال وبالتالي تحقيق هام�س ربح اأعلى. وقد بلغت اأر�سدة العمالء في نهاية عام 2010 ما 

يعادل 360 مليون دينار حيث �سكلت الح�سابات الجارية والتوفير ما ن�سبته 33% من مجموع الودائع.

محفظة الت�صهيالت الئتمانية
ارتفعت محفظة الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة ب�سكل ملحوظ خالل العام حيث ارتفع ر�سيد المحفظة بن�سبة %10 
اإلى 312 مليون دينار ف�سال عن التطور والتح�سن النوعي الذي رافق هذه الزيادة مما يوؤكد نجاح البنك في  لي�سل 
المتاحة  للفر�س  الأمثل  والإ�ستغالل  اأ�سوله  اإدارة  البنك على  ويعزز قدرة  الئتمانية  المحفظة  المحافظة على جودة 
المخاطرة. وقد جاءت معظم هذه ال�سيولة والربحية ودرجة  التوازن ما بين  المحافظة على  الأموال مع  في توظيف 
البنك في  يوؤكد نجاح  الأفراد مما  ت�سهيالت  والتو�سع في  التفرع  التجزئة من خالل  التو�سع في قطاع  نتيجة  الزيادة 
تحقيق ا�ستراتيجيته الهادفة اإلى تو�سيع قاعدة المتعاملين معه لي�سبح اأحد البنوك المف�سلة للخدمات الم�سرفية لدى 

�سريحة كبيرة من المجتمع المحلي. 

الخدمات الم�صرفية الخا�صة بالأفراد )قطاع التجزئة(
الأمد  ق�سيرة  واأخرى  طويلة  ا�ستراتيجية  خططًا  تبني  على  )الأردن(  الم�سرفية  العربية  الموؤ�س�سة   بنك  يحر�س 
لالإرتقاء بخدماته الم�سرفية ومنتجاته كمًا ونوعًا والتي من �ساأنها تعزيز مكانته بين البنوك ب�سكل عام وبين عمالئه 

ب�سكل خا�س والإ�ستمرار في تحقيق ميزة تناف�سية على �سعيد خدمة العمالء. 

كذلك يعمل البنك وب�سكل حثيث وم�ستمر لتقديم خدمات ومنتجات متنوعة تتنا�سب واحتياجات العمالء من معظم 
اإلى تو�سيع قاعدة عمالئه، وتعزيزًا لح�سته ال�سوقية والتي بدورها ت�ساهم في زيادة م�سادر  �سرائح المجتمع �سعيًا 

اأرباحه الت�سغيلية من جهة وتقوية تواجده كع�سو فّعال في الجهاز الم�سرفي.

ارتفعت محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة 
للبنك بشكل ملحوظ خالل العام 2010 لتصل 

إلى 312 مليون دينار 
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التجزئة  منتجات  بتعديل  عام 2010  في  التنفيذية   الإدارة  قامت  فقد  وت�سويقها،  التجزئة  منتجات  �سعيد  على  اأما 
بالمنتجات  الخا�سة  الت�سويقية  الحمالت  �ساهمت  وقد  المنتج.  المطروحة �سمن  والمزايا  المنح  �سيا�سات  من حيث 
بالإ�سافة اإلى ن�ساطات العالقات الت�سويقية التي اأطلقتها الإدارة في الترويج الفّعال للبنك ومنتجاته، حيث اأطلق البنك 
حملة ت�سويقية للترويج للبطاقات الئتمانية هدفت اإلى زيادة حجم ال�ستخدامات والتي تم من خاللها توزيع جوائز 
نقدية قّيمة على العمالء الذين فازوا في ال�سحوبات النقدية ال�سهرية والكبرى.كما تم اطالق حملة اأخرى للقرو�س 
ال�سكنية عالوة على حملة القرو�س ال�سخ�سية والتي قدم البنك من خاللها جوائز عينية  لعمالئه، تلفاز مع كل قر�س 

�سخ�سي ومكيف هواء مع كل قر�س �سكني.

وقد انعك�ست ن�ساطات قطاع التجزئة على نتائج هذا القطاع، فقد بلغت قيمة المحفظة الئتمانية لقطاع التجزئة في 
نهاية عام 2010 نحو 155 مليون دينار، لت�سكل ما ن�سبته 50% من اإجمالي محفظة الت�سهيالت، محققة نموا بمبلغ 
25 مليون دينار اأي ما ي�سكل ن�سبة زيادة 19% مقارنة بالعام 2009. وفيما يتعلق بودائع عمالء التجزئة، فقد �سكلت 
ما ن�سبته 61% من اإجمالي ودائع العمالء في البنك. حيث كان لهذه النتائج اأثرًا اإيجابيًا في زيادة م�ساهمة اإيرادات قطاع 

التجزئة، حيث �سكلت ما ن�سبته 39% من مجمل اإيرادات البنك.

وقد تلخ�ست اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لقطاع التجزئة في العام 2010 على تحقيق الأهداف التالية:
العمالء. احتياجات  وتواكب  تلبي  منتجات  طرح  خالل  من  ال�سوقية  ح�سته  وزيادة  التناف�سية  البنك  قدرة  • تنمية 

اأعلى. وجودة  اأقل  بكلفة  الودائع  اإدارة  على  والتركيز  عمالئه   قاعدة  لتو�سيع  جدد  عمالء  • ا�ستقطاب 
البنك  لعمالء  واأ�سرع  اأف�سل  خدمة  تقديم  اأجل  من  الآلية  وال�سرافات  الفروع  �سبكة  لتو�سيع  جديدة  فروع  • فتح 

في مختلف مناطق المملكة.
والراحة. الأمان  عن�سري  تكفل  للعمالء  جديدة  خدمات  • تقديم 

اإدارة محفظة الت�صهيالت الئتمانية لل�صركات
رغم �سعوبة الظروف الإقت�سادية  والتراجع الذي �سهدته معظم القت�ساديات الدولية نتيجة الأزمة المالية العالمية، 
فقد ا�ستمر البنك في تقديم الت�سهيالت الئتمانية لمختلف القطاعات والأن�سطة الإقت�سادية المنتجه مع التركيز على 
بع�س  تمويل  في  الم�ساهمة  تمت  كما  الجيدة،  المالية  المراكز  ذات  ال�سركات  وا�ستهداف  التمويل  في عملية  التنويع 
والتجارة  ال�سناعة  مثل  اأخرى  قطاعات  اإلى  اإ�سافة  والتعدين  الطاقة  قطاعي  في  تركزت  والتي  الحيوية  الم�ساريع 
والقطاعات التجارية المختلفة، كما تم العمل على تعزيز وتطوير العالقات مع العمالء القائمين وذلك ا�ستنادًا اإلى 
التزام البنك بتقديم خدماته بفاعلية وجودة عالية. ونتيجة لهذه الجهود فقد حققت دائرة ت�سهيالت ال�سركات نموًا في 
ر�سيد المحفظة الئتمانية، حيث ارتفع ر�سيد المحفظة الئتمانية  لي�سل اإلى 131 مليون دينار في نهاية العام الحالي، 

كما ارتفعت الإيرادت الت�سغيلية لت�سل اإلى 9 مليون دينار مقارنة مع 8,3 مليون دينار في عام 2009 . 

هذا وقد حر�ست اإدارة ت�سهيالت ال�سركات على زيادة التحوط في عمليات التمويل وذلك بالموائمة ما بين احتياجات 
العمالء بعد التذبذب في الأ�سعارالذي �سهده عامي  2008 و 2009  بالإ�سافة اإلى تحديات عام 2010 والذي �سهد ركودًا 

ن�سبيًا في معظم القطاعات، بالإ�سافة اإلى المراقبة الحثيثة لجودة المحفظة الئتمانية.

لذا ترى اإدارة ت�سهيالت ال�سركات باأن عام 2011 واإن كان �سي�سهد بع�س تبعات الأزمة المالية، اإل اأن الفر�س لزالت 
قائمة و�سيا�ستنا �سترتكز على التنويع في المحفظة الئتمانية والمراقبة الحثيثة للمحفظة الئتمانية. 

،و�سيتم  البنك  اأعمال  في  ب�سيطة  القطاع  هذا  م�ساهمة  زالت  فال  والمتو�سطة  ال�سغيرة   الموؤ�س�سات  بخ�سو�س  اأما 
التركيز في عام 2011 على هذا القطاع من خالل ابتكار بع�س المنتجات  الجديدة بما ي�سمن تحقيق تقدم ملحوظ في 

تمويل هذه ال�سريحة الكبيرة من العمالء.

وفي إطار تنفيذ خطته االستراتيجية للتفرع، فقد قام البنك في عام 2010 بافتتاح فروع 
جديدة له في مناطق طبربور، السلط، عبدون، شارع الحرية، مادبا والمفرق وبتصاميم 
البحرين ليصل  األم في  المؤسسة  المعتمدة من قبل  التصاميم  تتوافق مع  حديثه 
عدد فروع البنك إلى 25 فرعًا. وباإلضافة لما سبق فقد قام البنك أيضًا بتوسيع نطاق 

شبكته من أجهزة الصراف اآللية لتصل إلى 49 صراف آلي.

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية
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الخزينة
النقدي  وال�سوق  النقدية  التدفقات  اإدارة  في مجال  غاياتها  تحقيق  من  عام 2010  الخزينة خالل  دائرة  ا�ستطاعت 
واأ�سواق راأ�س المال و�سوق العمالت الأجنبية بالإ�سافة اإلى مهامها في اإدارة ال�سيولة وكذلك اإدارة مخاطر ال�سوق. كما 
تمكنت الدائرة من تحقيق النمو في اإيرادات الدائرة ب�سكل وا�سح من خالل اإدارة موجودات ومطلوبات البنك ب�سكل 
كفوؤ والمحافظة على التوازن ما بين المخاطر والربحية لترفع م�ساهمتها في الأرباح المتحققة للبنك. وعلى �سعيد 
ن�ساطها في ال�سوق النقدي، فقد تم تحقيق الأهداف المر�سومة والمحافظة على ن�سب نمو الأرباح للعام 2010 على الرغم 

من ارتفاع حجم ال�سيولة في النظام الم�سرفي وتدني م�ستويات اأ�سعار الفائدة اإلى اأدنى م�ستوياتها تاريخيًا.

البنك  عن  ال�سادرة  العام  الدين  لأدوات  الإ�سدارات  جميع  في  الدائرة  �ساركت  فقد  المال  راأ�س  �سوق  مجال  وفي 
المركزي الأردني حيث تمكنت من تحقيق اأهدافها المحددة في هذا الن�ساط وزيادة في ن�سب نمو الأرباح في �سوق 
ال�سندات الحكومية المحلية من خالل التوقعات ال�سليمة والدقيقة لأ�سعار الفائدة على الدينار الأردني. ويتكرر نجاح 
اأعمال الدائرة في ا�ستكمال اإنجازها في مجال �سوق القطع الأجنبي، حيث تمكنت الدائرة من المحافظة على م�ستويات 
نموها في الأرباح مقارنة مع العام ال�سابق على الرغم من الظروف الإقت�سادية والمالية التي اأحاطت بتاأثيراتها ال�سلبية 

على هذا ال�سوق بوجة خا�س.

كما اإ�ستطاعت الدائرة من التو�سع في تقديم المنتجات الخا�سة بدائرة الخزينة لعمالء ال�سركات الكبرى في مجال 
اإلى  بالإ�سافة  الفائدة  لأ�سعار  المقاي�سة  وعقود  الآجلة  العقود  مثل  �سواء  على حد  التحوط  اأدوات  وكذلك  الإ�ستثمار 

تقديم خدمات الحفظ الأمين واأمانة الإ�ستثمار.

�صركة التعاون العربي لال�صتثمارات المالية
اإن �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية وهي �سركة تابعة لبنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( ومملوكة 
بالكامل له وتمثل الذراع ال�ستثماري للبنك في بور�سة عمان والأ�سواق المالية الإقليمية والدولية. وتحتل مركزًا متقدمًا بين 
�سركات الو�ساطة العاملة في الأردن كما تكمن غاياتها في اإدارة ال�ستثمار واأعمال الو�ساطة في الأوراق المالية نيابة عن 

عمالئها بالإ�سافة اإلى تقديم ا�ست�سارات مالية لال�ستثمار في الأوراق المالية واإدارة اإ�سدارات الأوراق المالية الجديدة . 

واصـل البنك جهـوده المـتركزة عـلى تطـوير وتطـبيق 
مجموعة من البرامج واألنظمة بنجاح متميز
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روؤية  مع  يتالئم  وبما  المحلي  ال�سوق  في  الو�ساطة  �سركات  اأعمدة  من  كواحدة  التقدم  في  ال�سركة  وا�سلت  وقد  هذا 
ال�سركة باأن تكون الخيار الأول لال�ستثمار والو�ساطة محليا واقليميا، وقد قامت ال�سركة بطرح نظام التداول الإلكتروني 
خالل عام 2010 وبذلك تكون من اأوائل �سركات ال�سوق المحلي التي تقدم هذه الخدمة، وا�ستطاعت اإدارة ال�سركة من 
تحقيق اأهدافها من خالل اإدارة موجوداتها ومطلوباتها بكفاءة عالية وتقليل المخاطر المرتبطة بها من حيث الئتمان 

وال�سيولة والربحية، لترفع ربحيتها متام�سية مع الأو�ساع الحالية. 

وقد ا�ستطاعت ال�سركة رغم النخفا�سات والتذبذبات في الأ�سواق المالية المحلية والعالمية من الحفاظ على نمط 
تحقيق الأرباح رغم الأزمة العالمية الراهنة وال�سعوبات التي يواجهها القطاع ب�سكل عام و�سوق المالي الأردني ب�سكل 
ال�سركة  ا�ستطاعت  وقد  هذا   .2010 عام  خالل  دينار  مليون   2.4 بلغت  �سافية  اأرباح  ال�سركة  حققت  حيث  خا�س، 
تخفي�س نفقاتها الإدارية بن�سبة 21% عن عام 2009 وذلك كجزء من تح�سين الأداء وتعظيم الأرباح والحفاظ على 

م�ستوى الخدمات المقدمة لعمالءها.

وبالرغم من المناف�سة والأو�ساع الحالية لل�سوق فقد ا�ستطاعت ال�سركة تثبيت مكانتها كاإحدى �سركات الو�ساطة المالية 
الرائدة في القطاع المالي وتقدمت ال�سركة اإلى المركز الثالث على �سلم ترتيب �سركات الو�ساطة العاملة ب�سوق عمان 
المالي والبالغة 65 �سركة رافعة ح�ستها ال�سوقية اإلى 5.6%، حيث بلغ حجم تداول ال�سركة 744 مليون دينار خالل عام 

2010، وا�ستمرت ال�سركة بتقديم خدمات الو�ساطة في الأ�سواق الإقليمية والدولية.

كما قامت ال�سركة باإعادة هيكلة موجودات ال�سركة خالل العامين ال�سابقين وفق معايير محددة تتما�سى مع �سيا�سة 
ال�سركة على  لل�سركة وعمالءها، ولذلك حر�ست  المالية الحالية  ال�سركة التحوطية وذلك لتجنب م�ساعفات الأزمة 
الإ�ستمرار بالإحتفاظ بال�سيولة المطلوبة خالل العام المن�سرم وذلك لتجنب اأي م�ساعفات لالأزمة وا�ستمرت بتقديم 
الخدمة الأف�سل للعمالء وبدون توقف مما �ساهم في ت�سيير اأمور ال�سركة الت�سغيلية ح�سب الخطة المو�سوعة لإدارة 
التدفقات النقدية لل�سركة فو�سلت ال�سيولة النقدية المبا�سرة لل�سركة 19% كما في 31 كانون الثاني 2010 من اإجمالي 
موجوداتها، كما عملت ال�سركة على بناء مخ�س�س عام بلغ نهاية العام 2.85 مليون الدينار وذلك لمواجهة اأية تطورات 

قد تطراأ خالل الفترات الالحقة.

اإدارة المخاطر واأنظمة الرقابة الداخلية
الم�سرفية )الأردن( بحدود 2% وهو ي�سعى جاهدًا لزيادتها حيث تم  العربية  الموؤ�س�سة  ال�سوقية لبنك  تبلغ الح�سة 
موؤخرًا اإجراء بع�س التعديالت على ال�سالحيات واللجان الئتمانية التي من �ساأنها اأن تخدم اأهداف البنك في زيادة 

ح�سته ال�سوقية ب�سورة فاعلة.

وفي ذات الوقت ما تزال دوائر الئتمان والمكونة من مراجعة  الئتمان، اإدارة وتوثيق الئتمان ودائرة مخاطر التجزئة 
والأطر  ال�سيا�سة  �سمن  تقع  الممنوحة  الت�سهيالت  �سقوف  باأن  ت�سمن  التي  والإجراءات  الو�سائل  اأف�سل  باتباع  تقوم 
المحددة من قبل البنك المركزي الأردني بالإ�سافة اإلى مجموعة الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية. حيث كان للدور الفعال 
والموؤثر لدوائر الئتمان الأثر الكبير في م�ساعدة البنك من تفادي العديد من المخاطر والخ�سائر خا�سة منذ بدء 
المتبعة في  والأ�ساليب  الو�سائل  اأحدث  بتطبيق  الئتمان  تقوم دوائر  تاريخه حيث  العالمية وحتى  الإقت�سادية  الأزمة 
�سفوف البنوك الرائدة عالميًا هذا بالإ�سافة اإلى الإ�ستعانة بالأنظمة البنكية والتحليلية المختلفة ومن خالل التحديث 

والمراجعة الم�ستمرة ل�سيا�سات واإجراءات العمل.

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية

واستمراراً لنهج الشركة في تحقيق رسالتها في تلبية احتياجات عمالئها فقد عملت 
أفضل  لتقديم  وذلك  الوساطة  منتج  ضمن  المالية  األسواق  توسيع  على  الشركة 

الخدمات االستثمارية.
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كما تجدر ال�سارة الى اأنه وخالل عام 2010 فقد قامت دائرة المخاطر باإعداد مبدئي لعملية التقييم الداخلي لمدى 
كفاية راأ�س المال )ICAAP) وذلك ح�سب توجيهات وتعليمات البنك المركزي الأردني. كما قامت دائرة المخاطر خالل 
ال�سيناريوهات  بناء على مجموعة من  ال�سدة  و�ساملة من اختبارات  باإعداد مجموعة متنوعة  المن�سرم 2010  العام 
والتي اأظهرت نتائج ايجابية تدل على قوة ومتانة البنك وقدرته على مواجهة اأي طارئ اأو تغيير في الظروف القت�سادية 

والمالية.

اإلى ذلك فقد قامت دائرة مخاطر الت�سغيل بالإعداد والتح�سير لعملية فح�س خطة ا�ستمرارية العمل والتي  اإ�سافة 
العليا لدى البنك وذلك لتقييم مدى  الثانية من نوعها تحت ا�سراف الإدارة  اأجريت بتاريخ 2010/10/2 والتي هي 

فاعلية الخطة وجهوزيتها بالإ�سافة اإلى بيان مدى توفر الإمكانات الالزمة لدى البنك لتطبيقها بنجاح.

التط�رات التكن�ل�جية 
اأف�سل  التناف�سية في تقديم خدمات  التكنولوجي بما يحافظ على ميزته  التطور  البنك بمواكبة  انطالقًا من اهتمام 
لعمالئه، فقد قام البنك بتوجيه طاقات البناء والتطوير اإلى دائرة تكنولوجيا المعلومات، حيث بدء العمل في تنفيذ 
تطبيق نظام بنكي متكامل جديد يلبي الطلب المتزايد على تقنيات اأعلى لرفع م�ستوى الخدمة المقدمة لعمالء البنك، 
واأتمتة عمليات البنك المختلفة لتقليل مخاطر الأخطاء الب�سرية، وللو�سول اإلى اأكبر عدد من العمالء فقد واكب البنك 
وبريادة تحدي اإن�ساء عدد كبير من الفروع ون�سر عدد اأكبر من اأجهزة ال�سراف الآلي في وقت قيا�سي، معتمدًا في 
الالزمة ل�سمان خدمة  والأجهزة وخطوط الت�سال  الأنظمة  توفير  المعلومات في  تكنولوجيا  ذلك على كفاءة دائرة 
اأنظمة المعلومات بتقديم خدماتها الم�ستمرة للذراع ال�ستثماري  اإلى جنب قيام دائرة  راقية في تلك الفروع جنبًا 
لل�سركة،  الالزمة  الخدمات  كافة  تقديم  في  ا�ستمرت  حيث  المالية(،  لال�ستثمارات  العربي  التعاون  )�سركة  للبنك 
الخدمات  تقديم  الرائدة في  اإثبات مكانتها  ال�سركة من  مّكن  الذي  اللكتروني  التداول  اإطالق خدمة  اإلى  بالإ�سافة 

المتميزة لعمالئها.

التط�رات الإدارية والتنظيمية
يعتبر البنك باأن موارده هي راأ�س ماله الحقيقي، وبناء على ذلك فاإنه يرى في ا�ستثماره لموارده الب�سرية هدفًا يحققه 
تطوير  على  دوؤوب  ب�سكل  البنك  ي�سعى  حيث  البعيد،  الم�ستوى  على  يتحقق  ا�ستراتيجي  واآخر  القريب  الم�ستوى  على 

خططه في هذا المجال وا�ستقطاب وتطبيق اأفكار ريادية من �ساأنها اأن تعمق من ثبات موارده الب�سرية الموؤهلة.

ومن هذا المنطلق فقد بداأ البنك في اإعادة النظر في �سّلم الرواتب والدرجات وتطويره وفقًا لواقع الم�سميات الوظيفية 
ووزنها الحقيقي في ال�سوق وبما يمّكن البنك من المحافظة على الكفاءات العاملة فيه وا�ستقطاب الكفاءات للعمل فيه 
واإيجاد بيئة عمل تت�سم بالتناف�سية ومكافاأة النجاز ي�ساف اإلى ذلك اإعادة ت�سميم الهياكل التنظيمية الفرعية لإدارات 
ودوائر فروع البنك بال�سكل الذي يخلق م�سارًا وظيفيًا وا�سحًا للموظف وي�سهل على البنك بناء وتنفيذ خطط الإحالل 
اإلى جنب مع واقع تركيز البنك على جهوده في تدريب موظفيه وتعميق المعارف  الوظيفي، وتاأتي تلك الجهود جنبًا 
اإ�ستراتيجية  اإطار  في  كله  ذلك  وياأتي  المتميز،  البنك  موظف  عن  المطلوبة  ال�سورة  يعك�س  وبما  لديهم  والمهارات 
المواهب  واإبراز  الوظيفي  التقييم  اآليات  اإدارة المجموعة من خالل تحديد  التي بداأتها  الب�سرية  الموارد  التحول في 
وتقديم  ال�سنوي  الموظفين  راأي  م�سح  خالل  من  العمل  مناحي  حول  الموظفين  جميع  اآراء  اإلى  والو�سول  والقيادات 

المتيازات والحوافز والمكافاآت من خالل �سيا�سات موارد ب�سرية حديثة وعلمية ومواكبة لواقع العمل.

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

البنك الرئيسي.



     بنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن( | التقرير ال�سنوي 402010

البيان / ال�سنة                                                   2010                   2009                    2008                  2007                     2006  
الأرباح اأو )الخ�سائر

المتحققة( قبل ال�سرائب                                        14.350              13.191                  14.988                15.215                15.952
الأرباح الموزعة*                                                     9.600                9.081                      6.447                  8.409                  11.212

ن�سبة التوزيع                                                            %12                     %12.8                    %10                       %15                        %25
�سافي حقوق الم�ساهمين                                        106.598            96.225                  85.104                 77.345                65.781

اأ�سعار اإغالق الأوراق المالية                                    1.15                   1.09                       1.46                     2.25                     2.62

ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح اأو الخ�سائر المتحققة والأرباح الموزعة و�سافي حقوق الم�ساهمين واأ�سعار الأوراق المالية 
)باآلف الدنانير(

* 2010 اأرباح مقترح توزيعها

الأرباح اأو )الخ�سائرالمتحققة( قبل ال�سرائب

�سافي حقوق الم�ساهمينن�سبة التوزيع

الأرباح الموزعة

�سعر ال�سهم في اآخر �سنة / دينار

2006

20062006

2006

2006
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20072007

2007

2007

20.000
15.000
10.000

5.000
�سفر

%25
%20
%15
%10

%5
%0

120.000
100.000

80.000
60.000
40.000
20.000

�سفر

15.000
10.000

5.000
�سفر

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

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

من عام 2006 - 2010
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تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل السنة المالية

الن�صب المالية                                                                                                                 2010 )%(                                   2009 )%(
متو�سط العائد على حقوق الملكية                                                                                                             10.2                                              10.2

متو�سط العائد على الموجودات                                                                                                                 1.6                                                1.5
ن�سبة الم�سروفات الت�سغلية / اإجمالي الدخل                                                                                           45.3                                              49.6
ن�سبة الت�سهيالت / ودائع العمالء والتاأمينات                                                                                           75.47                                      69.1

ن�سبة كفاية راأ�س المال                                                                                                                              29.17                                            30.83
ن�سبة الت�سهيالت غير العاملة / اإجمالي الت�سهيالت                                                                                 6                                                     5.7

ربحية الموظف )باآلف الدنانير(                                                                                                            23.7                                              20.9

لقد ا�ستطاع بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( تحقيق نتائج متميزة خالل العام 2010 حيث بلغت اأرباحه 
ال�سافية بعد ال�سريبة 10.4 مليون دينار مقارنة مع 9.2 مليون دينار للعام ال�سابق اأي بن�سبة نمو تجاوزت الـ %12، 
فقد و�سل اجمالي الدخل الى 34.6 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار خالل العام ال�سابق اأي بزيادة مقدارها %15 
حيث �سكلت اليرادات من الفوائد والعمولت ما ن�سبته 80% من هذا الدخل، بينما ارتفعت اليرادات من غير الفوائد 

والعمولت اإلى 7.1 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار للعام ال�سابق. 

وقد ارتفعت موجودات البنك لت�سل الى 697 مليون دينار في نهاية العام 2010 بالمقارنة مع 611 مليون دينار في نهاية 
العام 2009 اأي بن�سبة نمو 14%، كما ارتفعت محفظة الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة ب�سكل ملحوظ خالل العام حيث 
ارتفع ر�سيد المحفظة بن�سبة 10% لي�سل الى 312 مليون دينار. وفيما يخ�س اأهم الموؤ�سرات المالية فقد بلغ العائد 
على حقوق الم�ساهمين 10.2% بينما و�سل العائد على موجودات البنك اإلى 1.6%، اأما العائد على ال�سهم الواحد فقد 
و�سل الى 130 فل�س اأي بن�سبة 13% من القيمة ال�سمية لل�سهم. كما بلغت ن�سبة كفاية راأ�س المال الى 29.17% متخطية 

ب�سكل كبير الن�سبة المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني.  

التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية 
للبنك لسنة 2011

ان�سجاما مع روؤية البنك الم�ستقبلية وال�ستراتيجية المو�سوعة لل�سنوات القادمة فاإن البنك يتطلع نحو تحقيق الأهداف 
التالية:

.%10 عن  يقل  ل  بما  عليها  العائد  وزيادة  الم�ساهمين  حقوق  • تعظيم 
المالي. مركزه  وتدعيم  للبنك  الراأ�سمالية  القاعدة  • تعزيز 

الم�سرفي. القطاع  �سوق  في  ح�سته  وزيادة  التناف�سية  البنك  قدرة  • تنمية 
والم�ستقرة. الكلفة  قليلة  الودائع  ا�ستقطاب  على  والتركيز  وا�سعة  عمالء  قاعدة  • بناء 

المملكة. مناطق  كافة  في  انت�ساره  وزيادة  الأردن  في  البنك  ن�ساط  • تو�سيع 
المجال. هذا  في  ال�سوق  من  البنك  ح�سة  وزيادة  التجزئة  قرو�س  محفظة  • تنمية 

• التو�سع في الخدمات الم�سرفية للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة وزيادة حجم التمويل لأ�سحاب المهن الحرة. 
الديون  حجم  وتقليل  المحفظة  نوعية  تح�سين  في  وال�ستمرار  ال�سركات  ت�سهيالت  محفظة  في  النمو  • موا�سلة 

غير العاملة والمحافظة على م�ستوى متدني من المخاطر.
والعالمية. المحلية  الأ�سواق  في  الم�ستثمرين  وخدمة  ونوعًا  كمًا  ال�ستثمارية  الخدمات  تقديم  في  • التو�سع 

وفي  الفروع  �سبكة  في  التو�سع  اإلى  بال�سافة  العمالء  لخدمة  اف�سل  امكانية  لتوفير  الفروع  تحديث  على  • العمل 
اأجهزة ال�سراف الآلي في مناطق تن�سجم مع الأهداف ال�ستراتيجية للبنك.

• ا�ستثمار ال�سبكة الدولية الوا�سعة لمجموعة الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية لتوفير حزمة اأكبر من الخدمات الم�سرفية.
الخدمات. جودة  من  عالي  م�ستوى  على  المحافظة  مع  النفقات  �سبط  على  العمل  • موا�سلة 

المقدمة. بالخدمات  الرتقاء  �سبيل  في  الحديثة  التقنيات  وا�ستخدام  التكنولوجي  التطور  • متابعة 
II والعمل على ن�سر ثقافة التعامل مع المخاطر  بازل  متطلبات  مع  ان�سجاما  المخاطر  ادارة  تطوير  في  • ال�ستمرار 

الم�سرفية بكافة اأنواعها.
. لهم  المتوا�سل  المهني  التطوير  �سبل  وتوفير  الب�سرية  مواردنا  وكفاءة  فاعلية  وتعزيز  • تحفيز 

الأداء.  من  عالي  م�ستوى  تحقيق  �سبيل  في  والتاأهيل  التدريب  ن�ساطات  • زيادة 
المحلي. المجتمع  تنمية  في  • الم�ساركة 
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ال�صم
ال�سيد ح�سن علي جمعه محمد جمعه

الدكتور يو�سف عبداهلل محمد العو�سي

الدكتور �سالح حلوان الحميدان

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية ) �س.م.ب(
يمثلها ال�سيد �سائل فايز عزت  الوعري

SHEREEN INVESTMENTS LIMITED
يمثلها ال�سيد حارب م�سعود حمد الدرمكي 

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

�سركة الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية لالأوراق المالية
المحدودة يمثلها الدكتور خالد �سعيد رم�سان كعوان

معالي المهند�س �سفيق فرحان خليل الزوايده

معالي ال�سيد "محمد عقل " عيد محمد البلتاجي

الدكتور مروان ممدوح محمد ال�سايح

ال�سيدة منى اأحمد ح�سن عبا�س الديري

ال�سيد يو�سف عبد الرازق عبد المولى

المن�صب
رئي�س مجل�س الإدارة

نائب رئي�س مجل�س الإدارة 
اعتبارًا من 2010/4/25

نائب رئي�س مجل�س الإدارة
لغاية 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة
اعتبارًا من 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة
لغاية 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة
اعتبارًا من 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة 
لغاية 2010/4/25

عدد الأ�صهم كما في
2009/12/31         2010/12/31 الجن�صية

البحرينة

الكويتية

ال�سعودية

البحرينة
الأردنية

جزرالقناة جير�سي
الإماراتية

جزرالقناة جير�سي
الأردنية

البحرينة
الليبية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

البحرينية

الليبية

632                        712   

-                         564   

1.771                             -   

61.471.912       69.343.174   

632                         712   

-                         564   

1.771                        1.997  

438.622                 548.706   

3.595                     4.055   

24.027                   27.103   

-                         564   

1.283                             -   

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

ل يوجد �سركات م�سيطر عليها من قبل رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة واأقاربهم. كما ل يمتلك الممثلين عن اأع�ساء مجل�س الإدارة اأية اأ�سهم 
باإ�سمائهم.

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا
ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا.

ل يوجد �سركات م�سيطر عليها من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا.

مقدار أتعاب التدقيق للبنك والشركة التابعة

بلغت اأتعاب التدقيق للبنك لعـام 2010  مبلغ 47.974 دينار �ســامل �سريبة المبيــعات في حين بلغت اأتعــاب التدقيق ل�ســركة التعــاون العربي 
لال�ستثمــارات المالية مبلغ  7.540 دينار �ساملة �سريبة المبيعات.
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المزايا والمكآفات التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة

ال�صم

ال�سيد ح�سن علي جمعه جمعه

الدكتور يو�سف عبداهلل محمد العو�سي

الدكتور �سالح حلوان الحميدان

الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية ) �س.م.ب(
يمثلها ال�سيد  �سائل فايز عزت  الوعري

SHEREEN INVESTMENTS LIMITED
يمثلها ال�سيد حارب م�سعود حمد الدرمكي

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

�سركة الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية لالأوراق 
المالية المحدودة يمثلها الدكتور خالد �سعيد 

رم�سان كعوان

معالي المهند�س �سفيق فرحان خليل الزوايده

معالي ال�سيد "محمد عقل " عيد محمد البلتاجي

الدكتور مروان ممدوح محمد ال�سايح

ال�سيدة منى اأحمد ح�سن عبا�س الديري

ال�سيد يو�سف عبد الرازق عبد المولى

المن�صب

رئي�س مجل�س الإدارة

نائب رئي�س مجل�س الإدارة 
اعتبارا من 2010/4/25

نائب رئي�س مجل�س الإدارة 
لغاية 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة
اعتبار امن 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة
لغاية 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة

ع�سو مجل�س اإدارة اعتبارًا 
من 2010/4/25

ع�سو مجل�س اإدارة لغاية 
2010/4/25

بدل التنقالت
ال�صن�ية

16.848

11.232

4.160

15.028

11.440

6.768

3.393

13.320

12.148

10.200

8.320

4.160

117.017

المكافاآت
ال�صن�ية *

5.000

-

5.000

5.000

5.000

-

5.000

5.000

5.000

5.000

-

5.000

45.000

نفقات ال�صفر
ال�صن�ية

10.280

18.434

5.672

18.788

13.471

3.191

-

3.191

3.191

3.191

9.926

5.672

95.007

اإجمالي المزايا
ال�صن�ية

32.128

29.666

14.832

38.816

29.911

9.959

8.393

21.511

20.339

18.391

18.246

14.832

257.024

بالدينار الأردني

المجم�ع
* عن عام 2009

منى وديع نا�سر عوي�س           زوجة ع�سو مجل�س الإدارة معالي                  الأردنية              20.430                     18.111
                                              المهند�س  �سفيق فرحان خليل الزوايده         

الإ�صم                                     ال�صلة                                                            الجن�صية                                       عدد الأ�صهم كما في
2009/12/31             2010/12/31                                                                                                                                                                 

عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة 
وأقارب أشخاص اإلدارة العليا

 
 

- وكما ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب باقي اأع�ساء مجل�س الإدارة.
-  ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب اأي من اأ�سخا�س الإدارة العليا.
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المن�صبال�صم

مكافاآت 
ومزايا 
اأخرى

*** 29.335

**** 8.226

**** 8.996
-
-
-

**** 9.677

-
-
-
-

***** 72

***** 510

****** 380

اتعاب ح�ص�ر 
اجتماعات 

المجل�ص 
واللجان 

المنبثقه 
عنه

نفقات 
ال�صفر

ال�صن�ية

850
-

1.152
603
319

-
35

6.948
-

177
4.662

-

-
45

المكافاآت

ال�صن�ية  *

** 69.141
10.437

19.350
6.537

10.599
11.679
22.855

21.239
20.731
18.182
20.804

9.500

6.460
11.858

اإجمالي
 المزايا

ال�صن�ية

285.446
52.125

142.088
113.098

85.271
85.269

105.692

101.687
92.123

103.901
100.409

68.560

58.328
58.678

المجم�ع

المزايا والمكآفات التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا

* حوافز عن عام 2009 �سرفت في عام 2010
** حوافز عن عام 2008  و 2009 �سرفت في عام 2010

*** فرق فائدة القر�س ال�سكني وا�ســتراك نــوادي وبدلت وحوافز من �ســركة التعــاون العربي لال�ستثمــارات المالية
**** بدلت وحوافز من �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية

***** اأتعاب تدريب
****** الر�سم ال�سنوي  لنقابة المحامين

الرواتب 
ال�صن�ية 

الجمالية

186.120
29.100

98.250
90.000
67.885
69.990
69.525

69.900
67.792
63.300
68.475
55.388

44.890
43.755

1.024.37069.70027.246259.37257.19614.7911.452.675

-
4.362

14.340
15.958

3.600
3.600
3.600

3.600
3.600
3.600
3.600
3.600

3.600
 2.640

-
-

-
-

2.868
-
-

-
-

18.642
2.868

-

2.868
-

بدل
التنقالت
ال�صن�ية

ال�سيدة �سيمونا اوغ�ست يعقوب �سابيال
ال�سيد طارق مفلح محمد عقل

ال�سيد طوني �ساهر حنا مقبل
ال�سيد جورج فرح جري�س �سوفيا

ال�سيدة نها هنري جبران مطر
ال�سيدة رنا زكي ابراهيم ندة

ال�سيد عثمان "محمد �سبحي" عايد 
ال�سويمات

ال�سيد عثمان محمد عبدالرحمن الزهري
الدكتور �سليمان حماد يو�سف المبي�سين

ال�سيد با�سل نجيب �سالح النبر
ال�سيد عدنان �سالح محمد ال�سوبكي

ال�سيد "محمد نا�سر"  زهير
خليل اأبو زهرة

ال�سيد خالد جميل اإبراهيم الن�سراوين
ال�سيد خالد اأكرم �سالح زكي

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

ال�سركات لغاية 2010/4/19
رئي�س مجموعة الدعم والم�سانده

رئي�س مجموعة  اإدارة الأعمال الم�سرفية بالتجزئة
م�ساعد المدير العام/اإدارة الئتمان والمخاطر
م�ساعد المدير العام/اإدارة العمليات المركزية

م�ساعد المدير العام/اإدارة الخزينة

م�ساعد المدير العام/دائرة اأنظمة المعلومات
م�ساعد المدير العام/الموارد الب�سرية

م�ساعد المدير العام/الرقابة المالية
م�ساعد المدير العام/رئي�س التدقيق الداخلي

م�ساعد المدير العام/دائرة  ت�سهيالت ال�سركات 
الكبرى بالوكالة

المدير التنفيذي / دائرة المطابقة )مراقبة المتثال(
المدير التنفيذي/الدائرة القانونية

بالدينار الأردني
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التبرعات والمنح التي دفعها البنك وشركة التعاون العربي 
لالستثمارات المالية خالل سنة 2010

مع  البنك  عقدها  ارتباطات  أو  أومشاريع  عقود  اية  يوجد  ال 
مجلس  رئيس  أو  الحليفة  أو  الشقيقة  أو  التابعة  الشركات 
اإلدارة أو أعـــضـاء المجلـــس أو المـــديــر العـــام أو اي مـــــوظـــف

أو أقاربهم.

بمبلغ  المالية  لال�ستثمارات  العربي  التعاون  و�سركة  دينار   )38،897( بمبلغ  بالتبرع  البنك  قام  حيث  دينار   )39،107( بمبلغ  التبرع  تم 
)210( دينار وتفا�سيله على النحو التالي:

الجهة الطالبة
الجمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيين

مركز جمعية ال�سابات الم�سلمات للتربية الخا�سة 
مدر�سة المير الح�سن الثانوية ال�ساملة للبنين /الكرك

ال�سندوق الأردني الها�سمي للتنمية الب�سرية
مدر�ستي )مدر�سة عمر بن الخطاب- الكرك(

جمعية مار من�سور الخيرية
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

موؤ�س�سة الح�سين لل�سرطان
تبرعات لمراكز المعاقين واأيتام وعناية بال�سلل الدماغي و�سرطان

اخرى

المبلغ
1.200
1.750
1.000

16.247
10.000

1.000
1.000
3.000
2.410
1.500

39.107المجم�ع

بالدينار الأردني
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مساهمة البنك  والشركة التابعة في خدمة  المجتمع
 المحلي

النهو�س  البنك  وا�سل  فقد  المحلي،  المجتمع  خدمة  في  الرائد  بدوره  واإيمانًا  الإجتماعية،  الم�سوؤولية  من  اإنطالقًا 
الجمعيات  من  عدد  اأهداف  لدعم  اأ�سا�سًا  الموجه  الإجتماعي،  والتطوير  البناء  جهود  دعم  في  المتنوعة  بواجباته 

الخيرية والموؤ�س�سات العامة حيث بلغ اإجمالي الدعم المقدم من البنك وال�سركة التابعة له  39.107  دينار.

وتما�سيا  العقول  ت�سكل  التي  الروافد  اأحد  هو  التعليم  باأن  البنك  من  واإيمانًا  الجتماعية  الم�سوؤولية  من  وانطالقًا 
تاأهيل  واإعادة  اإلى تجديد  تهدف  والتي  المعظمة  العبد اهلل  رانيا  الملكة  اأطلقتها جاللة  "مدر�ستي"التي  مع  مبادرة 
المدار�س الحكومية الأردنية بالتعاون بين القطاعين العام والخا�س والمنظمات غير الربحية للعمل على تعزيز بيئة 
واأدوات التعليم النوعي في هذه المدار�س، فقد وا�سل البنك دعمه لقطاع التعليم حيث تبنى مدر�سة عمر بن الخطاب 
في محافظة الكرك وتم اإ�سالح واإجراء ال�سيانة الالزمة لها بمبلغ 10.000 دينار. وجاء هذا الدعم تج�سيدًا لروؤية 
مختلف  تقديم  على  البنك  حر�س  خالل  من  ذلك  وياأتي  الأطفال.  بفئة  تعنى  التي  الموؤ�س�سات  دعم  باأهمية  البنك 
ليكون  ودعمهم  لالأطفال  الكريم  العي�س  �سبل  بتوفير  منه  واإيمانًا  المحلي  للمجتمع  والمعنوي  المالي  الدعم  اأ�ساليب 

فاعلين في مجتمعهم. 

رفع  في  ي�ساهم  مما  وفئاتهم  مناطقهم  بمختلف  الوطن  اأبناء  من  والفقراء  المحتاجة  الفئات  بدعم  البنك  قام  كما 
بمبلغ   الب�سرية  للتنمية  الها�سمي  الأردني  ال�سندوق  خالل  من  وذلك  الم�ستقبل  طريق  اأمامهم  ويفتح  عنهم  العوز 
للتربية الخا�سة بمبلغ  الم�سلمات  ال�سابات  لل�سرطان بمبلغ  3.000 دينار وجمعية  16،247 دينار وموؤ�س�سة الح�سين 
1.750 دينار بالإ�سافة اإلى م�ساهمة البنك بدعم ن�ساطات تتعلق بالن�سطة ال�سحية والجتماعية والثقافية والخيرية 
الأخرى مثل موؤ�س�سة العناية بال�سلل الدماغي وتبرعات لمراكز المعاقين وغيرها بمبلغ 2.410 دينار وجمعية العون 

الطبي للفل�سطينيين بمبلغ 1.200 دينار. 

* اجتماعات المجلس: اجتمع المجلس كما يقتضي نظام عمله وحسب المتطلبات 
القانونية )6( اجتماعات خالل عام 2010.

* فيما يخص باإلفصاح عن مدى االلتزام بالبنود االسترشادية الواردة في دليل حوكمة 
الشركات, فقد تم اإلفصاح عنها في صفحة 110- بند ثانيًا في دليل الحاكمية.

ال يوجد مساهمة للبنك والشركة التابعة في حماية 
البيئة لهذا العام 
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إقرار من مجلس اإلدارة

1- يقر مجل�س اإدارة بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل ال�سنة 
المالية المقبلة 2011.

2- يقر مجل�س الإدارة بم�سوؤوليته عن اإعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة  فّعال في البنك.

 ح�سن علي جمعه                                يو�سف العو�سي                                                     �سفيق الزوايدة                                مروان ال�سايح
  رئي�س مجل�س الدارة                              نائب رئي�س مجل�س الدارة                                         ع�سو مجل�س ادارة                                ع�سو مجل�س ادارة

عقل" البلتاجي              حارب الدرمكي                           �سائل الوعري                              �سيمونا �سابيال                   منى الديري "محمد 
ع�سو مجل�س ادارة                             ع�سو مجل�س ادارة                          ع�سو مجل�س ادارة                            ع�سو مجل�س ادارة               ع�سو مجل�س ادارة

3- نقر نحن الموقعين اأدناه ب�سحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير ال�سنوي.

ح�سن علي جمعه                                             �سيمونا �سابيال                                                با�سل النبر
رئي�س مجل�س الدارة                                            المدير العام                                                      المدير المالي

 

اإلقــرارات
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2010

تقرير مدققي الح�سابات
قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة
قائمة الدخل ال�سامل الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

اإي�ساحات حول القوائم المالية الموحدة

49
50
51
52
53
54
55
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تقرير مدققي الح�سابات الم�ستقلين 
اإلى م�ساهمي بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(

عمان – المملكة الأردنية الها�سمية

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

لقد دققنا الق�ائم المالية الم�حدة المرفقة لبنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( )�سركة م�ساهمة عامة محدودة( والتي تتك�ن من 
في  التغيرات  وقائمة  الم�حدة  ال�سامل  الدخل  وقائمة  الم�حدة  الدخل  وقائمة  الأول 2010  كان�ن   31 في  كما  الم�حدة  المالي  المركز  قائمة 
حق�ق الملكية الم�حدة وقائمة التدفقات النقدية الم�حدة لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية والمعل�مات 

الي�ساحية الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة

اإن مجل�ص الإدارة م�س�ؤول عن اإعداد هذه الق�ائم المالية وعر�سها ب�س�رة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، بال�سافة الى تحديد 
نظام الرقابة الداخلي ال�سروري لإعداد ق�ائم مالية خالية من الأخطاء الج�هرية �س�اء الناتجة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدققي الح�سابات

للتدقيق،  الدولية  للمعايير  بتدقيقنا وفقا  اإلى تدقيقنا0  لقد قمنا  ا�ستنادا  الم�حدة  المالية  الق�ائم  الراأي ح�ل هذه  اإبداء  اإن م�س�ؤوليتنا هي 
باأن الق�ائم المالية  تاأكيد معق�ل  اأعمال التدقيق للح�س�ل على  ال�سل�ك المهني وتخطيط وتنفيذ  وتتطلب منا هذه المعايير اللتزام بق�اعد 

خالية من الأخطاء الج�هرية.

يت�سمن التدقيق القيام باجراءات للح�س�ل على ادلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ساحات ال�اردة في الق�ائم المالية0  اإن اإختيار تلك الإجراءات ي�ستند 
الى اجتهاد مدقق الح�سابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الج�هرية في الق�ائم المالية �س�اء الناتجة عن الإحتيال او الخطاأ0  عند 
تقييم مدقق الح�سابات للمخاطر ياأخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلي لل�سركة ذي ال�سلة باعداد وعر�ص الق�ائم المالية ب�س�رة عادلة 
كذلك  التدقيق  يت�سمن  الداخلي  الرقابة  نظام  فعالية  مدى  ح�ل  راأي  ابداء  بهدف  ولي�ص  للظروف  مالئمة  تدقيق  اإجراءات  لت�سميم  وذلك 
تقييم مالءمة ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومعق�لية التقديرات المحا�سبية التي قامت بها الإدارة، ا�سافة الى تقييم العر�ص العام للق�ائم 

المالية.  

في اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة وت�فر ا�سا�سا لإبداء الراأي.

الـــــــــــراأي

في راأينا، اإن الق�ائم المالية الم�حدة ُتظهر بعدالة، من كافة الن�احي الج�هرية، المركز المالي الم�حد لبنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية 
لمعايير  وفقًا  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  لل�سنة  الم�حدة  النقدية  وتدفقاته  الم�حد  المالي  واأداءه   2010 الأول  كان�ن   31 في  كما  )الأردن( 

التقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقي�د و�سجالت محا�سبية منظمة ب�س�رة ا�س�لية، واأن الق�ائم المالية ال�اردة في تقرير مجل�ص الإدارة متفقة معها ون��سي 
بالم�سادقة عليها.

عمان – المملكة الأردنية الها�سمية
20 �سباط 2011
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2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار  اإي�ساحات   

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 كانون األول 2010

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

الموجودات
030ر572ر69  160ر122ر72  4 نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية 
596ر812ر81  667ر437ر67   5 اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية 
205ر695ر20    338ر941ر17   6 اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية 

392ر4  088ر3   7 م�ج�دات مالية للمتاجرة 
560ر116ر312  399ر333ر284   8 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة  
333ر774ر193  303ر323ر151   9 م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 

501ر876ر10  271ر855ر10   10 ممتلكات ومعدات  
206ر840  350ر851  11 م�ج�دات غير ملم��سة 

755ر26  317ر30   18 م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة 
055ر109ر7      824ر083ر6   12 م�ج�دات اأخرى 

  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات -

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                                                                                                              13                575ر625ر147       857ر203ر71
ودائع عمالء                                                                                                                                             14                496ر327ر360  785ر838ر351

تاأمينات نقدية                                                                                                                                          15                339ر225ر53         678ر601ر59
642ر730ر11         489ر488ر12 اأم�ال مقتر�سة                                                                                                                                         16 

17                 141ر358ر1  487ر155ر1 مخ�س�سات متن�عة 
946ر871ر4  267ر877ر4  18 مخ�س�ص �سريبة الدخل 

694ر432  223ر426  18 مطل�بات �سريبية م�ؤجلة 
579ر657ر10     189ر165ر13    19 مطل�بات اأخرى 

412ر229ر590   975ر756ر514   مجموع المطلوبات  

حقوق الملكيــة-
حقوق م�ساهمي البنك

000ر000ر80  063ر919ر70   20 راأ�ص المال المكتتب به 
037ر815ر12  994ر379ر11   21 الحتياطي القان�ني 

994ر420  327ر898   21 الحتياطي الختياري 
269ر938ر2  200ر797ر2   21 احتياطي مخاطر م�سرفية عامة 

618ر009ر1  521ر994   22 التغير المتراكم في القيمة العادلة 
303ر414ر9      637ر235ر9        23 اأرباح مدورة 

221ر598ر106       742ر224ر96    مجم�ع حق�ق الملكية  
  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

633ر827ر696          717ر981ر610

633ر827ر696          717ر981ر610
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31               )636ر467ر8 (       )924ر313ر8  ( نفقات الم�ظفين 
اإ�ستهالكات واإطفاءات                                                                                                                     10 و 11               )886ر609ر1 (       )542ر314ر1  (
32               )477ر591ر5 (       )661ر249ر5  ( م�ساريف اخرى 
8                  )934ر310ر4  (       )048ر827ر1  ( مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة 
17               )520ر290      (       )316ر97        ( مخ�س�سات متن�عة 

 
                  اإجمالي الم�سروفات                    )453ر270ر20(     )491ر802ر16 (

434ر350ر14         183ر191ر13                   الربح قبل ال�سرائب  

18               )052ر992ر3  (    )304ر954ر3  ( �سريبة الدخل 

382ر358ر10          879ر236ر9                     ربح ال�سنة  

فلـ�ص/ دينـار  فلـ�ص/ دينــار    

0/115          0/129  33 ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية والمخف�سة من ربح ال�سنة 

2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار  اإي�ساحات   

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

الف�ائد الدائنة                                                                                                                                        24                  114ر160ر37         643ر373ر36
الف�ائد المدينة                                                                                                                                       25               )520ر436ر12(    )065ر624ر15 (

 
594ر723ر24  578ر749ر20                         �سافي اإيرادات الفوائد  

�سافي اإيرادات العم�لت                                                                                                                         26                 179ر838ر2            319ر596ر2  
 

773ر561ر27  897ر345ر23                         �سافي اإيرادات الفوائد والعمولت  

936ر855  629ر910  27 اأرباح عمالت اجنبية 
871ر2                  )555               (  28 اأرباح )خ�سائر( م�ج�دات مالية للمتاجرة 

540ر612  292ر248  29 اأرباح م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع 
767ر587ر5     411ر489ر5    30 اإيرادات اأخرى 
674 ر993ر29 887ر620ر34      اإجمالي الدخل   

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010
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2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار    

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الشامل الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

879ر236ر9 382ر358ر10  ربح ال�سنة  

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى بعد ال�سريبة

259ر884ر1   097ر15        التغير في القيمة العادلة للم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع بال�سافي  

138ر121ر11 479ر373ر10    مجموع الدخل ال�سامل لل�سنه  

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها



53

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

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

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

اخـتياري
دينـــــــار

اأرباح
مدورة

دينـــــــار

اإجمــالي حق�ق 
الملكيـة
دينـــــــار

التغير المتراكم
في القيمة 

العادلة
دينـــــــار

احتياطي مخاطر 
م�سرفية عامـة

دينـــــــار
- 2010

الر�سيد في بداية ال�سنة             063ر919ر70   994ر379ر11     327ر898       200ر797ر2           521ر994           637ر235ر9        742ر224ر96

مجم�ع الدخل ال�سامل لل�سنه      -                       -                        -                     -                            097ر15             382ر358ر10      479ر373ر10

الزيادة في را�ص المال                937ر080ر9      -                        -                    -                             -                      )937ر080ر9(      -

المح�ل الى الحتياطيات            -                       043ر435ر1    )333ر477(    069ر141                -                      )779ر098ر1(      - 

 الر�سيد في نهاية ال�سنة          000ر000ر80    037ر815ر12    994ر420       269ر938ر2            618ر009ر1        303ر414ر9       221ر598ر106

- 2009

الر�سيد في بداية ال�سنة             875ر471ر64    876ر060ر10    138ر598      240ر774ر2          )738ر889(         213ر088ر8       604ر103ر85

138ر121ر11  مجم�ع الدخل ال�سامل لل�سنه      -                       -                         -                   -                             259ر884ر1       879ر236ر9 

الزيادة في را�ص المال                188ر447ر6      -                        -                    -                             -                      )188ر447ر6(      -

المح�ل الى الحتياطيات            -                       118ر319ر1      189ر300       960ر22                  -                      )267ر642ر1(      -       

742ر224ر96  الر�سيد في نهاية ال�سنة        063ر919ر70    994ر379ر11     327ر898       200ر797ر2           521ر994            637ر235ر9 

- ل يمكن الت�سرف بمبلغ 755ر26 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010 والذي يمثل م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة مقابل 317ر30 دينار
    كما في 31 كان�ن الأول 2009.

- ان احتياطي مخاطر م�سرفية عامة مقيد ال�سحب ول يمكن الت�سرف به ال بم�افقة البنك المركزي الردني وال�سلطات الرقابية.

الحتياطيات
راأ�ص المـــــال
المكتـتب بـــه

دينـــــــار
قــــــانـــ�ني

دينـــــــار
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

2009  2010   
دينـــــــــــار دينـــــــــــار  اإي�ساح   

التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل
الربح قبل ال�سرائب                                                                                                                                                     434ر350ر14         183ر191ر13

تعديالت بنود غير نقدية -
ا�ستهالكات واطفاءات                                                                                                                               886ر609ر1           542ر314ر1  
مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة                                                                                       934ر310ر4           048ر827ر1  

مخ�س�سات متن�عة                                                                                                                                   520ر290                  316ر97  
خ�سائر تدني م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                505ر432                  926ر641  

اإ�سترداد تدني م�ج�دات م�ستملكه                                                                                                             -                          )930ر139       (  
اأرباح ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات                                                                                                             )348ر29        (     )767ر7           (   
تاأثير تغير ا�سعار ال�سرف على النقد وما في حكمه                                                                               )448ر828      (     )788ر872      (  

الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات                                                                                      483ر136ر20          530ر051ر16  
التغير في الموجودات والمطلوبات -

  النق�ص في اليداعات لدى بن�ك مركزية 
  التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر                                                                                                   -                            125ر999ر3

  )الزيادة( في الإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
  التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر                                                                                                 )867ر753ر2  (     )468ر714ر12(
)الزيادة( في الم�ج�دات المالية للمتاجرة                                                                                            )304ر1(                )226               (  
)الزيادة( في الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة                                                                                        )095ر094ر32(    )474ر900ر18(  

)الزيادة( النق�ص في الم�ج�دات الأخرى                                                                  )231ر025ر1  (       424ر387ر2  
الزيادة في ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية  

                   التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر                                                                                                    000ر090ر7           -
                   الزيادة  في ودائع العمالء                                                                                                                          711ر488ر8           959ر776ر17
)النق�ص( الزيادة في تاأمينات نقدية                                                                                                     )339ر376ر6  (       929ر578ر3  

)النق�ص( في مطل�بات اأخرى                                                                                                                )610ر507ر2  (     )250ر095ر2   (   
مخ�س�سات متن�عة مدف�عة                                                                                                                   )866ر87         (     )088ر180       (  

�سافي التدفق النقدي )الم�ستخدم في( من عمليات الت�سغيل قبل ال�سريبة                               )118ر131ر9   (       461ر903ر9   
ال�سرائب المدف�عة                                                                                                                                                    )811ر993ر3   (     )875ر020ر5  ( 

�سافي التدفق النقدي )الم�ستخدم في( من عمليات الت�سغيل                                                      )929ر124ر13 (       586ر882ر4     
التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار

�سراء م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                                           )029ر324ر200(      )000ر046ر168( 
بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                                                 061ر462ر157       889ر520ر146
�سراء ممتلكات ومعدات                                                                                                                                             )746ر374ر1   (     )532ر381ر1  ( 

بيع ممتلكات ومعدات                                                                                                                                                    527ر79                 717ر62
�سراء م�ج�دات غير ملم��سة                                                                                                                                     )404ر295       (     )509ر270      (
�سافي التدفق النقدي الم�ستخدم في عمليات ال�ستثمار                                                                )591ر452ر44 (     )435ر114ر23(   

التدفق النقدي من عمليات التمويل
ت�سديد اأم�ال مقتر�سة                                                                                                                                               )847ر757       (    )995ر252ر1   ( 
�سافي التدفق النقدي الم�ستخدم في عمليات التمويل                                                                   )847ر757       (    )995ر252ر1   (   
�سافي )النق�ص( في النقد وما في حكمه                                                                                          )367ر335ر58(    )844ر484ر19(  

 
تاأثير تغير اأ�سعار ال�سرف على النقد وما في حكمه                                                                                                     448ر828               788ر872

النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة                                                                                                                            970ر355ر68         026ر968ر86   
  النقد وما في حكمه في نهاية ال�سنة                                                                                                 34                051ر849ر10        970ر355ر68    

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2010

)1( معلومات عامة

ان بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( �سركة م�ساهمة عامة اأردنية تاأ�س�ص بتاريخ 21 كان�ن ثاني 1990 بم�جب قان�ن ال�سركات رقم 1 
ل�سنة 1989. ومركزه الرئي�سي مدينة عمــان.

يق�م البنك بتقديم جميع الأعمال الم�سرفية والمالية المتعلقة بن�ساطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها 25 وال�سركة التابعة له.
اإن اأ�سهم البنك مدرجة في ب�ر�سة عمان.

تم اإقرار الق�ائم المالية الم�حدة من قبل مجل�ص اإدارة البنك في جل�سته رقم )1( بتاريخ 20 �سباط 2011 وهي خا�سعة لم�افقة الهيئة العامة 
للم�ساهمين.

)2( ال�سيا�سات المحا�سبية

اأ�س�ص اإعداد القوائم المالية
تم اعداد الق�ائم المالية الم�حدة للبنك و�سركته التابعة وفقًا للمعايير ال�سادرة عن مجل�ص معايير المحا�سبة الدولية والتف�سيرات ال�سادرة عن لجنة 

تف�سيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجل�ص معايير المحا�سبة الدولية ووفقًا للق�انين المحلية النافذة وتعليمات البنك المركزي الردني.

تم اإعداد الق�ائم المالية الم�حدة وفقًا لمبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء الم�ج�دات المالية للمتاجرة والم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع والم�ستقات 
المالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ الق�ائم المالية، وكذلك تم اإظهار الم�ج�دات والمطل�بات المالية المتح�ط لها بالقيمة العادلة. 

ان الدينار الأردني ه� عملة اظهار الق�ائم المالية الم�حدة والذي يمثل العملة الرئي�سية للبنك.

التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية

ان ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة في اعداد الق�ائم المالية لل�سنة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد الق�ائم المالية لل�سنة المنتهية في 31 كان�ن 
الأول 2009 با�ستثناء ان البنك قام بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية: 

معيار التقارير المالية الدولي رقم 2 - معدل - الدفع على ا�سا�ص ال�سهم

لأدوات حق�ق  المحا�سبية  المعالجة  لت��سيح   2 رقم  الدولي  المالية  التقارير  تعديل على معيار  باإ�سدار  الدولية  المحا�سبة  قام مجل�ص معايير 
الملكية التي يتم ت�س�يتها نقدًا الممن�حة من قبل ال�سركة الأم اأو اإحدى �سركاتها التابعة. 

لم ينتج عن هذا التعديل اأثر على المركز المالي اأو الداء المالي للبنك )اأو نتج عن تطبيق هذا المعيار ما يلي:(
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الموحدة  المالية  القوائم  الدولي رقم 27  المحا�سبة  اندماج العمال - معدل ومعيار   -  3 الدولي رقم  المالية  التقارير  معيار 
والمنف�سلة - معدل

الأعمال.  اإندماج  لعمليات  المحا�سبية  ال�سيا�سة  ت�ؤثر على  التي  التعديالت  الدولي رقم 3 - معدل ت�سمن عددًا من  المالية  التقارير  ان معيار 
ت�ؤثر التعديالت على تقييم حق�ق غير الم�سيطرين، والمعالجة المحا�سبية للتكاليف المبا�سرة المتعلقة باندماج الأعمال، والعتراف المبدئي 
والمعالجة المحا�سبية لندماج العمال الذي يتم اتمامه على مراحل والعتراف المبدئي والمعالجة المحا�سبية للتعديالت على كلفة الندماج 
الم�سروطة باحداث م�ستقبلية. وبالتالي ت�ؤثر هذه التعديالت على مبلغ ال�سهرة المعترف به ونتائج الأعمال خالل الفترة التي تمت فيها عملية 

الندماج والفترات الالحقة.

يتطلب معيار المحا�سبة الدولي رقم 27- معدل عدم زيادة ال�سهرة اأو الإعتراف بربح اأو خ�سارة نتيجة تغير ن�سبة الملكية في �سركة تابعة الذي ل 
ينجم عنه فقدان لل�سيطرة حيث يتم ت�سجيل الثر في حق�ق الملكية. بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن هذا المعيار المعدل قام بتغيير المعالجة المحا�سبية 

المتعلقة في الخ�سائر المتحققة من قبل ال�سركة التابعة والمعالجة المحا�سبية المتعلقة بفقدان ال�سيطرة على ال�سركة التابعة.

معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 الدوات المالية العتراف والقيا�ص- بنود التحوط الموؤهلة

ي��سح هذا التعديل باأنه ي�سمح للمن�ساأة بتحديد جزء من التغير في القيمة العادلة اأو التن�ع في التدفق النقدي لالأداة المالية كبند متح�ط له. 
وي�سمل ذلك تحديد بند الت�سخم اأو جزء منه في حالت معينة كمخاطر متح�ط لها. 

لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل اثر على المركز المالي اأو الداء المالي للبنك، حيث انه لم يتم الدخ�ل في مثل اأدوات التح�ط هذه.

تف�سير رقم 17 ال�سادر عن لجنة تف�سير معايير التقارير المالية الدولية – توزيعات الموجودات غير النقدية على المالك.

لم ينتج عن تطبيق هذا التف�سير اأثر على المركز المالي اأو الداء المالي للبنك.

اهم ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة:

اأ�س�ص توحيد القوائم المالية
تت�سمن الق�ائم المالية الم�حدة الق�ائم المالية للبنك وال�سركة التابعة له والخا�سعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يك�ن للبنك القدرة 
والأر�سدة  المعامالت  ا�ستبعاد  ويتم  ان�سطتها،  للح�س�ل على منافع من  التابعة وذلك  لل�سركة  والت�سغيلية  المالية  ال�سيا�سات  التحكم في  على 

واليرادات والم�سروفات فيما بين البنك وال�سركة التابعة.

دينار  000ر600ر15  وراأ�سمالها  المحدودة  الم�س�ؤولية  ذات  المالية  لال�ستثمارات  العربي  التعاون  �سركة  هي  للبنك  تابعة  واحدة  �سركة  هناك 
والممل�كة بالكامل من قبل البنك ومقرها في عمان وتمار�ص ادارة ال�ستثمار واأعمال ال��ساطة في الوراق المالية نيابة عن عمالئها بال�سافة 

الى تقديم ا�ست�سارات مالية لال�ستثمار في الوراق المالية وقد تاأ�س�ست ال�سركة بتاريخ 25 كان�ن الثاني 1990.
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كانت  اذا  البنك،  في  المتبعة  المحا�سبية  ال�سيا�سات  نف�ص  وباإ�ستخدام  للبنك  المالية  ال�سنة  لنف�ص  التابعة  لل�سركة  المالية  الق�ائم  اعداد  يتم 
ال�سركة التابعة تتبع �سيا�سات محا�سبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على الق�ائم المالية لل�سركة التابعة 

لتتطابق مع ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة في البنك.

يتم ت�حيد نتائج عمليات ال�سركة التابعة في قائمة الدخل الم�حدة ابتداءًا من تاريخ تملكها وه� التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال �سيطرة 
البنك على ال�سركة التابعة، ويتم ت�حيد نتائج عمليات ال�سركات التابعة التي تم التخل�ص منها في قائمة الدخل الم�حدة حتى تاريخ التخل�ص 

وه� التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�سركة التابعة.

في حال اإعداد ق�ائم مالية منف�سلة للبنك كمن�ساأة م�ستقلة يتم اظهار ال�ستثمارات في ال�سركة التابعة بالتكلفة.

معلومات القطاعات 
اأو خدمات خا�سعة لمخاطر وع�ائد تختلف عن  قطاع الأعمال يمثل مجم�عة من الم�ج�دات والعمليات التي ت�سترك معًا في تقديم منتجات 
تلك المتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتم قيا�سها وفقًا للتقارير التي يتم اإ�ستعمالها من قبل المدير التنفيذي متخذ القرار الرئي�سي لدى 

البنك.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات اأو خدمات في بيئة اقت�سادية محددة خا�سعة لمخاطر وع�ائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 
تعمل في بيئات اقت�سادية اأخرى.

موجودات مالية للمتاجرة
الم�ج�دات المالية للمتاجرة هي الم�ج�دات التي يتم امتالكها لغر�ص ت�ليد ربح من التقلبات ق�سيرة الجل في ال�سعر او هام�ص التعامل.

يتم ت�سجيل الم�ج�دات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�سراء )تقيد م�ساريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�سراء(، ويعاد تقييمها 
في تاريخ الق�ائم المالية بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل في نف�ص فترة حدوث التغير بما فيها 

التغير في القيمة العادلة الناتجة عن فروقات تح�يل بن�د الم�ج�دات غير النقدية بالعمالت الأجنبية.

يتم ت�سجيل الرباح الم�زعة اأو الف�ائد المتحققة في قائمة الدخل.  

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة هي م�ج�دات مالية لها دفعات ثابتة او محددة قدمها البنك في ال�سا�ص او جرى اقتناوؤها ولي�ص لها ا�سعار 

�س�قية في ا�س�اق ن�سطة.

يتم تك�ين مخ�س�ص تدني للت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة اذا تبين عدم اإمكانية تح�سيل المبالغ الم�ستحقة للبنك وعندما يت�فر دليل م��س�عي 
على ان حدثًا ما قد اأثر �سلبًا على التدفقات النقدية الم�ستقبلية للت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة وعندما يمكن تقدير هذا التدني، وت�سجل قيمة 

المخ�س�ص في قائمة الدخل.

يتم تعليق الف�ائد والعم�لت على الت�سهيالت الئتمانية غير العاملة الممن�حة للعمالء وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني. 

يتم �سطب الت�سهيالت الئتمانية المعد لها مخ�س�سات في حال عدم جدوى الإجراءات المتخذة لتح�سيلها بتنزيلها من المخ�س�ص ويتم تح�يل 
اأي فائ�ص في المخ�س�ص الإجمالي -  اإن وجد -  الى قائمة الدخل، وي�ساف المح�سل من الدي�ن ال�سابق �سطبها اإلى الإيرادات.
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موجودات مالية متوفرة للبيع
بها  محتفظ  ا�ستثمارات  اأو  مدينة  ذمم  او  كقرو�ص  م�سنفة  غير  وهي  امتالكها  يتم  التي  الم�ج�دات  هي  للبيع  المت�فرة  المالية  الم�ج�دات 

للمتاجرة اأو حتى تاريخ ال�ستحقاق.

يتم ت�سجيل الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع بالقيمة العادلة م�سافًا اليها م�ساريف القتناء عند ال�سراء ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة، 
ويظهر التغير في القيمة العادلة في بند م�ستقل �سمن حق�ق الملكية. وفي حال بيع هذه الم�ج�دات اأو جزء منها اأو ح�س�ل تدني في قيمتها 
والتي تخ�ص هذه  الملكية  �سابقًا في حق�ق  المقيدة  المبالغ  بما في ذلك  الدخل  قائمة  الناتجة عن ذلك في  الخ�سائر  اأو  الأرباح  ت�سجيل  يتم 
الم�ج�دات. يمكن ا�سترجاع خ�سارة التدني التي تم ت�سجيلها �سابقا في قائمة الدخل اذا ما تبين بم��س�عية ان الزيادة في القيمة العادلة قد 
حدثت في فترة لحقة لت�سجيل خ�سائر التدني، حيث يتم ا�سترجاع خ�سائر التدني لأدوات الدين من خالل قائمة الدخل، في حين يتم ا�سترجاع 

خ�سائر التدني في ا�سهم ال�سركات من خالل التغير المتراكم في القيمة العادلة.

يتم ت�سجيل الرباح والخ�سائر الناجمة عن فروقات تح�يل العملة الجنبية لدوات الدين )التي تحمل ف�ائد( �سمن الم�ج�دات المالية المت�فرة 
للبيع في قائمة الدخل.  في حين يتم ت�سجيل فروقات تح�يل العملة الجنبية لدوات الملكية في بند التغير المتراكم في القيمة العادلة �سمن 

حق�ق الملكية.

يتم ت�سجيل الف�ائد المكت�سبة من الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع في قائمة الدخل باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�سجل التدني في 
قيمة الم�ج�دات في قائمة الدخل عند حدوثه.  

تظهر الم�ج�دات المالية التي ل يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق
على  والقدرة  النية  البنك  لدى  وتت�فر  محددة  اأو  ثابتة  دفعات  ذات  م�ج�دات  هي  ال�ستحقاق  تاريخ  حتى  بها  المحتفظ  المالية  الم�ج�دات 

الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق.

با�ستخدام  الخ�سم  العالوة/  وتطفاأ  القتناء،  اإليها م�ساريف  م�سافًا  العادلة(  )القيمة  بالكلفة  ال�سراء  عند  المالية  الم�ج�دات  ت�سجيل  يتم 
طريقة الفائدة الفعلية، قيدًا على اأو لح�ساب الفائدة، وينزل اأية مخ�س�سات ناتجة عن التدني في قيمتها ت�ؤدي اإلى عدم اإمكانية ا�سترداد الأ�سل 

اأو جزء منه.  ويتم ت�سجيل اأي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

القيمة العادلة
ان اأ�سعار الإغالق )�سراء م�ج�دات / بيع مطل�بات( بتاريخ الق�ائم المالية في ا�س�اق ن�سطة تمثل القيمة العادلة لالدوات والم�ستقات المالية 

التي لها ا�سعار �س�قية.

في حال عدم ت�فر اأ�سعار معلنة او عدم وج�د تداول ن�سط لبع�ص الدوات والم�ستقات المالية او عدم ن�ساط ال�س�ق يتم تقدير قيمتها العادلة 
بعدة طرق منها:

- مقارنتها بالقيمة ال�س�قية الحالية لأداة مالية م�سابهة لها اإلى حد كبير.
- تحليل التدفقات النقدية الم�ستقبلية وخ�سم التدفقات النقدية المت�قعة بن�سبة م�ستخدمة في اأداة مالية م�سابهة لها.

- نماذج ت�سعير الخيارات.

تهدف طرق التقييم الى الح�س�ل على قيمة عادلة تعك�ص ت�قعات ال�س�ق وتاأخذ بالإعتبار الع�امل ال�س�قية واأية مخاطر اأو منافع مت�قعه عند 
تقدير قيمة الدوات المالية، وفي حال وج�د ادوات مالية يتعذر قيا�ص قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدني 

في قيمتها.
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التدني في قيمة الموجودات المالية
يق�م البنك بمراجعة القيم المثبتة في ال�سجالت للم�ج�دات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد فيما اذا كانت هنالك م�ؤ�سرات 
تدل على تدني في قيمتها افراديًا او على �سكل مجم�عة، وفي حالة وج�د مثل هذه الم�ؤ�سرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سترداد من اجل 

تحديد خ�سارة التدني.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:
- تدني قيمة الم�ج�دات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفاأة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في ال�سجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية   

المت�قعة مخ�س�مة ب�سعر الفائدة الفعلي ال�سلي.

- تدني الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في ال�سجالت والقيمة العادلة0

- تدني قيمة الم�ج�دات المالية التي تظهر بالتكلفة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في ال�سجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المت�قعة 
مخ�س�مة ب�سعر ال�س�ق ال�سائد للعائد على م�ج�دات مالية م�سابهة.

يتم ت�سجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل كما يتم ت�سجيل اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني ال�سابق في الم�ج�دات المالية في قائمة 
الدخل با�ستثناء التدني في اأ�سهم ال�سركات المت�فرة للبيع حيث يتم ا�سترجاعه من خالل التغير المتراكم في القيمة العادلة.

الممتلكات والمعدات
)با�ستثناء  والمعدات  الممتلكات  ا�ستهالك  ويتم  قيمتها،  في  تدني  واأي  المتراكم  ال�ستهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 

الأرا�سي( عندما تك�ن جاهزة لالإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المت�قع لها با�ستخدام الن�سب ال�سن�ية التالية:
    ٪                                                                                                           

مباني                                                                                                15-2
معدات واأجهزة واأثاث                                                                       20-9

و�سائط نقل                                                                                       15 
اأجهزة الحا�سب الآلي                                                                        9- 25 

تح�سينات عقارية                                                                             10 

عندما يقل المبلغ الممكن ا�سترداده من اأي من الممتلكات والمعدات عن �سافي قيمتها الدفترية فاإنه يتم تخفي�ص قيمتها اإلى القيمة الممكن 
ا�ستردادها وت�سجل قيمة التدني في قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فاذا كانت ت�قعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات المعدة �سابقًا يتم 
ت�سجيل التغير في التقدير لل�سن�ات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

يتم ا�ستبعاد الممتلكات والمعدات عند التخل�ص منها او عندما ل يع�د اأي منافع م�ستقبلية مت�قعة من ا�ستخدامها او من التخل�ص منها.
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المخ�س�سات
يتم العتراف بالمخ�س�سات عندما يك�ن على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي نا�سئة عن احداث �سابقة وان ت�سديد اللتزامات 

محتمل ويمكن قيا�ص قيمتها ب�سكل يعتمد عليه.

مخ�س�ص تعوي�ص نهاية الخدمة للموظفين

يتم تك�ين مخ�س�ص لم�اجهة اللتزامات القان�نية والتعاقدية الخا�سة بنهاية الخدمة بتاريخ قائمة المركز المالي بم�جب الل�ائح الداخلية 
للبنك.

�سريبة الدخـل 
تمثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب الم�ستحقة وال�سرائب الم�ؤجلة.

في  المعلنة  الرباح  عن  لل�سريبة  الخا�سعة  الرباح  وتختلف  لل�سريبة،  الخا�سعة  الرباح  اأ�سا�ص  على  الم�ستحقة  ال�سرائب  م�ساريف  تح�سب 
الق�ائم المالية لن الرباح المعلنة ت�سمل ايرادات غير خا�سعة لل�سريبة او م�ساريف غير قابلة للتنزيل في ال�سنة المالية وانما في �سن�ات لحقة 

او الخ�سائر المتراكمة المقب�لة �سريبيا اأو بن�د لي�ست خا�سعة او مقب�لة التنزيل لغرا�ص �سريبية.

تح�سب ال�سرائب بم�جب الن�سب ال�سرائبية المقررة بم�جب الق�انين والنظمة والتعليمات في المملكة الأردنية الها�سمية.

اإن ال�سرائب الم�ؤجلة هي ال�سرائب المت�قع دفعها او ا�ستردادها نتيجة الفروقات الزمنية الم�ؤقتة بين قيمة الم�ج�دات او المطل�بات في الق�ائم 
المالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�سريبي على ا�سا�سها.  يتم احت�ساب ال�سرائب الم�ؤجلة با�ستخدام طريقة اللتزام بقائمة المركز 
المالي وتحت�سب ال�سرائب الم�ؤجلة وفقًا للن�سب ال�سريبية التي يت�قع تطبيقها عند ت�س�ية اللتزام ال�سريبي او تحقيق الم�ج�دات ال�سريبية 

الم�ؤجلة.

تلك  ال�ستفادة من  امكانية  ت�قع عدم  في حالة  تخفي�سها  ويتم  المالية  الق�ائم  تاريخ  في  الم�ؤجلة  ال�سريبية  الم�ج�دات  ر�سيد  يتم مراجعة 
الم�ج�دات ال�سريبية جزئيا او كليا.

 

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
تمثل الح�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعتبر من م�ج�دات البنك. يتم اظهار ر�س�م وعم�لت ادارة تلك الح�سابات في قائمة 

الدخل. يتم اعداد مخ�س�ص مقابل انخفا�ص قيمة المحافظ م�سم�نة را�ص المال المدارة ل�سالح العمالء عن را�ص مالها.

التقــا�ص
الحق�ق  تت�فر  عندما  فقط  المالي  المركز  قائمة  في  ال�سافي  المبلغ  واظهار  المالية  والمطل�بات  المالية  الم�ج�دات  بين  تقا�ص  اجراء  يتم 

القان�نية الملزمة وكذلك عندما يتم ت�س�يتها على اأ�سا�ص التقا�ص او يك�ن تحقق الم�ج�دات وت�س�ية المطل�بات في نف�ص ال�قت. 
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تحقق اليرادات والعتراف بالم�ساريف
يتم تحقق ايرادات الف�ائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء ف�ائد وعم�لت الت�سهيالت الئتمانية غير العاملة التي ليتم العتراف بها 

كايرادات ويتم ت�سجيلها في ح�ساب الف�ائد والعم�لت المعلقة.

يتم العتراف بالم�ساريف على ا�سا�ص مبداأ ال�ستحقاق.

يتم ت�سجيل العم�لت كاإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها، ويتم العتراف بارباح ا�سهم ال�سركات عند تحققها )اقرارها من الهيئة 
العامة للم�ساهمين(.

تاريخ الإعتراف بالموجودات المالية
يتم العتراف ب�سراء وبيع الم�ج�دات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �سراء الم�ج�دات المالية(.

الم�ستقات المالية ومحا�سبة التحوط
- م�ستقات مالية للتح�ط 

لغرا�ص محا�سبة التح�ط تظهر الم�ستقات المالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�سنيف التح�ط كما يلي:

- التح�ط للقيمة العادلة: ه� التح�ط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لم�ج�دات ومطل�بات البنك.
 في حال انطباق �سروط تح�ط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�سجيل الرباح والخ�سائر الناتجة عن تقييم اداة التح�ط بالقيمة العادلة وعن التغير 

في القيمة العادلة للم�ج�دات اأو المطل�بات المتح�ط لها في قائمة الدخل.

في حال انطباق �سروط تح�ط المحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناتجة عن اعادة تقييم اداة التح�ط بالقيمة العادلة وكذلك 
التغير في القيمة العادلة لمحفظة الم�ج�دات او المطل�بات في قائمة الدخل في نف�ص الفترة.

- التح�ط للتدفقات النقدية: ه� التح�ط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لم�ج�دات ومطل�بات البنك الحالية والمت�قعة.
 في حال انطباق �سروط تح�ط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح اأو الخ�سائر لداة التح�ط �سمن حق�ق الملكية ويتم تح�يله لقائمة 

الدخل في الفترة التي ي�ؤثر بها اجراء التح�ط على قائمة الدخل.

- التح�ط ل�سافي ال�ستثمار في وحدات اأجنبية:
 في حال انطباق �سروط التح�ط ل�سافي ال�ستثمار في وحدات اأجنبية، يتم قيا�ص القيمة العادلة لداة التح�ط ل�سافي الم�ج�دات المتح�ط لها، 
وفي حال ك�ن العالقة فعالة يعترف بالجزء الفعال من الرباح او الخ�سائر لداة التح�ط �سمن حق�ق الملكية ويعترف بالجزء غير الفعال �سمن 

قائمة الدخل، ويتم ت�سجيل الجزء الفعال في قائمة الدخل عند بيع ال�ستثمار في ال�حدة الجنبية الم�ستثمر بها.

- التح�طات التي ل ينطبق عليها �سروط التح�ط الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لداة التح�ط في 
قائمة الدخل في نف�ص الفترة.

- م�ستقات مالية للمتاجرة
الفائدة  عق�د  الآجلة،  الأجنبية  العمالت  عق�د  )مثل  المتاجرة  لأغرا�ص  بها  المحتفظ  المالية  الأدوات  لم�ستقات  العادلة  القيمة  اإثبات  يتم 
ال�س�ق  العادلة وفقًا لأ�سعار  القيمة  المالي، وتحدد  المركز  الأجنبية( في قائمة  العمالت  اأ�سعار  المقاي�سة، حق�ق خيارات  الم�ستقبلية، عق�د 

ال�سائدة، ويتم ت�سجيل مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.
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عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ي�ستمر العتراف في الق�ائم المالية بالم�ج�دات المباعة والتي تم التعهد المتزامن باإعادة �سرائها في تاريخ م�ستقبلي، وذلك ل�ستمرار �سيطرة 
المتبعة، تدرج  المحا�سبية  لل�سيا�سات  للبنك حال حدوثها، وي�ستمر تقييمها وفقًا  ت�ؤول  اأو منافع  اأية مخاطر  الم�ج�دات ولأن  البنك على تلك 
المبالغ المقابلة للمبالغ الم�ستلمة لهذه العق�د �سمن المطل�بات في بند الأم�ال المقتر�سة، ويتم العتراف بالفرق بين �سعر البيع و�سعر اإعادة 

ال�سراء كم�سروف ف�ائد ي�ستحق على مدى فترة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اأما الم�ج�دات الم�ستراه مع التعهد المتزامن باإعادة بيعها في تاريخ م�ستقبلي محدد فال يتم العتراف بها في الق�ائم المالية، وذلك لعدم ت�فر 
ال�سيطرة على تلك الم�ج�دات ولأن اأية مخاطر اأو منافع ل ت�ؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج المبالغ المدف�عة المتعلقة بهذه العق�د �سمن ال�دائع 
لدى البن�ك والم�ؤ�س�سات الم�سرفية الأخرى اأو �سمن الت�سهيالت الئتمانية ح�سب الحال، ويتم معالجة الفرق بين �سعر ال�سراء و�سعر اإعادة البيع 

كاإيرادات ف�ائد ت�ستحق على مدى فترة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الموجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة
تظهر الم�ج�دات التي اآلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي �سمن بند "م�ج�دات اأخرى" وذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأو القيمة 
العادلة اأيهما اأقل، ويعاد تقييمها في تاريخ الق�ائم المالية بالقيمة العادلة ب�سكل اإفرادي، ويتم ت�سجيل اأي تدني في قيمتها كخ�سارة في قائمة 
الدخل ول يتم ت�سجيل الزيادة كاإيراد. يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل اإلى الحد الذي ل يتجاوز قيمة التدني الذي تم ت�سجيله 

�سابقًا.

الموجودات غير الملمو�سة
الم�ج�دات غير الملم��سة التي يتم الح�س�ل عليها من خالل الندماج وتقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الح�س�ل عليها .  اأما الم�ج�دات غير 

الملم��سة التي يتم الح�س�ل عليها من خالل طريقة اأخرى غير الندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.

يتم ت�سنيف الم�ج�دات غير الملم��سة على ا�سا�ص تقدير عمرها الزمني لفترة محددة. او لفترة غير محددة  ويتم اطفاء الم�ج�دات غير 
الملم��سة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء في قائمة الدخل اما الم�ج�دات غير الملم��سة التي عمرها الزمني غير 

محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ الق�ائم المالية ويتم ت�سجيل اأي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

ل يتم ر�سملة الم�ج�دات غير الملم��سة الناتجة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها في قائمة الدخل في نف�ص الفترة.

يتم مراجعة اأية م�ؤ�سرات على تدني قيمة الم�ج�دات غير الملم��سة  في تاريخ الق�ائم المالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك 
الم�ج�دات ويتم اجراء اأية تعديالت على الفترات الالحقة.

تت�سمن الم�ج�دات غير الملم��سة لدى البنك كافة الأنظمة وبرامج الحا�سب الآلي حيث يتم اطفاوؤها بح�سب عمرها النتاجي بن�سب تتراوح 
بين 10٪ - 20٪ �سن�يًا.
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العمالت الجنبية
يتم ت�سجيل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في تاريخ اإجراء المعامالت. 

يتم تح�يل اأر�سدة الم�ج�دات المالية والمطل�بات المالية با�سعار العمالت الجنبية ال��سطية ال�سائدة في تاريخ قائمة المركز المالي والمعلنة 
من البنك المركزي الأردني.

 
يتم تح�يل الم�ج�دات غير المالية والمطل�بات غير المالية بالعمالت الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. 

يتم ت�سجيل الرباح والخ�سائر الناتجة عن تح�يل العمالت الأجنبية في قائمة الدخل.  

يتم ت�سجيل فروقات التح�يل لبن�د الم�ج�دات والمطل�بات بالعمالت الأجنبية غير النقدية )مثل الأ�سهم المت�فرة للبيع( كجزء من التغير في 
القيمة العادلة.

النقد وما في حكمه
ه� النقد والأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر، وتت�سمن: النقد والأر�سدة لدى بن�ك مركزية والأر�سدة لدى البن�ك والم�ؤ�س�سات 

الم�سرفية، وتنزل ودائع البن�ك والم�ؤ�س�سات الم�سرفية التي ت�ستحق خالل مدة  ثالثة اأ�سهر والأر�سدة المقيدة ال�سحب.

)3( ا�ستخدام التقديرات

الم�ج�دات  مبالغ  في  ت�ؤثر  واجتهادات  بتقديرات  القيام  البنك  ادارة  من  يتطلب  المحا�سبية  ال�سيا�سات  وتطبيق  المالية  الق�ائم  اعداد  ان 
والمطل�بات المالية والف�ساح عن اللتزامات المحتملة0  كما ان هذه التقديرات والجتهادات ت�ؤثر في اليرادات والم�ساريف والمخ�س�سات 
وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر �سمن حق�ق الملكية0  وب�سكل خا�ص يتطلب من ادارة البنك ا�سدار احكام واجتهادات هامة 
لتقدير مبالغ التدفقات النقدية الم�ستقبلية واأوقاتها0  ان التقديرات المذك�رة مبنية بال�سرورة على فر�سيات وع�امل متعددة لها درجات متفاوتة 
من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اأو�ساع وظروف تلك التقديرات في 

الم�ستقبل.

اإننا نعتقد باأن تقديراتنا �سمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومف�سلة على النحو التالي:
- مخ�س�ص تدني ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة: يتم مراجعة مخ�س�ص الدي�ن �سمن الأ�س�ص الم��س�عة من قبل البنك المركزي الأردني ومعايير 

التقارير المالية الدولية.
- يتم احت�ساب التدني في قيمة العقارات الم�ستملكة اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب التدني، 

ويعاد النظر في ذلك التدني ب�سكل دوري.
- مخ�س�ص �سريبة الدخل: يتم تحميل ال�سنة المالية بما يخ�سها من نفقة �سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة والق�انين والمعايير المحا�سبية ويتم 

احت�ساب واإثبات الم�ج�دات والمطل�بات ال�سريبية الم�ؤجلة ومخ�س�ص ال�سريبة الالزم.
- تق�م الإدارة بمراجعة دورية للم�ج�دات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اأية تدني في قيمتها ويتم اأخذ هـذا التدني )اإن وجد( الى قائمة 

الدخل الم�حدة لل�سنة.
- مخ�س�سات ق�سائية: لم�اجهة اأية التزامات ق�سائية يتم اأخذ مخ�س�سات لهذه الإلتزامات ا�ستنادًا لراأي الم�سـت�سار القان�ني في البنك.

-  تق�م الدارة باعادة تقدير العمار النتاجية للم�ج�دات الملم��سة وغير الملم��سة ب�سكل دوري لغايات احت�ساب ال�ستهالكات والطفاءات 
ال�سن�ية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الم�ج�دات وتقديرات العمار النتاجية المت�قعة في الم�ستقبل، ويتم اخذ خ�سارة التدني )ان وجدت( 

اإلى قائمة الدخل الم�حدة.
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)4( نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                                                                                             2010                                           2009
                                                                                                                                                    دينـــــار                                         دينـــــار

نقد في الخزينة                                                                                                                          603ر527ر4                                353ر164ر4
اأر�سدة لدى بنوك مركزية:

ح�سابات جارية وتحت الطلب                                                                                   619ر176                                     -  
ودائع لجل وخا�سعة ل�سعار                                                                                     000ر000ر40                             000ر000ر44  
متطلبات الحتياطي النقدي                                                                                     808ر867ر24                             807ر957ر23  

المجموع                                                                                                        030ر572ر69                             160ر122ر72  
ل ي�جد ار�سدة مقيدة ال�سحب با�ستثناء الحتياطي النقدي كما في 31 كان�ن الول 2010 و2009.

)5( اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية: 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
    بنـ�ك وم�ؤ�س�ســـات              بنــ�ك وم�ؤ�س�ســات

   م�ســــرفيـــة محليـــة                          م�ســــرفيـــة خــارجيــة                            المــــــجمـــــــــــــــــ�ع     
البيـــان                                                            2010                   2009                      2010                  2009                      2010                       2009                                                                                       

              دينـــــار                دينـــــار                     دينـــــار                دينـــــار                   دينـــــار                     دينـــــار
ح�سابات جارية وتحت الطلب 

ودائع ت�ستحق خالل فترة
 3 اأ�سهر اأو اأقل

المجموع  
التي ل تتقا�سى ف�ائد 395ر078ر5 دينار اردني كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل  البن�ك والم�ؤ�س�سات الم�سرفية  - بلغت الأر�سدة لدى 

365ر784ر5 دينار اردني كما في 31 كان�ن الأول 2009.
- ل ي�جد ار�سدة مقيدة ال�سحب كما في 31 كان�ن الأول 2010 و 31 كان�ن الأول 2009.

)6( اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

     2009                                          2010                                                                              
                                                                                                دينــــــار                                       دينــــــار

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية
اإيداعات ت�ستحق خالل فترة من 3 ا�سهر الى 6 ا�سهر                                                                 205ر605ر13                338ر941ر17

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية
اإيداعات ت�ستحق خالل فترة من 9 ا�سهر الى �سنه                                                                      000ر090ر7                                -        

المجمـــــــوع                                                                                       205ر695ر20                           338ر941ر17  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

    405ر816          212ر275              426ر042ر2     594ر449ر2         831ر858ر2          806ر724ر2

    -                       525ر930ر7          765ر953ر78    336ر782ر56      765ر953ر78       861ر712ر64
   405ر816         737ر205ر8          191ر996ر80   930ر231ر59      596ر812ر81      667ر437ر67
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 )7( موجودات مالية للمتاجرة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                                                                                             2010                                           2009
                                                                                                                                                    دينـــــار                                         دينـــــار
اأ�سهم �سركات مدرجة في الأ�س�اق المالية                                                                                 392ر4                                           088ر3

المجمــوع                                                                                                        392ر4                                        088ر3          

)8( ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                                                                                             2010                                           2009
                                                                                                                                                    دينـــــار                                         دينـــــار

الفراد ) التجزئة(
ح�سابات جارية مدينة*                                                                                                              409ر245ر23                                788ر354ر19
قرو�ص و كمبيالت**                                                                                                                 545ر424ر99                                109ر496ر73
بطاقـات الئتمان                                                                                                                        251ر037ر7                                  710ر839ر6

القرو�ص العقارية                                                                                                                      444ر143ر53                               716ر727ر52
ال�سركات

ح�سابات جارية مدينة*                                                                                                              961ر400ر46                                267ر700ر41
قرو�ص و كمبيالت**                                                                                                                 478ر718ر89                                179ر611ر86

الحكومة و القطاع العام**                                                                                                       956ر430ر11                                686ر152ر19 
المجمــوع                                                                                                        044ر401ر330                            455ر882ر299  

ينزل : ف�ائد معلقة                                                                                                                  )638ر358ر5   (                           )420ر413ر6 (
ينزل : مخ�س�ص تدني ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة                                                                  )846ر925ر12(                           )636ر135ر9 (

�سافي الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة                                                            560ر116ر312                            399ر333ر284  

* �سافي بعد تنزيل الف�ائد والعم�لت المقب��سة مقدمًا البالغة 250ر4 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 553ر14 دينار كما في 31 
كان�ن الأول 2009.

** �سافي بعد تنزيل الف�ائد والعم�لت المقب��سة مقدمًا البالغة 055ر399 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 651ر818 دينار كما في 
31 كان�ن الأول 2009.

-  بلغت الت�سهيالت الئتمانية غير العاملة 752ر874ر19 دينار اردني اأي ما ن�سبته 015ر6٪ من ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة كما في 
31 كان�ن الأول 2010 مقابل 292ر198ر17 دينار اردني اأي ما ن�سبته 735ر5٪ من الر�سيد الممن�ح كما في 31 كان�ن الأول 2009.

- بلغت الت�سهيالت الئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الف�ائد المعلقة 114ر516ر14 دينار اردني اأي ما ن�سبته  466ر4٪ من ر�سيد الت�سهيالت 
الئتمانية المبا�سرة بعد تنزيل الف�ائد المعلقة كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 213ر692ر11 دينار اردني اأي ما ن�ستبه 972ر3٪ من الر�سيد 

الممن�ح كما في 31 كان�ن الأول 2009.
- بلغت الت�سهيالت الئتمانية الممن�حة للحك�مة الأردنية وبكفالتها 956ر430ر11 دينار اردني اأي ما ن�سبته 460ر3٪ من اجمالي الت�سهيالت 

الئتمانية المبا�سرة كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 745ر600ر14 دينار اردني اأي ما ن�سبته 870ر4٪ كما في 31 كان�ن الأول 2009.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010
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مخ�س�ص تدني ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:

فيما يلي الحركة على مخ�س�ص تدني ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة: 

                                                                             الفـــراد                    القرو�ص العقارية                       ال�ســركات                    الجمــالي
                                                                      دينــــار         دينــــار                                   دينــــار                    دينــــار

-2010
الر�سيد في بداية ال�سنة                                            060ر034ر5           940ر159                                636ر941ر3                    636ر135ر9
المقتطع خالل ال�سنة من اليرادات         427ر133                901ر55                                  606ر121ر4                    934ر310ر4 

الم�ستخدم من المخ�س�ص
 خالل ال�سنة )الدي�ن الم�سط�بة(                          )940ر79     (           -                                          )784ر440(                    )724ر520 (

  الر�سيد في نهاية ال�سنة                                  547ر087ر5    841ر215                             458ر622ر7                    846ر925ر12

مخ�س�ص على اأ�سا�ص العميل ال�احد                        733ر860ر3   841ر215                                492ر236ر7                     066ر313ر11
مخ�س�ص على اأ�سا�ص المحفظة للدي�ن  

تحت المراقبة                                                           814ر226ر1            -                                            966ر385                          780ر612ر1

  الإجمالي                                                           547ر087ر5   841ر215                              458ر622ر7                     846ر925ر12

-2009
الر�سيد في بداية ال�سنة                                           734ر927ر3            386ر97                                 470ر305ر3                      590ر330ر7
المقتطع خالل ال�سنة من اليرادات                          328ر128ر1           554ر62                                  166ر636                         048ر827ر1

الم�ستخدم من المخ�س�ص
 خالل ال�سنة )الدي�ن الم�سط�بة(                          )002ر22    (           -                                             -                                    )002ر22       (

  الر�سيد في نهاية ال�سنة                                  060ر034ر5          940ر159                             636ر941ر3                     636ر135ر9
مخ�س�ص على اأ�سا�ص العميل ال�احد                        002ر455ر3           940ر159                                912ر319ر3                     854ر934ر6

مخ�س�ص على اأ�سا�ص المحفظة للدي�ن  
  تحت المراقبة                                                          058ر579ر1           -                                            724ر621                          782ر200ر2

  الإجمالي                                                        060ر034ر5           940ر159                                636ر941ر3                      636ر135ر9

بلغت قيمة المخ�س�سات التي انتفت الحاجة اإليها نتيجة ت�س�يات اأو ت�سديد دي�ن وح�لت اإزاء دي�ن غير عاملة مبلغ573ر961 دينار اردني كما 
في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 081ر001ر1 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2009.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010
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الفوائد المعلقة

فيما يلي الحركة على الف�ائد المعلقة:

                                                                            الفـــراد                    القرو�ص العقارية                       ال�ســركات                    الجمــالي
                                                                                         دينــــار         دينــــار                                   دينــــار                    دينــــار

-2010
الر�سيد في بداية ال�سنة                                            485ر267ر1           180ر128                                755ر017ر5                     420ر413ر6
الف�ائد المعلقة خالل ال�سنة                                      144ر510               800ر51                                  136ر253ر1                     080ر815ر1

الف�ائد المح�لة لالإيرادات                                     )170ر125    (       )468ر60    (                         )446ر150ر1(                )084ر336ر1(
الف�ائد التي تم �سطبها                                           )995ر155    (    -                                          )783ر377ر1(                 )778ر533ر1(

  الر�سيد في نهاية ال�سنة                                  464ر496ر1           512ر119                             662ر742ر3                    638ر358ر5

- 2009
الر�سيد في بداية ال�سنة                                            362ر015ر1           120ر88                                  177ر814ر4                      659ر917ر5
الف�ائد المعلقة خالل ال�سنة                                     186ر368                970ر42                                  968ر103ر1                     124ر515ر1

الف�ائد المح�لة لالإيرادات                                    )424ر61     (         )910ر2      (                         )390ر900  (                   )724ر964   (
الف�ائد التي تم �سطبها                                           )639ر54    (            -                                            -                                     )639ر54     (

  الر�سيد في نهاية ال�سنة                                  485ر267ر1          180ر128                              755ر017ر5                   420ر413ر6

)9( موجودات مالية متوفرة للبيع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                                                                                             2010                                           2009
                                                                                                                                                    دينـــــار                                         دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية:
اأ�سهم �سركات                                                                                                                             583ر914ر2                                461ر790ر3  

موجودات مالية غير متوفر لها ا�سعار �سوقية:
اأذونات خزينة حك�مية                                                                                             119ر453ر93                              932ر511ر60  
�سندات مالية حك�مية وبكفالتها                                                                               704ر801ر79                             820ر715ر67   
�سندات وا�سناد قرو�ص �سركات                                                                                000ر300ر8                                000ر300ر8  
�سندات مالية اأخرى                                                                                                 000ر400ر6                                 000ر000ر8  

اأ�سهم �سركات                                                                                                           927ر904ر2                                 090ر005ر3       

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها ا�سعار �سوقية                                750ر859ر190                          842ر532ر147   
مجموع الموجودات المالية المتوفرة للبيع                                                 333ر774ر193                          303ر323ر151    

تحليل ال�سندات والأذونات:
ذات عائد ثابت                                                                                                        823ر954ر187                             752ر527ر144  

ذات عائد متغير                                                                                                        -                                                  -  

المجموع                                                                                                        823ر954ر187                          752ر527ر144  
هنالك ا�ستثمارات قيمتهـا 895ر77  دينار اردني كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 057ر178 دينار اردني كما في 31 كان�ن الأول 2009 يتعذر 

عمليًا قيا�ص القيمة العادلة لها بم�ث�قية كافية وتظهر بالكلفة او القيمة الدفترية ايهما اقل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010
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)10(  ممتلكات ومعدات 

 - 2010
الكلفة:

الر�سيد في بداية ال�سنة                         377ر011ر3       994ر081ر6       912ر579ر3        907ر494        554ر727ر2       521ر836ر2      265ر732ر18
ا�سافات                                                   -                       -                         476ر469            -                     278ر184            189ر865         943ر518ر1

ا�ستبعادات                                               -                     )375ر5 (          )970ر436(       )500ر59  (    )437ر567  (     )589ر170  (  )871ر239ر1(
الر�سيد في نهاية ال�سنة                         377ر011ر3       619ر076ر6        418ر612ر3       407ر435        395ر344ر2        121ر531ر3     337ر011ر19

ال�ستهالك المتراكم: 
ال�ستهالك المتراكم في 

بداية ال�سنة                                             -                        333ر153ر2       638ر331ر2        447ر352       119ر220ر2        403ر328ر1     940ر385ر8
ا�ستهالك ال�سنة                                      -                        703ر193           775ر456            520ر41          325ر303             015ر308          338ر303ر1 

ا�ستبعادات                                               -                      )370ر5   (        )237ر416  (     )149ر41 (    )840ر564  (      )097ر162(     )693ر189ر1(
ال�ستهالك المتراكم في 

  نهاية ال�سنة                                           -                        666ر341ر2       176ر372ر2        818ر352       604ر958ر1        321ر474ر1     585ر499ر8
�سافي القيمة الدفترية 

 للممتلكات والمعدات                              377ر011ر3       953ر734ر3        242ر240ر1         589ر82         791ر385             800ر056ر2      752ر511ر10
دفعات على ح�ساب �سراء 

 ممتلكات ومعدات                                   -                        -                         172ر21               -                    229ر13               348ر330         749ر364   
 �سافي الممتلكات والمعدات 

 في نهاية ال�سنة                                377ر011ر3        953ر734ر3        414ر261ر1          589ر82           020ر399              148ر387ر2      501ر876ر10

- 2009
الكلفة:

الر�سيد في بداية ال�سنة                          377ر011ر3      134ر080ر6       589ر099ر3        657ر536        667ر533ر2       909ر558ر2      333ر820ر17
ا�سافات                                                  -                       860ر1                 301ر495            301                 887ر193           612ر277  961ر968

ا�ستبعادات                                              -                        -                      )978ر14 (        )051ر42 (       -                          -                    )029ر57     (
الر�سيد في نهاية ال�سنة                          377ر011ر3      994ر081ر6       912ر579ر3        907ر494        554ر727ر2        521ر836ر2     265ر732ر18

ال�ستهالك المتراكم:
ال�ستهالك المتراكم في 

بداية ال�سنة                                             -                        055ر047ر2       529ر023ر2       461ر303        826ر876ر1        038ر118ر1     909ر368ر7
ا�ستهالك ال�سنة                                       -           278ر106           109ر308            065ر51          293ر343            365ر210         110ر019ر1
ا�ستبعادات                                              -                        -                         -                       )079ر2    (      -                          -                   )079ر2      (

ال�ستهالك المتراكم في
  نهاية ال�سنة                                           -                        333ر153ر2       638ر331ر2        447ر352       119ر220ر2        403ر328ر1      940ر385ر8

�سافي القيمة الدفترية
 للممتلكات والمعدات                              377ر011ر3      661ر928ر3       274ر248ر1        460ر142        435ر507            118ر508ر1      325ر346ر10

دفعات على ح�ساب �سراء
 ممتلكات ومعدات                                   -                        492ر2                801ر118             -                   600ر4                 053ر383         946ر508   

�سافي الممتلكات والمعدات
 في نهاية ال�سنة                                   377ر011ر3         153ر931ر3        075ر367ر1          460ر142        035ر512              171ر891ر1      271ر855ر10

- بلغت الممتلكات والمعدات الم�ستهلكة بالكامل 566ر907ر4 دينار اأردني كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 247ر105ر6 دينار اأردني كما في 31 كان�ن 
الأول  2009  وما زالت م�ستخدمة من قبل البنك.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

اأرا�ســي
دينـــــــار

مبانـــي
دينـــــــار

معــدات
واأجهزة
واأثـــــاث
دينـــــــار

و�سائـط
نــــــقـــــل
دينـــــــار

اأجهزة
الحا�سب

الآلـــي
دينـــــــار

ديك�رات
وتح�سينات

عقاريــــة
دينـــــــار

المجم�ع
دينــــــــــار
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)11( موجودات غير ملمو�سة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                                          اأنظمة حا�س�ب وبرامج وخل�يات
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار
ر�سيد بداية ال�سنة                                                                                                                                           350ر851                   273ر876
اإ�سافات                                                                                                                                                           404ر295                   509ر270

الطفاء لل�سنة                                                                                                                                                )548ر306  (            )432ر295(

  ر�سيد نهاية ال�سنة                                                                                                                              206ر840                  350ر851    

)12( موجودات اأخرى 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                                          
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار
ف�ائد واإيرادات بر�سم القب�ص                                                                                                                         658ر621ر2               783ر990ر1

م�سروفات مدف�عة مقدمًا                                                                                                                              330ر501                   189ر450
عقارات اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لدي�ن م�ستحقة                                                                                             214ر134ر1               307ر151ر1

م�ج�دات/اأرباح م�ستقات مالية غير متحققة                                                                                                  -                                885ر37
ذمم عمالء �سركة ال��ساطة                                                                                                                             438ر332                   760ر865

اخرى                                                                                                                                                               415ر519ر2               900ر587ر1

  المجموع                                                                                                                                            055ر109ر7              824ر083ر6

ان تفا�سيل الحركة على العقارات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لدي�ن م�ستحقة هي كما يلي: 

2009                          2010                                              
                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

ر�سيد بداية ال�سنة                                                                                                                                           307ر151ر1               682ر931
ا�سافات                                                                                                                                                           006ر103                   687ر90

ا�ستبعادات                                                                                                                                                     )099ر120   (           )992ر10    (
ا�سترداد خ�سائر تدني                                                                                                                                       -                                930ر139     

  ر�سيد نهاية ال�سنة                                                                                                                            214ر134ر1              307ر151ر1 

)13( ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

                         2009                                                                                 2010                                            
داخل المملكـة        خارج المملكة        المجمـــ�ع                         داخل المملكـة       خارج المملكة        المجمـــ�ع      

دينـــــار                          دينـــــار                دينـــــار                دينـــــار دينـــــار                 دينـــــار     

761ر767ر1          403ر952ر12       164ر720ر14  ح�سابات جارية وتحت الطلب             438ر658                608ر981ر20       046ر640ر21 
ت�ستحق خالل 3 ا�سهر    209ر127                320ر768ر118     529ر895ر118                876ر126ر15        817ر356ر41      693ر483ر56  ودائع لأجل 
ودائع لأجل ت�ستحق خالل9-12 �سهر    000ر090ر7             -                           000ر090ر7                     -                            -                          -                   

637ر894ر16       220ر309ر54      857ر203ر71 575ر625ر147    المجموع                                      647ر875ر7          928ر749ر139 
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)14( ودائع عمالء 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                                                                                               الحك�مة والقطاع  

                                                             الفــــراد                              ال�سركـــات                          العـــــام                                 المجمــ�ع
                                                             دينــــار                                 دينـــــار                               دينــــار                                 دينــــار 

- 2010
ح�سابات جارية وتحت الطلب               938ر256ر59                     099ر738ر41                    883ر367ر1                        920ر362ر102

ودائع ت�فير                                           143ر367ر12                     114ر430ر1                      709ر616                             966ر413ر14
ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار                 400ر903ر146                   289ر017ر86                     921ر629ر10         610ر550ر243

  المجموع                                        481ر527ر218                 502ر185ر129                513ر614ر12                     496ر327ر360

- 2009
ح�سابات جارية وتحت الطلب               468ر284ر41                     975ر007ر47                    877ر753ر1                        320ر046ر90
ودائع ت�فير                                           336ر230ر10                     030ر296ر1                      206ر528                            572ر054ر12

ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار                 403ر846ر135                   628ر028ر80                    862ر862ر33                      893ر737ر249 

  المجموع                                        207ر361ر187                 633ر332ر128                945ر144ر36                     785ر838ر351

-  بلغت ودائع الحك�مة الأردنية والقطاع العام داخل المملكة 513ر614ر12 دينار اأردني اأي ما ن�سبته  50ر3٪ من اإجمالي ال�دائع كما في 31 
كان�ن الأول 2010 مقابل 945ر144ر36 دينار اردني اأي ما ن�سبته 27ر10٪ كما في 31 كان�ن الأول 2009.

-  بلغت ال�دائع التي ل تحمل ف�ائد 927ر232ر87 دينار اردني اأي ما ن�سبته 209ر24٪ من اإجمالي ال�دائع كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 
490ر264ر78 دينار اردني اأي ما ن�سبته 24ر22٪ كما في 31 كان�ن الأول 2009.

-  بلغت ال�دائع المحج�زة )مقيدة ال�سحب( 069ر565ر5 دينار اردني اأي ما ن�سبته 544ر1٪ من اإجمالي ال�دائع كما في 31 كان�ن الأول 2010 
مقابل 038ر173ر3 دينار اردني اأي ما ن�سبته 902ر0٪ كما في 31 كان�ن الأول 2009.

الأول  اردني كما في 31 كان�ن  الأول 2010 مقابل 006ر802ر2 دينار  اردني كما في 31 كان�ن  الجامدة 667ر029ر10 دينار  ال�دائع  بلغت   -
.2009

)15( تاأمينــات نقديـــة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار
تاأمينات مقابل ت�سهيالت مبا�سرة                                                                                                                    786ر844ر37            286ر137ر39
تاأمينات مقابل ت�سهيالت غير مبا�سرة                                                                                                            489ر188ر13             019ر609ر18

تاأمينات التعامل بالهام�ص                                                                                                                               541ر81                      246ر241 
تاأمينات اأخـرى                                                                                                                                                523ر110ر2               127ر614ر1

  المجموع                                                                                                                                           339ر225ر53           678ر601ر59 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010
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)16( اأموال مقتر�سة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                 �ســـــعــــر

                                                                                          عــــــــــــدد الأق�ســـــــــــــاط                   ا�ستحقـاق                                                فائــــــــــــدة
                  المبلـــغ                الكليـــة                المتبقيــة                الق�سـاط                ال�سمـانات       القتـرا�ص 

                                                         دينــــــار
2010                  

ال�سركة الأردنية لإعادة تم�يل
 الرهن العقاري                               642ر730ر11      429                     178                       متغيرة                 �سندات رهن      603ر٪5

                                                                                       محفظة القرو�ص
   المجمــوع                                     642ر730ر11

           2009                  
ال�سركة الأردنية لإعادة تم�يل 

الرهن العقاري                                     489ر488ر12      429      216                       متغيرة                 �سندات رهن     446ر٪6
                                                                                       محفظة  القرو�ص

   المجمــوع                                     489ر488ر12

- بلغت الأم�ال التي تم اعادة اقرا�سها 642ر730ر11 دينار اأردني وبمعدل �سعر فائدة 864ر9٪ كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 
489ر488ر12 دينار اأردني وبمعدل �سعر فائدة 097ر10٪ كما في 31 كان�ن الأول 2009.

)17( مخ�س�سات متنوعة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                           ر�سيـــــد             المكــ�ن             الم�ستخـدم            المحــــــ�ل من              ما تم رده            ر�ســـــيـــــــد
                                                                  بداية ال�سنة       خالل ال�سنة       خالل ال�سنة          المخ�س�سات              لاليـرادات          نهاية ال�سنة

                                    دينــــار               دينــــار               دينـــار                    دينار                           دينــــار                دينــــار
2010                 

مخ�س�ص تع�ي�ص نهاية الخدمة                  -                     824ر297      )866ر87(            -                              -                      958ر209
مخ�س�ص الق�سايا المقامة �سد البنك 

 والمطالبات الخرى                                   259ر048ر1     -      -                          -                              -                      259ر048ر1
مخ�س�سات اأخرى                                      228ر107         -                     -                          -                           )304ر7   (        924ر99      
   المجمـــوع                                            487ر155ر1    824ر297     )866ر87   (         -                          )304ر7   (       141ر358ر1

       2009                  
176ر117     )088ر180(          988ر43                    -                      - مخ�س�ص تع�ي�ص نهاية الخدمة                 924ر18 

مخ�س�ص الق�سايا المقامة �سد البنك 
 والمطالبات الخرى                                   119ر968        140ر80           -                          -                              -                      259ر048ر1

مخ�س�سات اأخرى                                      228ر207         -           -                          -                           )000ر100(       228ر107  

   المجمـــوع                                           271ر194ر1     316ر197     )088ر180(         988ر43               )000ر100  (      487ر155ر1
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)18( �سريبة الدخل

اأ- مخ�ض�ص �ضريبة الدخل
2009                              2010                                 

                                                                                      دينـــــار                            دينـــــار
اإن الحركة على مخ�س�ص �سريبة الدخل هي كما يلي:

ر�سيد بداية ال�سنة                                                                                                                            267ر877ر4                   877ر952ر5
�سريبة الدخل المدف�عة                                                                                                                )811ر993ر3(               )875ر020ر5( 

�سريبة الدخل الم�ستحقة                                                                                                                 490ر988ر3                    265ر945ر3

  ر�سيد نهاية ال�سنة                                                                                                              946ر871ر4                  267ر877ر4
 

تمثل �سريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:
2009                              2010                                 

                                                                                      دينـــــار                            دينـــــار
�سريبة الدخل الم�ستحقة عن اأرباح ال�سنة                                                                                       490ر988ر3                    265ر945ر3

اطفاء م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة                                                                                                       562ر3                            039ر9      

                                                                                                                                               052ر992ر3                  304ر954ر3

ب- م�ج�دات / مطل�بات �ضريبة م�ؤجلة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                           2009                                                                                       2010                                                                                

                        ر�سيـد بدايـة         المبالـــغ          المبالـــغ          الر�سيـد فـــي                 
                        ال�سنــــــة                المحــررة        الم�ســافة         نهايــة ال�سنـة        ال�سريبة الم�ؤجلة       ال�سريبة الم�ؤجلة

الح�سابات الم�سمولة                            دينــــــــــــار             دينــــــــــــار        دينــــــــــــار        دينــــــــــــار             دينــــــــــــار                  دينــــــــــــار
اأ- م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة     

 مخ�س�ص الدي�ن غير العاملة
 من �سن�ات �سابقة                            055ر101        )873ر11  (     -                    182ر89             755ر26                  317ر30    

ب- مطل�بات �سريبية م�ؤجلة
اأرباح تقييم م�ج�دات مالية 

 مت�فرة للبيع*                                   744ر420ر1       -                   568ر21         312ر442ر1      694ر432                223ر426   

التغير  تظهر �سمن  التي  للبيع  المت�فرة  المالية  الم�ج�دات  تقييم  ناتجة عن خ�سائر/ارباح  الم�ؤجلة  ال�سريبية  المطل�بات  الم�ج�دات/  *ان 
المتراكم في القيمة العادلة في حق�ق الملكية.
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- ان الحركة على ح�ساب الم�ج�دات/ المطل�بات ال�سريبية الم�ؤجلة هي كما يلي:

                  2009                                                                                2010                                                                                   
                                                           الم�ج�دات       المطل�بات           الم�ج�دات           المطل�بات

                        دينـــار                         دينــــار                                              دينـــار                              دينـــار

ر�سيد بداية ال�سنة                             317ر30                         223ر426                                           762ر458                        -
الم�ساف                                             -                                   471ر6                                                -                                    223ر426 

الم�ستبعد                                         )562ر3   (                      -                                                      )445ر428(            -      

  ر�سيد نهاية ال�سنة                      755ر26                       694ر432                                        317ر30                        223ر426  

ج. ملخ�ص ت�ض�ية الربح المحا�ضبي مع الربح ال�ضريبي
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار
الربح المحا�سبي                                                                                                                                              434ر350ر14            183ر191ر13
ارباح غير خا�سعة لل�سريبة                                                                                                                           )665ر253ر3(         )853ر100ر5(

م�سروفات غير مقب�لة �سريبيا                                                                                                                       572ر317ر2              749ر013ر1

  الربح ال�سريبي                                                                                                                                341ر414ر13            079ر104ر9

ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية                                                                                                                             82ر27٪                     98ر٪29    

ن�سبة �سريبة الدخل القان�نية على البن�ك في الردن تبلغ 30٪ وعلى ال�سركة التابعة ٪24.
تم اجراء ت�س�ية نهائية مع دائرة �سريبة الدخل للبنك ولل�سركة التابعة حتى نهاية عام 2009.



     بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( | التقرير ال�سن�ي 742010

)19( مطلوبات اأخرى

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

ف�ائد بر�سم الدفع                                                                                                                                           489ر896                   895ر142ر1 
ايرادات مقب��سة مقدم                                                                                                                                   479ر141                   -

ذمم دائنة                                                                                                                                                       829ر476ر5              161ر311ر7 
م�سروفات م�ستحقة وغير مدف�عة                                                                                                                  708ر317ر1              026ر739ر1 

مطل�بات / خ�سائر م�ستقات مالية غير متحققة )اي�ساح 35(                                                                        905ر740                  280ر652
�سيكات م�سدقة م�سح�بة على البنك                                                                                                               693ر117ر1              098ر190ر1

مخ�س�ص ر�س�م جامعات                                                                                                                                 112ر111                  921ر99
ر�س�م البحث العلمي                                                                                                                                         -                               921ر99
مخ�س�ص �سندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني                                                                               -                               504ر79
مكافاأة اأع�ساء مجل�ص الإدارة                                                                                                                          000ر65                     731ر72

ح�الت بر�سم الدفع                                                                                                                                        189ر101                   251ر6
اأخرى                                                                                                                                                               175ر689                   401ر771    

  المجموع                                                                                                                                            579ر657ر10           189ر165ر13

)20( راأ�ص المــال

ال�سمية دينار واحد  ال�سهم  000ر000ر80 �سهم قيمة  اأردني م�زعة على  000ر000ر80 دينار  المدف�ع (  به )  المكتتب  المال  راأ�ص  يبلغ 
كما  واحد  دينار  ال�سمية  ال�سهم  قيمة  �سهم  063ر919ر70  اأردني م�زعة على  دينار  063ر919ر70  مقابل   2010 اأول   كان�ن   31 في  كما 

في 31 كان�ن اأول 2009 .

اأ�ضهم م�زعة-
قررت الهيئة العامة بتاريخ 25 ني�سان 2010 زيادة را�ص المال بمبلغ 937ر080ر9 دينار اردني بن�سبة 8ر12٪ من را�ص المال المكتتب به وذلك عن 

طريق ت�زيع ا�سهم منحة للم�ساهمين وتم ا�ستكمال اجراءات زيادة را�ص المال لدى وزارة ال�سناعة والتجارة بتاريخ 20 تم�ز 2010.

اأ�ضهم مقترح ت�زيعها-
قرر مجل�ص الدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 �سباط 2011 الت��سية للهيئة العامة للم�ساهمين بزيادة را�ص المال بمبلغ 000ر600ر9  دينار 

بن�سبة 12٪ من را�ص المال المكتتب به لي�سبح راأ�ص المال مبلغ 000ر600ر89  دينار وذلك عن طريق ت�زيع ا�سهم منحة على الم�ساهمين.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)21( الإحتياطيـات 

احتياطي قان�ني -
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح�ساب ما تم تح�يله من الرباح ال�سن�ية قبل ال�سرائب بن�سبة 10٪ خالل ال�سنة وال�سن�ات ال�سابقة وفقًا لقان�ن 

البن�ك وه� غير قابل للت�زيع على الم�ساهمين.

احتياطي اختياري -
وال�سن�ات  ال�سنة  خالل   ٪20 عن   تزيد  ل  بن�سبة  ال�سرائب  قبل  ال�سن�ية  الأرباح  من  تح�يله  تم  ما  الح�ساب  هذا  في  المتجمعة  المبالغ  تمثل 
ال�سابقة. ي�ستخدم الحتياطي الختياري في الغرا�ص التي يقررها مجل�ص الدارة ويحق للهيئة العامة ت�زيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح 

على الم�ساهمين.

احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة -
يمثل هذا البند اإحتياطي مخاطر م�سرفية عامة وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني.

ان الحتياطيات المقيد الت�سرف بها هي كما يلي:

ا�سم الحتياطــي                                         المبلــــغ                              طبيعة التقييد
                                                                   دينـــار

احتياطي قان�ني                                        037ر815ر12                 بم�جب قان�ن ال�سركات والبن�ك
احتياطي مخاطر م�سرفية عامة              269ر938ر2                 بم�جب تعليمات البنك المركزي الأردني

)22( التغير المتراكم في القيمة العادلة 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                                                                م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                             

             م�ستقات
�سنــدات        للتحــ�ط        المجمـ�ع                        اأ�سهـــم      
دينــــــار                      دينــــــار                            دينــــــار                         دينــــــار     

-2010
)596ر456(      521ر994 الر�سيد في بداية ال�سنة                                     206ر894ر1             )089ر443(  

ارباح غير متحققة                                            )762ر60   (                217ر185                     )626ر88  (                      829ر35
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة                                  )311ر5     (              )748ر27  (                      588ر26                        )471ر6    (

خ�سائر )اأرباح( متحققة
  منق�لة لقائمة الدخل                                       463ر78                    )724ر92  (                      -                                   )261ر14    (  

الر�سيد في نهاية ال�سنة                                     596ر906ر1             )344ر378  (                  )634ر518(                     618ر009ر1

-2009
الر�سيد في بداية ال�سنة                                     201ر940                 )834ر230ر1(               )105ر599 (                   )738ر889   (
ارباح غير متحققة                                              196ر929                   191ر168ر1                   420ر269                         807ر366ر2
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة                                  )802ر811  (               895ر189                       684ر195                      )223ر426   (
م�ج�دات �سريبية محررة                                  282ر341                 )093ر438   (                )595ر322 (                  )406ر419   (

خ�سائر )اأرباح( متحققة
  منق�لة لقائمة الدخل                                       329ر495                  )248ر132  (                   -                                     081ر363      

 
الر�سيد في نهاية ال�سنة                                     206ر894ر1              )089ر443  (                 )596ر456 (                    521ر994   

يظهر التغير المتراكم في القيمة العادلة بال�سافي بعد تنزيل مطل�بات �سريبية م�ؤجلة بمبلغ 694ر432 دينار اأردني كما في 31 كان�ن الول 
2010 مقابل مبلغ 223ر426 دينار اأردني كما في 31 كان�ن الول 2009.
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)23( اأرباح مدورة

تت�سمن الرباح المدورة مبلغ 755ر26 دينار مقابل 317ر30 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2009، تمثل م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة غير قابلة 
للت�زيع على الم�ساهمين بناًء على تعليمات البنك المركزي الأردني.

)24( الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:
لالفراد ) التجزئة (

ح�سابات جارية مدينة                                                                                                                   091ر170                   429ر174  
قرو�ص وكمبيالت                                                                                                                          016ر761ر8                334ر990ر5  
بطاقات الئتمان                                                                                                                           840ر512ر1               683ر436ر1  
القرو�ص العقارية                                                                                                              635ر452ر4             619ر528ر4  

ال�سركات
ح�سابات جارية مدينة                                                                                                                   807ر210ر2               370ر734ر2  
قرو�ص وكمبيالت                                                                                                                          903ر743ر6               908ر473ر6  
الحكومة والقطاع العام                                                                                                                               067ر628                    849ر506ر1

ار�سدة لدى بن�ك مركزية                                                                                                                               979ر481                   902ر583
اأر�سدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                                                                                           353ر656                    662ر476ر1

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                                           772ر341ر8               294ر069ر8
ف�ائد مقب��سة على عق�د مقاي�سة ف�ائد                                                                                                        720ر134                   374ر221

ف�ائد مقب��سة من التم�يل بالهام�ص / عمالء �سركة تابعة                                                                             931ر065ر3               219ر177ر3 

المجمـوع                                                                                                          114ر160ر37           643ر373ر36   

)25( الفوائـد المدينــة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار
ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                                                                                                                     399ر315ر1               221ر692ر1 

ودائع عمالء:
ح�سابات جارية وتحت الطلب                                                                                                       551ر87                     640ر190   
ودائع ت�فير                                                                                                                                    559ر93                      699ر134   

ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار                                                                                                          204ر895ر7                784ر389ر10  
تاأمينات نقدية                                                                                                                                                 449ر196ر1               430ر180ر1 

اأم�ال مقتر�سة                                                                                                                                                734ر695                    872ر919 
ر�س�م �سمان ال�دائع                                                                                                                                        623ر688                     932ر633

ف�ائد مدف�عة على عق�د مقاي�سة ف�ائد                                                                                                         695ر463                   189ر480
اأخرى                                                                                                                                                               306                            298ر2          

المجمـوع                                                                                                          520ر436ر12            065ر624ر15   
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)26( �سافي اإيرادات العمولت

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار
عم�لت دائنة:

عم�لت ت�سهيالت مبا�سرة                                                                                                            094ر377ر1               286ر125ر1  
عم�لت ت�سهيالت غير مبا�سرة                                                                                                     148ر481ر1                092ر490ر1  
ينزل: عم�لت مدينة                                                                                                                                     )063ر20   (              )059ر19  ( 

�سافي ايرادات العمولت                                                                                                    179ر838ر2              319ر596ر2    

)27( ارباح العمالت الجنبية

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار
ناتجة عن التداول/ التعامل                                                                                                                             488ر27                     841ر37 

ناتجة عن التقييم                                                                                                                                             448ر828                    788ر872    
المجمـــوع                                                                                                                           936ر855                 629ر910  

)28( ارباح )خ�سائر( موجودات مالية للمتاجرة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                                     اأرباح )خ�سائر(                     اأرباح )خ�سائر(                     ع�ائد ت�زيعات

                                     متحققــة                           غير متحققـة                          اأ�سهـــــــــم                     المجمــ�ع  
                                                                        دينـــــار              دينـــــار                                   دينـــــار                            دينـــــار

– 2010
ا�سهم �سركات                                                 511ر1                                    304ر1                                    56                       871ر2              

  المجمــوع                                                 511ر1                                  304ر1                                 56                     871ر2    

– 2009
ا�سهم �سركات                                               )594          (                       )7       (                                      46                           )555      (
  المجمــوع                                              )594          (                      )7       (                                    46                         )555       (
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)29( )خ�سائر( اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

ع�ائد ت�زيعات اأ�سهم �سركات                                                                                                                          279ر598                  373ر611
اأرباح )خ�سائر( بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                           766ر446                  845ر278 

خ�سائر تدني م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                                                                                                    )505ر432   (          )926ر641  ( 

المجمـوع                                                                                                           540ر612                 292ر248       

)30( اإيرادات اأخرى

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

عم�لة و�ساطة في ال�س�ق المالي                                                                                                                      145ر793ر2               515ر426ر3
اإيرادات الفيزا                                                                                                                                                 528ر831                   925ر867

اأتعاب ادارة وا�ست�سارات                                                                                                                                  703ر2                        182ر4
عم�لة الح�الت                                                                                                                                               543ر709                   879ر376

ا�سترداد دي�ن معدومة                                                                                                                                     265ر128                   895ر67
ارباح  راأ�سمالية                                                                                                                                               348ر29                     697ر147 

ايجارات مقب��سة                                                                                                                                            899ر3                        572ر26
عم�لة �سيكات مرتجعة                                                                                                                                     693ر69                     010ر97

اخرى                                                                                                                                                               643ر019ر1               736ر474      

المجمـوع                                                                                                           767ر587ر5             411ر489ر5    

)31( نفقات الموظفين

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

رواتب ومنافع وعالوات الم�ظفين                                                                                                                  129ر408ر6              856ر196ر6
مكافاآت الم�ظفين                                                                                                                                           691ر840                   863ر926
م�ساهمة البنك في ال�سمان الجتماعي                                                                                                          445ر645                  415ر654
280                  008ر235 نفقات طبية                                                                                                                                                    822ر

نفقات تدريب الم�ظفين                                                                                                                                 033ر50                     629ر65
18                     717ر19 مياومات �سفر                                                                                                                                                 701ر

اأخـــرى                                                                                                                                                            815ر223                   436ر215    

المجمـوع                                                                                                           636ر467ر8             924ر313ر8   
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)32( م�ساريف اأخرى

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

ر�س�م و�سرائب                                                                                                                                                396ر921                   688ر765
م�ساريف الحا�سب الآلي                                                                                                                                159ر471                   883ر399
م�ساريف ترويج واعالن                                                                                                                                  726ر495                   847ر455

م�ساريف �سفر                                                                                                                                             800ر13                     014ر52
م�ساريف ات�سالت                                                                                                                                         637ر714                   733ر653
ايجارت الفروع                                                                                                                                                 913ر811                  169ر758
اأتعاب مجل�ص الدارة                                                                                                                                        202ر354                  733ر338
قرطا�سية ول�ازم مكتبية                                                                                                                                  254ر259                   616ر241
نفقات معامالت المقتر�سين                                                                                                                             209ر214                  014ر142
نفقات درا�سات ا�ست�سارية                                                                                                                           010ر13                     706ر50

�سحف ومجالت وا�ستراكات                                                                                                                            207ر14                     026ر7
م�ساريف مهنية                                                                                                                                                793ر369                   695ر277

مكافاآت اع�ساء مجل�ص الإدارة                                                                                                                         269ر57                     004ر65
ر�س�م الجامعات الأردنية                                                                                                                                 517ر111                  921ر99
ر�س�م �سندوق دعم البحث العلمي                                                                                                                   -                               921ر99
ر�س�م �سندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني                                                                                     579                           474ر83

اخرى                                                                                                                                                               806ر768                  217ر758    

  المجموع                                                                                                                                             477ر591ر5            661ر249ر5 

)33( ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                          2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                       دينـــــار

ربح ال�سنة )دينار(                                                                                                                                          382ر358ر10             879ر236ر9
المت��سط المرجح لعدد الأ�سهم )�سهم(                                                                                                         000ر000ر80            000ر000ر80

                                                                                                                    فلـ�ص/دينــار              فلـ�ص/دينــار
  الح�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة                                                                                                        129ر0                       115ر0         

اإن الح�سة المخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة م�ساوية للح�سة الأ�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة.
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)34( النقد وما في حكمه

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                        2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                     دينـــــار
نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر                                                                             030ر572ر69          160ر122ر72
ي�ساف: اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر                                                    596ر812ر81          667ر437ر67

ينزل: ودائع البن�ك والم�ؤ�س�سات الم�سرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر                                               )575ر535ر140(   )857ر203ر71(

  المجموع                                                                                                                                            051ر849ر10         970ر355ر68 
 

)35( الم�ستقــــــات

يظهر الجدول التالي القيمة العادلة الم�جبة و ال�سالبة للم�ستقات المالية الى جانب ت�زيع القيمة الأ�سمية لها ح�سب اآجالها.

                                                                 اآجال القيمة ال�سمية ح�سب ال�ستحقـاق                   
                                                       قيمة عادلة            قيمة عادلة            مجم�ع القيمة      خـالل 3             من 3-12           من �سنة الى        اأكثر من 3
                           م�جبــة                  �ســــــــــالبــة             ال�سميـــــــــــة        �سهــــــــــ�ر            �ســـهـــــــــر           3 �سنـــــــــ�ات    �سنــــــــ�ات

                     اآلف الدنانير          اآلف الدنانير         اآلف الدنانير       اآلف الدنانير      اآلف الدنانير      اآلف الدنانير       اآلف الدنانير
- 2010

م�ستقات محتفظ بها للمتاجرة                                  -                          -                      -                       -                     -                        -
م�ستقات تح�ط للتدفقات النقدية

- عق�د مقاي�سة ف�ائد *                 -                      741                     019ر7               -          -               -                       019ر7

- 2009
م�ستقات محتفظ بها للمتاجرة      38                      -                        155ر3              155ر3                 -               -                     -

م�ستقات تح�ط للتدفقات النقدية
799ر7 - عق�د مقاي�سة ف�ائد *               -                         652                   799ر7               -          -               -          

تدل القيمة العتبارية )الإ�سمية( على قيمة المعامالت القائمة في نهاية ال�سنة وهي ل تدل على مخاطر ال�س�ق او مخاطر الئتمان.

الم�سلحة  للق�ات  التابع  وال�ستثمارية  التنم�ية  الم�ساريع  �سندات �سندوق  كاأداة تح�ط مقابل  ف�ائد  بالدخ�ل في عق�د مقاي�سة  البنك  قام   *
الأردنية وذلك لم�اجهة مخاطر ارتفاع اأ�سعار الف�ائد.
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)36( المعامالت مع جهات ذات عالقة

ت�سمل الق�ائم المالية الم�حدة الق�ائم المالية للبنك وال�سركة التابعة التالية:
                                                                            راأ�ص مال ال�سركة            

                   ا�سم ال�سركة                              ن�سبة الملكية                           2010                          2009    
                              دينـــــار                  دينـــــار

�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية        100٪                                                               000ر600ر15             000ر600ر15 

تم ا�ستبعاد الأر�سدة والمعامالت فيما بين البنك وال�سركة التابعة.

ا�سعار  وبا�ستخدام  للبنك  العتيادية  الن�ساطات  �سمن  العليا  والدارة  ال�سقيقة  وال�سركات  الم  ال�سركة  مع  معامالت  في  بالدخ�ل  البنك  قام 
الف�ائد والعم�لت التجارية. ان جميع الت�سهيالت الئتمانية الممن�حة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم ي�ؤخذ لها اأي مخ�س�ص.

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                                               الجهات ذات العالقة                                                                   

                                                       ال�سركة الأم                       الإدارة                                                           اأع�ساء مجل�ص
                                    وال�سركات ال�سقيقة           التنفيذية العليا          م�ظفي البنك        الإدارة                   2010               2009  

                                          دينـار                                دينار                          دينـار                           دينـار                     دينـار               دينـار
    

بنود داخل قائمة المركز المالي
ت�سهيالت ائتمانية                   -                                         305ر900ر1                  787ر413ر4                    723ر2                     815ر316ر6      862ر838ر7

اأر�سدة لدى البن�ك 
والم�ؤ�س�سات الم�سرفية                       620ر071ر45                       -                                    -                                    -                              620ر071ر45    329ر311ر36

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات 
م�سرفية                                              742ر731ر42                      -                                   -                                     -                               742ر731ر42    373ر353

ودائع العمالء                                        -                                          632ر136ر2                  745ر820                        749ر058ر2            126ر016ر5      080ر405ر5

بنود خارج قائمة المركز المالي
كفالت                                                 542ر055ر28                   -                                    -                                    300                          842ر055ر28    217ر818ر46

اعتمادات                                             695ر481                             -                                    -                                     -                             695ر481           532ر865
عق�د مقاي�سة ف�ائد                            100ر019ر7                         -                                    -                                     -                             100ر019ر7       000ر799ر7

عنا�سر قائمة الدخل 
ف�ائد وعم�لت دائنة                           090ر437                             264ر32                         940ر74                          -                              294ر544          207ر988

ف�ائد وعم�لت مدينة                        )468ر883(                        )687ر53(                    )425ر23(         -                           )580ر960(      )648ر578(
ايجارات مدف�عة                                  -                                          -                                   -                                     800ر46                   800ر46             800ر46

تتراوح اأ�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت الئتمانية ما بين 3٪ اإلى 8.25 ٪ وتتراوح اأ�سعار الفائدة المدينة على ودائع العمالء ما بين 
0.7٪ اإلى ٪4.3 .

فيما يلي ملخ�ص لمنافع الدارة التنفيذية العليا للبنك:
2009                      2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                   دينـــــار
   

رواتب ومكافاآت                                                                                                                                               855ر432ر1           935ر588ر1  
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)37( القيمة العادلة لالأدوات المالية

ي�ستخدم البنك الترتيب التالي لأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعر�ص القيمة العادلة لالأدوات المالية:
الم�ستوى الأول: الأ�سعار ال�س�قية المعلنة في الأ�س�اق الفعالة لنف�ص الم�ج�دات والمطل�بات.

الم�ستوى الثاني: تقنيات اأخرى حيث تك�ن كل المدخالت التي لها تاأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها ب�سكل  مبا�سر اأو غير مبا�سر 
من معل�مات ال�س�ق.

الم�ستوى الثالث: تقنيات اأخرى حيث ت�ستخدم مدخالت لها تاأثير مهم على القيمة العادلة  ولكنها لي�ست مبنية على معل�مات من ال�س�ق يمكن 
مالحظتها. 

 الجدول التالي يبين تحليل الأدوات المالية الم�سجلة بالقيمة العادلة وح�سب الترتيب الهرمي المذك�ر اأعاله:

                                                                                الم�ست�ى الأول            الم�ست�ى الثاني            الم�ست�ى الثالث              المجم�ع
                                                                               دينــــار                                دينــــار             دينــــار                            دينــــار

-2010
موجودات مالية  

م�ج�دات مالية للمتاجرة                                    392ر4                                    -                                  -                                    392ر4
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                              583ر914ر2                          855ر781ر190             -                                     438ر696ر193

    
التزامات مالية 

خ�سائر م�ستقات مالية غير متحققة                     -                                         905ر740             -                                    905ر740
    

-2009
موجودات مالية 

م�ج�دات مالية للمتاجرة                                    088ر3                              -                                    -                                    088ر3
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                              461ر790ر3                         785ر354ر147              -                                    246ر145ر151

    
التزامات مالية

خ�سائر م�ستقات مالية غير متحققة                     -                                       280ر652                         -                                   280ر652

)38( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية

المالية  الم�ج�دات  المبا�سرة،  الئتمانية  الت�سهيالت  المركزية،  والبن�ك  البن�ك  لدى  وال�دائع  النقدية  الأر�سدة  المالية  الأدوات  هذه  ت�سمل 
الأخرى وودائع العمالء، ودائع البن�ك والمطل�بات المالية الأخرى.

كما ه� مبين في اي�ساح رقم )9( ت�سمل الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع اأ�سهم غير مت�فر لها اأ�سعار �س�قية بمبلغ 895ر77 دينار كما في 
31 كان�ن الأول 2010 مقابل 057ر178 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2009، تظهر بالكلفة او القيمة الدفترية ايهما اقل لعدم تمكن البنك 

من تقدير قيمتها.

ل تختلف القيمة العادلة لالأدوات المالية ب�سكل ج�هري عن قيمتها الدفترية.
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)39( ادارة المخاطر

يعمل بنك الم�ؤ�س�سة في اطار �سيا�سة متحفظة تجاه كافة اأن�اع المخاطر حيث يق�م بت�ظيف مجم�عة من النظمة المتط�رة لل�سيطرة والمحافظة 
عليها بم�ست�يات متدنية دون الخالل بمعادلة الربحية ودرجة المخاطرة. وتت�سف ممار�سات اإدارة المخاطر في البنك بمدى تحفظها، اآخذين 
بعين العتبار التط�ر الم�ستمر الذي ينتج عن التقيد في الق�انين والأنظمة البنكية المختلفة. و يق�م بدور اإدارة المخاطر دائرة متخ�س�سة 
في البنك بحيث تق�م بتقديم تقاريرها لمجل�ص الإدارة مبا�سرة عن طريق لجنة اإدارة المخاطر المنبثقة عنه. اأما بالن�سبة لدور الدارة العليا 
فاإن هنالك عدة لجان تق�م بالدور الإ�سرافي للمخاطر التي يتحملها البنك منها لجنة الم�ج�دات والمطل�بات  التي تت�لى اإدارة مخاطر ال�س�ق 
ا�ستمرارية  الم�س�ؤول عن خطة  الأزمات  اإدارة  فريق  اأي�سًا  و  الت�سغيل  و مخاطر  الئتمان  اإدارة مخاطر  تنظر  التي  الرقابة  و  المخاطر  ولجنة 

العمل. 
 

كما قام البنك ب��سع اطار عمل لعملية التقييم الداخلي لمدى كفاية راأ�ص المال لم�اجهة المخاطر التي يمكن ان يتعر�ص لها البنك ، وذلك �سمن 
اطار م�ست�ى المخاطر المقب�لة لدى البنك وا�ستراتيجيته في ادارة را�ص المال كما ه� م��سح في المبداأ الول في الدعامة الثانية من بازل 2 
) Pillar II Basel II(. ويت�سمن اطار العمل هذا الخط�ط العري�سة ل�ستراتيجية ادارة المخاطر في البنك والمتعلقة با�ستراتيجية البنك العامة 

والتي تمكن البنك من ادارة را�ص ماله ب�سكل فعال لتحقيق الأهداف الم��س�عة لراأ�ص المال والمتمثلة في 

-  م�اجهة متطلبات الجهات الرقابية بخ�س��ص مدى كفاية راأ�ص المال و الحتفاظ بتغطية منا�سبة للمخاطر.
-  م�اجهة متطلبات خطط النم� لدى البنك من حيث را�ص المال. 

-  تحقيق عائد للم�ساهمين وب�سكل كافي يغطي تكلفة الحتفاظ به. .

وفي ما يلي اأهم المخاطر الم�سرفية التي يتعر�ص لها البنك واأ�سل�ب اإدارتها.

مخاطر االئتمان  )39/اأ( 

ي�ؤدي  مما  البنك  تجاه  بالتزاماته  ال�فاء  المالية عن  لالأداة  الآخر  الطرف  اأو عجز  تخلف  تنجم عن  قد  التي  المخاطر  الئتمان هي  مخاطر 
للحك�مات المقدمة  الت�سهيالت  ت�سم  اأق�سام  اأربعة  اإلى  الئتمانية  الت�سهيالت  تق�سيم محفظة  على  الم�ؤ�س�سة  بنك  يعتمد  الى حدوث خ�سائر. 
والم�ؤ�س�سات المالية بما فيها البن�ك وال�سركات  التي ت�سم كاًل من ت�سهيالت ال�سركات الكبرى وال�سركات ال�سغيرة والمت��سطة الحجم بالإ�سافة 
اإلى ت�سهيالت التجزئة والتي ت�سم القرو�ص ال�سخ�سية وقرو�ص الإ�سكان ومنتجات اأخرى مثل بطاقات الئتمان  وقرو�ص ال�سيارات ال�سخ�سية.  
وحيث اأن البنك يعمل �سمن �سبكة  الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )البحرين( فقد قامت الم�ؤ�س�سة الأم على تعزيز الرقابة الئتمانية عن طريق 
يتم  اأن  يجب  التي  والإجراءات  الق�اعد  ال�سيا�سات  هذه  ت�سمنت  وقد  اأعاله،  الت�سهيالت  اأق�سام  من  ن�ع  كل  تخ�ص  ائتمانية  �سيا�سات  اإ�سدار 
اللتزام بها لدى منح اأو تجديد الت�سهيالت، وت�سمنت اأي�سَا تقييم خا�ص للعمالء كّل ح�سب ت�سنيفه، حيث يتم العتماد حاليًا على نم�ذج تقييم 
Credit Scoring لتقييم العمالء المدرجين  اآليًا، واعتماد نم�ذج  Moody’s Risk Advisor لت�سنيف ت�سهيالت ال�سركات الكبرى والذي يتم 

�سمن ال�سركات ال�سغيرة و/اأو ت�سهيالت الأفراد )التجزئة(. كما قام البنك باعتماد منهجية عمل و اإطار التقييم الئتماني ا�ستنادًا على بيانات 
مالية غير مدققة لبع�ص العمالء بالإ�سافة اإلى و�سع حدود لمثل هذه المحفظة.

يتم مراقبة وادارة محفظة الت�سهيالت لبنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( عن طريق عدة لجان ائتمانية، ت�سم ثالثة لجان عليا من 
اأع�ساء مجل�ص اإدارة مجم�عة بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية، بالإ�سافة اإلى لجنة رابعة تتاألف من اأع�ساء مجل�ص اإدارة البنك في الأردن، 
ولجنة ت�سهيالت رئي�سية ت�سم اأع�ساء من مدراء الدوائر في البنك في الأردن والمدير العام، وكذلك لجنة فرعية تنظر في الت�سهيالت ال�سغيرة 
الحجم والتي تقل عن 100 األف دينار اأردني.  وقد تم تحديد �سالحيات كل لجنة بناءًا على درجة التقييم الئتماني للعميل وعلى مدة الت�سهيالت 

الممن�حة.
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كما يق�م البنك باتباع �سيا�سة التن�يع على م�ست�ى العمالء ، القطاعات القت�سادية والمناطق الجغرافية مما ي�ساهم في تقليل درجة  المخاطر 
الأم�ر  كافة  لمناق�سة  دورية  اجتماعات  الدارة  المنبثقة عن مجل�ص  المخاطر  اإدارة  لجنة  تعقد  الإقرا�ص،  رقابة مخاطر  وبهدف  الئتمانية.  
المتعلقة بمخاطر الئتمان، ويتم تزويدها بتقارير ربع �سن�ية عن ت�زيع محفظة الت�سهيالت من حيث الت�زيع القت�سادي، والت�سنيف الئتماني، 
والت�زيع الجغرافي، الآجال الزمنية للت�سهيالت، ون�سبة RAROC لكل محفظة ورا�ص المال القت�سادي مما يحدد ت�جه البنك في الفترة الزمنية 

القادمة. كما يتم ب�سكل دوري مراجعة كفاية مخ�س�ص التدني في قيمة الت�سهيالت الئتمانية.

ان تفا�سيل محفظة الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة مبينة في اي�ساح )8( بال�سافة الى ذلك فان التزامات البنك خارج قائمة المركز المالي 
المعر�سة لمخاطر الئتمان مبينة في اي�ساح )43(.

يحد البنك من مخاطر تركز الم�ج�دات والمطل�بات من خالل ت�زيع ن�ساطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية داخل وخارج المملكة.

1( التعر�سات لمخاطر الئتمان )بعد مخ�س�ص التدني والف�ائد المعلقة وقبل ال�سمانات ومخففات المخاطر الأخرى(

2009                        2010                                              
                                                                                                         دينـــــار                     دينـــــار

بن�د داخل قائمة المركز المالي    
اأر�سدة لدى بن�ك مركزية                                                                                                                               427ر044ر65          807ر957ر67
اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                                                                                                           596ر812ر81          667ر437ر67
ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                                                                                                         205ر695ر20          338ر941ر17

الت�سهيالت الئتمانية:   
  لالأفراد                                                                                                                                                          194ر123ر123        062ر389ر93
  القرو�ص العقارية                                                                                                                                      091ر808ر52           596ر439ر52

  لل�سركات                                                                                                                                                        319ر754ر124        055ر352ر119
  للحك�مة والقطاع العام                                                                                                                                  956ر430ر11          686ر152ر19

�سندات و ا�سناد و اأذونات   
�سمن الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع                                                                                                         823ر954ر187       752ر527ر144

الم�ج�دات الأخرى                                                                                                                                          645ر904ر2            203ر966ر2
اجمالي بن�د داخل قائمة المركز المالي                                                                                                         256ر528ر670        166ر164ر585

بن�د خارج قائمة المركز المالي-   
كفالت                                                                                                                                                             779ر195ر71          041ر428ر90
اعتمادات                                                                                                                                                         379ر053ر11          108ر066ر14

قب�لت                                                                                                                                                              714ر271ر3            389ر950ر4
�سق�ف ت�سهيالت غير م�ستغلة                                                                                                                          549ر552ر60          616ر303ر70

  اجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي                                                                                         421ر073ر146       154ر748ر179
  اجمالي بنود داخل وخارج قائمة المركز المالي                                                                             677ر601ر816       320ر912ر764

اإن اأن�اع ال�سمانات مقابل القرو�ص والت�سهيالت هي كما يلي:

- الره�نات العقارية.
- رهن الأدوات المالية مثل الأ�سهم.

- الكفالت البنكية. 
- ال�سمان النقدي.

- كفالة الحك�مة.

وتق�م الإدارة بمراقبة القيمة ال�س�قية لتلك ال�سمانات ب�سكل دوري وفي حال انخفا�ص قيمة ال�سمان يق�م البنك بطلب �سمانات اإ�سافية لتغطية 
قيمة العجز اإ�سافة اإلى اأن البنك يق�م بتقييم ال�سمانات مقابل الت�سهيالت الئتمانية غير العاملة ب�سكل دوري.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010
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2009
 

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر
 منها م�ستحقة:*

لغاية 30 ي�م
من 31 الى 60 ي�م

تحت المراقبة
غير عاملة:

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
  المجم�ع

ينزل:ف�ائد معلقة
ينزل: مخ�س�ص التدني

  ال�ضافي

837ر205ر1
445ر584ر89

098ر843ر19
966ر349ر4
757ر673ر1

147ر685
966ر597ر3
217ر322ر3

369ر069ر100
485ر267ر1
060ر034ر5

824ر767ر93

917ر213
312ر595ر50

691ر807ر13
843ر946ر2
422ر436ر1

882ر56
874ر138
819ر317

226ر759ر52
180ر128
940ر159

106ر471ر52

254ر939ر8
596ر704ر111

368ر156ر56
160ر984ر7

741ر581ر15

994
772ر185ر2
621ر892ر6

978ر304ر145
755ر017ر5
636ر941ر3

587ر345ر136

687ر243ر212
942ر551ر4

-
-
-

-
-
-

629ر795ر216
-
-

629ر795ر216

-
020ر784ر85

-
-
-

-
-
-

020ر784ر85
-
-

020ر784ر85 

695ر602ر222
315ر220ر342

157ر807ر89
969ر280ر15
920ر691ر18

023ر743
612ر922ر5

657ر532ر10
222ر713ر600

420ر413ر6
636ر135ر9

166ر164ر585

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

2010
 

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر
منها م�ستحقة:*

لغاية 30 ي�م
من 31 الى 60 ي�م

تحت المراقبة
غير عاملة

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
  المجم�ع

ينزل:ف�ائد معلقة
ينزل: مخ�س�ص التدني

      ال�ضافي

الأفراد
دينــــار

156ر259ر1
340ر108ر119

338ر900ر13
396ر328ر5
482ر283ر3

898ر215
952ر627

748ر571ر5
576ر066ر130

464ر496ر1
547ر087ر5

565ر482ر123

القرو�ص 
العقارية

دينــــار

985ر67
112ر049ر52

111ر779ر1
602ر459ر2

595ر840

257ر90
924ر407

873ر455ر53
512ر119
841ر215

520ر120ر53

ال�سركــات 
دينــــار

225ر513ر7
161ر061ر125

422ر461ر44          
626ر687ر5
972ر129ر6

946ر156
309ر434ر5
718ر369ر7

331ر665ر151
662ر742ر3
458ر622ر7

211ر300ر140

الحك�مة
 والقطاع العام

دينــــار

059ر024ر251
-

-
-
-

-
-
-

059ر024ر251

059ر024ر251

البن�ك 
والم�ؤ�س�سات 

الم�سرفية الخرى
دينــــار

901ر600ر102
-

-
-
-

-
-
-

901ر600ر102

901ر600ر102

المجم�ع
دينــــار

326ر465ر362
613ر218ر296

871ر140ر60
624ر475ر13
049ر254ر10

844ر372
518ر152ر6

390ر349ر13
740ر812ر688

638ر358ر5
846ر925ر12

256ر528ر670

2( ت�زيع التعر�سات الئتمانية ح�سب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

* يعتبر كامل ر�سيد الدين م�ستحق في حال ا�ستحقاق اأحد الأق�ساط اأو الف�ائد ويعتبر ح�ساب الجاري مدين م�ستحق اإذا تجاوز ال�سقف.
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فيما يلي ت�زيع القيمة العادلة لل�سمانات المقدمة مقابل الت�سهيالت:

2010
   ال�سمانات مقابل:

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر 

تحت المراقبة
غير عاملة:

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
    المجموع

منها:
تاأمينات نقدية

عقارية
اأ�سهم متداولة

�سيارات واآليات

    المجموع

الأفراد
دينــــار

897ر243ر1
906ر464ر25

621ر540ر1

328ر22
467ر145

729ر670ر1
948ر087ر30

516ر056ر4
153ر872ر1

309ر859ر20
736ر014ر3

714ر802ر29

القرو�ص   العقارية 
دينــــار

985ر67
397ر058ر46

080ر827

-
257ر90

924ر407
643ر451ر47

895ر79
643ر332ر47

-
-

538ر412ر47

ال�سركــات 
دينــــار

748ر510ر7
266ر223ر40

517ر085ر5

443ر29
838ر186ر1
983ر310ر4

795ر346ر58

852ر119ر23
113ر169ر22

491ر330ر9
439ر361ر2

895ر980ر56

الحك�مة
 والقطاع العام

دينــــار

956ر430ر11
-
-

-
-
-

956ر430ر11

-
-
-
-

-

المجم�ع
دينــــار

586ر253ر20
569ر746ر111

218ر453ر7

771ر51
562ر422ر1
636ر389ر6

342ر317ر147

263ر256ر27
909ر373ر71
800ر189ر30

175ر376ر5

147ر196ر134

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

2009
   ال�سمانات مقابل:

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر 

تحت المراقبة
غير عاملة:

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
    المجموع

منها:
تاأمينات نقدية

عقارية
اأ�سهم متداولة

�سيارات واآليات

    المجموع

663ر069ر1
632ر964ر26

515ر269

700ر77
209ر233ر3

694ر481
413ر096ر32

072ر423ر3
129ر607ر2

793ر898ر17
783ر080ر2

777ر009ر26

921ر152
673ر875ر46

022ر086ر1

-
874ر138
477ر270

967ر523ر48

170ر61
906ر868ر40

-
-

076ر930ر40

016ر731ر8
719ر340ر42

173ر044ر3

-
626ر099ر2
431ر813ر1

965ر028ر58

197ر815ر28
941ر694ر14
110ر994ر15

295ر258ر2

543ر762ر61

886ر465ر18
942ر551ر4

-

-
-
-

828ر017ر23

-
-
-
-

-

486ر419ر28
966ر732ر120

710ر399ر4

700ر77
709ر471ر5
602ر565ر2

173ر667ر161

439ر299ر32
976ر170ر58
903ر892ر33

078ر339ر4

396ر702ر128
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

الدي�ن المجدولة:
نفت كت�سهيالت ائتمانية غير عاملة واأُخرجت من اإطار الت�سهيالت الئتمانية غير العاملة بم�جب جدولة اأُ�س�لية  هي تلك الدي�ن التي �سبق واأن �سُ
وتم ت�سنيفها كدي�ن تحت المراقبة، وقد بلغ اإجماليها 597ر516 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 055ر19 دينار كما في 31 كان�ن 

الأول 2009.

الدي�ن المعاد هيكلتها:
يق�سد باإعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�سع الت�سهيالت الئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط اأو اإطالة عمر الت�سهيالت الئتمانية اأو تاأجيل بع�ص 
الأق�ساط اأو تمديد فترة ال�سماح ... الخ، وتم ت�سنيفها كدي�ن تحت المراقبة، وقد بلغت قيمتها 978ر965ر5 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010  

مقابل 754ر761ر6 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2009.

3( �سندات واأ�سناد واأذونات:

ي��سح الجدول التالي ت�سنيفات ال�سندات وال�سناد والذونات ح�سب م�ؤ�س�سات الت�سنيف الخارجية:

درجة                                                                                                        م�ؤ�س�سة                           �سمن الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع
الت�سنيف                                                                             الت�سنيف                              2010                                 2009  

                                                                                                                           دينـــار                                دينـــار
     

غير م�سنف                                                                                            -                             000ر700ر14                   000ر300ر16
حك�مية                                                                                                    -            823ر254ر173                 752ر227ر128
 الجمالي                                                                                       -            823ر954ر187              752ر527ر144

4( التركز في التعر�سات الئتمانية ح�سب الت�زيع الجغرافي وكما يلي:

البند / المنطقة الجغرافية

اأر�سدة لدى بن�ك مركزية
اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات 
م�سرفية

الت�ضهيالت االئتمانية:
لالأفراد

القرو�ص العقارية
ال�سركات 

للحك�مة والقطاع العام 
�ضندات واأ�ضناد واأذونات:

�سمن الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع
الم�ج�دات الأخرى

  االجمالي  2010
  االجمالي  2009

داخل المملكة
دينــــار

427ر044ر65
405ر816

000ر090ر7

194ر123ر123
091ر808ر52

319ر754ر124
956ر430ر11

823ر954ر187
545ر811ر2

760ر833ر575
982ر585ر507

دول ال�سرق
الو�سط الخرى

دينــــار

-            
978ر981ر48

-

-
-
-
-

-
332ر34

310ر016ر49
870ر583ر20

اوروبــــــــا
دينــــار

-
009ر215ر31
205ر605ر13

-
-
-
-

-
768ر58

982ر878ر44
607ر254ر44

اآ�سيــــــا*
دينــــار

-
101ر282

-

-
-
-
-

-
-

101ر282
828ر37

افريقـــيا
دينــــار

-
957ر153

-

-
-
-
-

-
-

957ر153
178ر9

امريكـــا
دينــــار

-
133ر353

-

-
-
-
-

-
-

133ر353
856ر684ر12

 

دول اخرى
دينــــار

-
013ر10

-

-
-
-
-

-
-

013ر10
845ر7

المجمــــ�ع
دينــــار

427ر044ر65
596ر812ر81
205ر695ر20

194ر123ر123
091ر808ر52

319ر754ر124
956ر430ر11

823ر954ر187
645ر904ر2

256ر528ر670
166ر164ر585

* با�ستثناء دول ال�سرق الأو�سط
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5( التركز في التعر�سات الئتمانية ح�سب القطاع القت�سادي وكما يلي:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

البنــد/القطاع القت�سادي

ار�سدة لدى بن�ك مركزية
ار�سدة لدى بن�ك

وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ايداعات لدى بن�ك

وم�ؤ�س�سات م�سرفية
الت�سهيالت الئتمانية

�ضندات و ا�ضناد واذونات
�سمن الم�ج�دات

المالية المت�فرة للبيع
الم�ج�دات الخرى

  الجمالي 2010

  الجمالي 2009

مالــــــــي
دينــــار

-

596ر812ر81

205ر695ر20
993ر964ر12

000ر000ر8
413ر450

207ر923ر123

811ر658ر111

ال�سناعــة 
دينــــار

-

-

-
751ر810ر21

-
146ر50

897ر860ر21

875ر002ر12

التجـــارة 
دينــــار

-

-

-
171ر627ر46

000ر300
069ر119

240ر046ر47

001ر050ر51

العقــارات
دينــــار

-

-

-
955ر430ر63

-
727ر462

682ر893ر63

445ر770ر56

الزراعـــة
دينــــار

-

-

-
284ر231ر4

-
728ر9

012ر241ر4

815ر721ر5

ال�ســــهـــم
دينــــار

-

-

-
992ر312ر26

-
-

992ر312ر26

257ر770ر24

الفـــــــراد
دينــــار

-

-

-
654ر164ر102

-
809ر358

463ر523ر102

974ر549ر77

خدمـات
دينــــار

 
-

-

-
804ر142ر23

000ر400ر6
900ر159

704ر702ر29

359ر844ر28

الحـك�مــة 
والقطاع العـام

دينــــار

427ر044ر65

-

-
956ر430ر11

823ر254ر173
853ر293ر1

059ر024ر251

629ر795ر216

المجمـــ�ع
دينــــار

427ر044ر65

596ر812ر81

205ر695ر20
560ر116ر312

823ر954ر187
645ر904ر2

256ر528ر670

166ر164ر585

)39/ب( مخاطر ال�ض�ق

تن�ساأ مخاطر ال�س�ق من الخ�سائر الناجمة من المراكز المالية المت�سمنة داخل اأو خارج الميزانية و النا�سئة عن التقلبات في اأ�سعار الف�ائد 
المخاطر  التابع لدارة  ال�س�ق  ال�س�ق من قبل كل من ق�سم مخاطر  اإدارة مخاطر  و  تتم مراقبة  و   الأ�سهم  اأ�سعار  و  العمالت  اأ�سعار �سرف  و 
بال�سافة الى لجان وجهات رقابية اخرى و منها لجنة الم�ج�دات و المطل�بات ولجنة اإدارة المخاطر الم�ؤلفة من بع�ص اأع�ساء مجل�ص الإدارة 

وم�س�ؤولي اإدارة المخاطر في كل من الم�ؤ�س�سة الم في البحرين وبنك الم�ؤ�س�سة في الردن.

يق�م البنك بادراه مخاطر ال�س�ق النا�سئة عن ا�ستثمارات البنك في ال�سندات و الأ�سهم، تداول العمالت الأجنبية عق�د المقاي�سة و �سهادات 
الإيداع عن طريق اإتباع عدة و�سائل و تقنيات متقدمة بهدف ال��س�ل اإلى �سم�لية في اإدارة هذا الن�ع من المخاطر و منها طريقة القيم المعر�سة 
للمخاطر)Value at Risk( VaR والتي يق�م البنك باحت�سابها ي�ميًاَ و ب�سكل ي�سمل كافة محافظ البنك المعر�سة للمخاطر)اأدوات �سعر الفائدة، 
اأدوات الملكية لمحافظ المتاجرة و المراكز بالعمالت الأجنبية( بالعتماد اإلى  اأ�سل�ب التمثيل التاريخي )Historical Simulation( وكما ت�ستند 
)Confidence Level( و يجري  One-Day Time Horizon و درجة ثقة ٪99  هذه الطريقة على عدة فر�سيات منها  فترة قيا�ص لي�م واحد 

مقارنة نتائج VaR ي�ميًاَ بالأرباح و الخ�سائر المتحققة للمحافظ.

كذلك  و  الف�ائد  اأ�سعار  تقلبات  ح�سب  للتغير  قيمتها  الخا�سعة  المالية  لالأدوات  الف�ائد  اأ�سعار  تغير  ح�سا�سية  اثر  باحت�ساب  البنك  يق�م  كما 
للعمالت الرئي�سية التي يتعامل بها البنك من خالل اعتماد طريقة )Basis Point Value )BPV الم�ستندة اإلى احت�ساب الخ�سائر المحتملة لتغير 

.)DV01(سعر الفائدة بنقطة اأ�سا�ص واحدة�

اأما بالن�سبة لل�سركة التابعة، فت�سم ن�ساطاتها اإدارة محافظ العمالء و مجم�عة متن�عة من المنتجات حيث يق�م ق�سم مخاطر ال�س�ق بمتابعة 
اأعمال ال�سركة التابعة للبنك ب�سكل ي�مي، بالإ�سافة اإلى اإعداد تقارير اأ�سب�عية و اإجراء الدرا�سات و الختبارات بما يغطي ن�ساطات ال�سركة.



89

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

 الجدول اأدناه ي��سح الثر على قائمة الدخل لتعر�سات مخاطر ال�س�ق وفقًا لطريقة VaR لعام 2010:

الجمالي               اأثر مخاطر العمالت       الأثر على اأدوات الملكية *                     اأثر الرتباطات والتداخالت 
              األف دينار                                 األف دينار                                              األف دينار                                             األف دينار

       -2010
المت��سط              )28ر18(                                    -                                                           -                                                        )28ر18(
العلى                  )74ر73(        -                                                            -                                                        )74ر73(

الدنى                      -                                            -                                                            -                                                           -
       

-2009
المت��سط              )58ر64(        -                                                            -                                                        )58ر64(

العلى                   )78ر163(        -                                                            -                                                        )78ر163(
الدنى                   )34ر11(        -                                                            -                                                        )34ر11(

* محفظة المتاجرة

الجدول اأدناه ي��سح الثر على قائمة الدخل لتعر�سات مخاطر الأدوات المالية ح�سب اأ�سل�ب تحليل الح�سا�سية في حال انخفا�ص ا�سعار الفائدة 
ب�اقع نقطة ا�سا�ص مئ�ية واحدة.

2010
)BPV = DV01( ح�سب الأدوات المالية

2009
)BPV = DV01( ح�سب الأدوات المالية

الداة المالية

ال�سندات
فج�ات ا�ستحقاق ال�سندات

�سهادات اليداع و ال�س�ق النقدي
مقاي�سات اأ�سعار الف�ائد / العمالت

الداة المالية

ال�سندات
فج�ات ا�ستحقاق ال�سندات

�سهادات اليداع و ال�س�ق النقدي
مقاي�سات اأ�سعار الف�ائد / العمالت

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)44ر19(
)63ر0(

-
39ر4

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)02ر18(
)15ر1(
)07ر0(

17ر5



     بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( | التقرير ال�سن�ي 902010

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

الجدول اأدناه ي��سح الثر على قائمة الدخل لتعر�سات مخاطر اأ�سعار العمالت ح�سب اأ�سل�ب تحليل الح�سا�سية في حال انخفا�ص ا�سعار العمالت 
ب�اقع نقطة ا�سا�ص مئ�ية واحدة:

مخاطر اأ�ضعار الفائدة

فج�ة اإعادة ت�ضعير الفائدة

تنجم مخاطر اأ�سعار الفائدة عن احتمال تاأثير التغيرات في اأ�سعار الفائدة على قيمة الأدوات المالية، يتعر�ص البنك لمخاطر اأ�سعار الفائدة 
نتيجة لعدم ت�افق اأو ل�ج�د فج�ة في مبالغ الم�ج�دات والمطل�بات ح�سب الآجال الزمنية المتعددة اأو اعادة مراجعة اأ�سعار الف�ائد في فترة 
زمنية معينة وتق�م لجنة  اإدارة الم�ج�دات والمطل�بات  في البنك بالتعامل مع اآثار التغير الإجمالي لأ�سعار الف�ائد على ال��سع المالي للبنك، 
وب�سكل عام فاإن البنك يق�م بم�ازاة اآجال التزاماته المالية هذا بالإ�سافة الى تعامله بالعق�د الآجلة والم�ستقات المالية بهدف تغطية مراكز 

مالية مقابلة، بحيث تك�ن المح�سلة النهائية لمخاطر هذه التعامالت محدودة.

يتم الت�سنيف على ا�سا�ص فترات اعادة ت�سعير الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب.

2010
ح�سب  العمالت

2009
ح�سب  العمالت

العملة

دولر اأمريكي
يورو

العملة

دولر اأمريكي
يورو

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)76ر0(
)34ر0(

 DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)20ر0(
)34ر0(
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31 كان�ن االول 2010-
                                                                                                                         فجــ�ة اعــادة ت�سعير الفـــائدة                                                                             

                                  اأقـــــل من            من �ســـــــــهر       من 3 �سه�ر          من 6 اأ�سهر      مـن �سنـــــــــة        3 �سنــ�ات            عنا�ســــــــــــر
                                  �سهر واحـد         حتى 3 �سه�ر      الى 6 �سه�ر         الى �ســـــنــة        الى 3 �سن�ات      واكثـــــــــــر            بدون  فائـدة          المجمــ�ع  

                                         دينـــــــــــــــار          دينـــــــــــــــار         دينـــــــــــــــار          دينـــــــــــــــار       دينـــــــــــــــار          دينـــــــــــــــار         دينـــــــــــــــار             دينـــــــــــــــار 
الم�ج�دات

030ر572ر69  نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية               000ر000ر40          -                               -                                 -       -                                 -                                 030ر572ر29  
ار�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية       792ر706ر51           066ر820ر28        -                                  -                             -                                 -                                 738ر285ر1                596ر812ر81

اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية      -                     -                               205ر605ر13    000ر090ر7         -              -                     -                              205ر695ر20 

392ر4  م�ج�دات مالية للمتاجرة                       -                     -                          -                                 -       -              -                            392ر4   
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة                     451ر761ر268         948ر384ر3           439ر550ر5             633ر755ر11       148ر293ر17          941ر370ر5               -                                   560ر116ر312
333ر774ر193  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                 407ر315ر2             355ر946ر20         485ر263ر80          582ر534ر18       000ر921ر51           954ر997ر12           550ر795ر6  

م�ج�دات ثابتة                                            -                                -                              -                                 -       -              -                     501ر876ر10             501ر876ر10
م�ج�دات غير ملم��سة                            -                                 -                              -                                 -                              -              -                                 206ر840     206ر840

م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة                       -                                 -                               -                                 -       -              -                                 755ر26     755ر26
م�ج�دات اأخرى                                           -                                -                               -          -             -                    -                                 055ر109ر7     055ر109ر7         

633ر827ر696  اجمالي الم�ج�دات                          650ر783ر362       369ر151ر53          129ر419ر99          215ر380ر37         148ر214ر69          895ر368ر18           227ر510ر56 

المطل�بات -
ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                675ر652ر124       900ر882ر15         -                                 000ر090ر7       -              -                     -                               575ر625ر147
ودائع عمالء                                                  581ر937ر230        850ر457ر28        912ر070ر6              226ر628ر7        -              -                                 927ر232ر87              496ر327ر360

تاأمينات نقدية                                            341ر464ر37           -                          -       -       -              -                      998ر760ر15    339ر225ر53
اأم�ال مقتر�سة                                              852ر62                   704ر125                556ر188ر8              298ر398         849ر689                  383ر265ر2             -                                    642ر730ر11

مخ�س�سات متن�عة                                  -                                -                               -                                 -       -              -                                 141ر358ر1   141ر358ر1
مخ�س�ص �سريبة الدخل                         -                                -                               -                                 -       -              -                                 946ر871ر4  946ر871ر4

مطل�بات �سريبية الم�ؤجلة                      -                                -                               -                                -       -              -                                 694ر432   694ر432
مطل�بات اأخرى               -                                -                               -                                 -             -              -                                 579ر657ر10   579ر657ر10

412ر229ر590   اجمالي المطل�بات                           449ر117ر393        454ر466ر44         468ر259ر14    524ر116ر15        849ر689                  383ر265ر2             285ر314ر120  
  فج�ة اإعادة ت�ضعير الفائدة        )799ر333ر30(        915ر684ر8            661ر159ر85           691ر263ر22       299ر524ر68            512ر103ر16        )058ر804ر63(  221ر598ر106   

31 كان�ن االول 2009 -
اجمالي الم�ج�دات                            569ر025ر336       032ر483ر32        420ر529ر57    125ر847ر37       152ر723ر59            862ر922ر28          557ر450ر58   717ر981ر610

 اجمالي المطل�بات                             488ر561ر342       115ر653ر24        234ر214ر13    073ر120ر11        512ر251ر1             242ر571ر2             311ر385ر119    975ر756ر514
 فج�ة اإعادة ت�ضعير الفائدة         )919ر535ر6  (        917ر829ر7           186ر315ر44      052ر727ر26        640ر471ر58           620ر351ر26         )754ر934ر60(  742ر224ر96  
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التركز في مخاطر العمالت الجنبية

2010
البنــــــــد/ العملــــــــــة

م�ج�دات : 
نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ايداعات لدى بن�ك و م�ؤ�س�سات م�سرفية 

م�ج�دات مالية للمتاجرة 
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع
م�ج�دات اخرى

     اجمالي الم�ج�دات
مطل�بات :

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
مطل�بات اأخرى

     اجمالي المطل�بات
 �ضافي التركز داخل قائمة

 المركز المالي لل�ضنة الحالية

 التزامات محتملة خارج قائمة
 المركز المالي لل�ضنة الحالية

   دولر امريكي
   دينــــــــار

433ر957ر6
581ر975ر52

000ر090ر7
392ر4

847ر173ر28
632ر743ر6
611ر588ر1

496ر533ر103

940ر237ر36
182ر364ر59

659ر943ر3
408ر567ر3

189ر113ر103

307ر420   

988ر695ر136

يــــــــــ�رو
دينــــــــار

001ر121
611ر411ر22
205ر605ر13

-
-
-

312ر57
129ر195ر36

731ر273ر16
203ر201ر14

209ر715ر5
835ر4

978ر194ر36

151

208ر960ر39

   جنيه ا�سترليني
   دينــــــــار

149ر32
986ر846ر4

-
-
-
-

406ر6
541ر885ر4

226ر550
300ر853ر3

628ر64
677ر395

831ر863ر4

710ر21

741ر042ر1

ين يـابــاني
دينــــــــار

-
688ر265

-
-
-
-

)696(
992ر264

110ر261
188ر1

-
-

298ر262

694ر2  
   

300ر287

   اخـــــــــرى
   دينــــــــار

198ر29
053ر074ر1

-
-
-
-

17
268ر103ر1

-
033ر655

-
563ر376

596ر031ر1

672ر71   

 964ر794

المجمـــ�ع
دينــــــــار

781ر139ر7
919ر573ر81
205ر695ر20

392ر4
847ر173ر28

632ر743ر6
650ر651ر1

426ر982ر145

007ر323ر53
906ر074ر78

496ر723ر9
483ر344ر4

892ر465ر145

 534ر516

201ر781ر178

2009
   البنــــــــد/ العملــــــــــة

م�ج�دات :
نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ايداعات لدى بن�ك و م�ؤ�س�سات م�سرفية 

م�ج�دات مالية للمتاجرة 
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع
م�ج�دات اخرى

     اجمالي الم�ج�دات
مطل�بات :

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية 
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
مطل�بات اأخرى

     اجمالي المطل�بات

 �ضافي التركز داخل قائمة
 المركز المالي لل�ضنة الحالية

 التزامات محتملة خارج قائمة
 المركز المالي لل�ضنة الحالية

   دولر امريكي
   دينــــــــار

782ر728ر5
124ر031ر33

000ر090ر7
088ر3

803ر512ر14
256ر747ر7

833ر852
886ر965ر68

363ر036ر11
829ر855ر57

290ر797ر4
404ر150ر4

886ر839ر77

)000ر874ر8(

828ر222ر82

يــــــــــ�رو
دينــــــــار

531ر336
807ر799ر25
338ر851ر10

-
246ر184

-
605ر434

527ر606ر37

073ر853ر16
212ر241ر10
052ر455ر10

266ر2
603ر551ر37

924ر54

387ر077ر67

   جنيه ا�سترليني
   دينــــــــار

487ر20
956ر217ر5

-
-
-
-

)040ر283(
403ر955ر4

690ر228
829ر975ر3

589ر75
406ر640

514ر920ر4

889ر34

624ر637

ين يـابــاني
دينــــــــار

-         
968ر21

-
-
-
-

773ر337
741ر359

200ر345
111ر7

-
513ر1

824ر353

917ر5

-

   اخـــــــــرى
   دينــــــــار

   423ر9
490ر119ر3

-
-

15
-

877ر67
805ر196ر3

319
226ر471
032ر129

081ر014ر1
658ر614ر1

147ر582ر1

685ر164ر1

المجمـــ�ع
دينــــــــار

223ر095ر6
345ر190ر67
338ر941ر17

088ر3
064ر697ر14

256ر747ر7
048ر410ر1

362ر084ر115

645ر463ر28
207ر551ر72
963ر456ر15

670ر808ر5
485ر280ر122

)123ر196ر7(

524ر102ر151
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مخاطر ال�ضي�لة )39/ج( 

تتمثل مخاطر ال�سي�لة في اإحتمالية عدم مقدرة البنك على ت�فير التم�يل الالزم لتاأدية التزاماته في ت�اريخ ا�ستحقاقها ب�سبب عدم قدرة البنك 
اآجالها  وم�ائمة  والمطل�بات  الم�ج�دات  واإدارة  التم�يل  بتن�يع م�سادر  البنك  اإدارة  تق�م  المخاطر  وللتقليل من هذه  ت�سييل م�ج�داته،  على 

والإحتفاظ بر�سيد كاف من النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول.

يق�م البنك �سمن اإطار ال�ستراتيجية العامة اإلى تحقيق عائد على ا�ستثماراته بمراجعة ال�سي�لة النقدية وادارتها في البنك على عدة م�ست�يات 
اإلى لجنة المطل�بات والم�ج�دات والمخت�سة بهذا الم��س�ع.  اإدارة الخزينة، ودائرة الرقابة المالية ودائرة ادارة المخاطر، بالإ�سافة  منها 
ت�سمل عملية مراجعة ال�سي�لة النقدية تحليل اآجل ا�ستحقاق الم�ج�دات والمطل�بات ب�سكل متكامل، حيث تق�م بتحليل م�سادر الأم�ال والتي 

ت�سمل العمالء والبن�ك المرا�سلة والم�ؤ�س�سات التابعة والحليفة وفروع البنك في الأردن.

ال�ستحقاق  تاريخ  وحتى  المالي  المركز  قائمة  تاريخ  من  المتبقية  الفترة  ا�سا�ص  على  للم�ج�دات  التعاقدية  ال�ستحقاقات  ت�اريخ  تحديد  يتم 
التعاقدي دون الخذ بعين العتبار ال�ستحقاقات الفعلية التي تعك�سها ال�قائع التاريخية لالحتفاظ بال�دائع وت�فر ال�سي�لة.

يق�م البنك بتطبيق تعليمات ال�سي�لة القان�نية بح�سب تعليمات البنك المركزي الردني والتي تن�ص على عدم انخفا�ص ال�سي�لة القان�نية لدى 
البنك عن 100٪ لجمالي العمالت وعن 70٪ للدينار الردني ويلتزم البنك بالحتفاظ بن�سب �سي�لة مرتفعة تف�ق الحد الأدنى المفرو�ص من 

البنك المركزي الردني.

اأوًلً: يلخ�ص الجدول اأدناه ت�زيع المطل�بات )غير المخ�س�مة( على اأ�سا�ص الفترة المتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ الق�ائم المالية:

اأقل من �سهر
األف دينـــــــار

777ر124
055ر319

600ر32
63

-
772ر4

-
247ر9

514ر490

302ر169

من �ســـــــــهر
 اإلى 3 �سه�ر
األف دينـــــــار

915ر15
616ر28

040ر1
127

-
-
-
-

698ر45

770ر75

من 3 �سه�ر 
اإلى 6 �سه�ر

األف دينـــــــار

-
147ر6
308ر2
365ر8

-
-
-
-

820ر16

117ر135

مــن 6 �ســـــــــه�ر 
 حتى �سنة واحدة

األف دينـــــــار

154ر7
819ر7
536ر2

415
-

100
-
-

024ر18

845ر81

من �سنة حتى
 3 �سنــــــــــ�ات
األف دينـــــــار

-
-

316ر11
769

-
-
-
-

085ر12

203ر123

اأكــــــثر من
 3 �ســن�ات

األف دينـــــــار

-
-

263ر4
655ر2
358ر1

-
433

411ر1
120ر10

874ر99

بـــــــــــــدون
 اإ�ستحقاق

األف دينـــــــار

-
-
-
-
-
-
-
-
-

717ر11

المجمــــــ�ع
األف دينـــــــار

846ر147
637ر361

063ر54
394ر12

358ر1
872ر4

433
658ر10

261ر593

828ر696

2010
المطل�بات:

ودائع بن�ك و م�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تامينات نقدية
ام�ال مقتر�سة

مخ�س�سات متن�عة 
مخ�س�ص �سريبة الدخل

مطل�بات �سريبية م�ؤجلة
مطل�بات اأخرى

    المجم�ع 

    مجم�ع الم�ج�دات
   )ح�سب اإ�ستحقاقاتها المت�قعة( 

311ر66
633ر317

043ر36
63

-
877ر4

-
091ر11

018ر436

496ر164

016ر5
719ر19

196ر1
81

-
-
-

409

421ر26

832ر57

-
110ر5
849ر1
404ر8

-
-
-

115

478ر15

377ر91

-
081ر11

798ر4
419

-
-
-

24

322ر16

948ر76

-
61

463ر13
363ر1

-
-
-
-

887ر14

842ر109

-
9

125ر3
103ر3
155ر1

-
426

526ر1

344ر9

780ر98

-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      

-      

707ر11

327ر71
613ر353

474ر60
433ر13

155ر1
877ر4

426
165ر13

470ر518

982ر610

2009
المطل�بات:

ودائع بن�ك و م�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تامينات نقدية
ام�ال مقتر�سة

مخ�س�سات متن�عة 
مخ�س�ص �سريبة الدخل
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة

مطل�بات اأخرى

    المجم�ع 

    مجم�ع الم�ج�دات
   )ح�سب اإ�ستحقاقاتها المت�قعة( 
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ثانيًا: يلخ�ص الجدول اأدناه ا�ستحقاقات الم�ستقات المالية على اأ�سا�ص الفترة المتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ الق�ائم المالية:

المطل�بات التي يتم ت�س�يتها بال�سافي )على ا�سا�ص التقا�ص( وت�سمل: )اأ( الم�ستقات المالية:

1 – م�ستقات العملة الجنبية: عق�د العمالت الآجلة، عق�د مقاي�سة العمالت، عق�د مقاي�سة العمالت الجنبية المتداولة بال�س�ق النظامي.
2 – م�ستقات اأ�سعار الفائدة: عق�د مقاي�سة اأ�سعار الف�ائد، اتفاقيات ا�سعار الف�ائد الجلة، عق�د خيار ا�سعار الفائدة في ال�س�ق غير النظامي، 

عق�د ا�سعار الفائدة الخرى، م�ستقبليات ا�سعار الفائدة المتداولة بال�س�ق النظامي، عق�د خيار ا�سعار الفائدة المتداولة بال�س�ق النظامي.

المطل�بات التي يتم ت�س�يتها بالجمالي وت�سمل:/)ب( الم�ستقات المالية:

1. م�ستقات العملة الجنبية: عق�د العمالت الجلة، عق�د مقاي�سة العمالت.
2. م�ستقات ا�سعار الفائدة: عق�د مقاي�سة ا�سعار الف�ائد.

2010
البيـــان

الم�ضتقات للتح�ط:
عق�د مقاي�سة ف�ائد

   المجم�ع

2009
الم�ضتقات للتح�ط:

عق�د مقاي�سة ف�ائد
   المجم�ع

لغاية  �ســـهر
دينــــار

-

-

-

-

مـن �ســـهر
 ولغاية  3 �سه�ر

دينــــار

-

-

-

-

من 3 �ســـه�ر 
ولغاية  6 �سـه�ر

دينــــار

-

-

-

-

مـــن 6 �ســه�ر 
 ولغاية  �سنة

دينــــار

-

-

-

-

من �سنة ولغاية
 3 �سنــــ�ات

دينــــار

-

-

-

-

اأكــــــثر من
 3 �ســنـــ�ات

دينــــار

 )905ر740( 
)905ر740(

 )280ر652(
)280ر652(

المجمـــ�ع
دينــــار

)905ر740(
)905ر740(

 )280ر652(
)280ر652(

2010
البيـــان

الم�ضتقات للمتاجرة:
عق�د مقاي�سة عمالت

التدفق الخارج 
التدفق الداخل 

 مجموع التدفقات الخارجة
مجموع التدفقات الداخلة

2009
الم�ضتقات للمتاجرة:

عق�د مقاي�سة عمالت
التدفق الخارج 
التدفق الداخل 

 مجموع التدفقات الخارجة
 مجموع التدفقات الداخلة

لغاية  �ســـهر
دينــــار

-         
-         

-         
-         

889ر116ر3
774ر154ر3

889ر116ر3
774ر154ر3

مـن �ســـهر
 ولغاية  3 �سه�ر

دينــــار

-         
-         

-         
-         

-         
-         
-         
-         

من 3 �ســـه�ر 
ولغاية  6 �سـه�ر

دينــــار

-         
-         

-         
-         

-         
-         
-         
-         

مـــن 6 �ســه�ر 
 ولغاية  �سنة

دينــــار

-         
-         

-         
-         

-         
-         
-         
-         

من �سنة ولغاية
 3 �سنــــ�ات

دينــــار

-         
-         

-         
-         

-         
-         
-         
-         

اأكــــــثر من
 3 �ســنـــ�ات

دينــــار

-         
-         

-         
-         

-         
-         
-         
-         

المجمـــ�ع
دينــــار

-         
-         

-         
-         

889ر116ر3
774ر154ر3

889ر116ر3
774ر154ر3
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مخاطر الت�ضغيل: 

وهي مخاطر احتمال حدوث خ�سائر ت�ؤثر على اإيرادات البنك اأو راأ�سماله نتيجة عدم كفاية اأو اإخفاق بالإجراءات الداخلية،الأنظمة المعل�ماتية ، 
العن�سر الب�سري، اأو نتيجة اأحداث خارجية ذات  تاأثير ملم��ص على عمليات البنك.

التعريف اأعاله يت�سمن المخاطر القان�نية ولكن ي�ستثني مخاطر ال�سمعة والمخاطر الإ�ستراتيجية.

ومن الأهمية الإ�سارة اأن مخاطر ال�سمعة م�ستثناة لغايات احت�ساب راأ�ص المال القان�ني ومع ذلك فاإنه يعتبر ن�ع من اأن�اع المخاطر الت�سغيلية 
المهمة والتي ت�ؤثر ماليًا على البنك وعليه ل بد من مراعاته.

تم ال�ستمرار بعقد ور�سات العمل الخا�سة بمراجعة التقييم الذاتي للمخاطر وال�س�ابط مع دوائر البنك المختلفة كما تم ال�ستمرار بتجميع 
وتحديث مك�نات المخاطر الت�سغيلية الأخرى ) بيانات الخ�سائر الت�سغيلية وم�ؤ�سرات مخاطر الت�سغيل ( على نظام اإدارة مخاطر الت�سغيل.

وتاأكيدًا لأهمية تطبيق مفه�م اإطار اإدارة المخاطر الت�سغيلية في البنك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية : قام مجل�ص اإدارة البنك الم�قر باعتماد 
�سيا�سة مخاطر الت�سغيل في الأردن ، تعديل وتحديث اإجراءات عمل ق�سم مخاطر الت�سغيل ، تعميم اإطار عمل اإدارة المخاطر الت�سغيلية في البنك ، 
تم تحديد الخط�ط العري�سة للتعامل والتبليغ ال�سريع عن البيانات الخا�سة بالأحداث الدقيقة والهامة ، كما تم ت�سكيل لجنة المخاطر والرقابة 

في مطلع �سهر اأيل�ل من العام الحالي.

الدوري  التحديث  لمتابعة  اإ�سافة  البنك  فروع  لدى  الط�ارئ  بخطة  الخا�سة  الإجراءات  و�سع  متابعة  تم  العمل  ا�ستمرارية  خطة  �سعيد  على 
للخطط ا�ستمرارية العمل لدى دوائر الإدارة العامة، وا�ستمرارًا لمتابعة تحديث الم�قع البديل بالأنظمة البنكية قام البنك بت�فير نظام المقا�سة 
الإلكترونية بالم�قع البديل نظرًا لح�سا�سية اأعمال التقا�ص ما بين البن�ك. حيث تم اإجراء عملية فح�ص حيه ي�م ال�سبت الم�افق 2010/7/10 
من خالل اإ�ستقبال �سيكات المقا�سة ال�اردة )early items( اإ�سافة ل�سيكات المقا�سة ال�سادرة والم�ؤجلة والتي تم ا�ستالمها بعد اإغالق الجل�سة 
لي�م العمل ال�سابق، حيث تكللت عملية الفح�ص بنجاح كما تم اإجراء عملية فح�ص ثانية ي�م ال�سبت الم�افق 2010/10/2  لفح�ص مدى كفاءة 
الخطط الم��س�عة ومدى جاهزية الأنظمة في الم�اقع البديلة ومدى معالجة العقبات التي اأفرزتها عملية الفح�ص الأولى  )العملية الأولى كانت 

بتاريخ 2009/2/7( وذلك بم�ساركة جميع الم�س�ؤولين في البنك وتحت اإ�سراف الإدارة التنفيذية في البنك متمثلة بفريق اإدارة الأزمات.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2010

ثالثًا: بن�د خارج قائمة المركز المالي:

2010
الإعتمادات والقب�لت

ال�سق�ف غير الم�ستغلة
الكفالت

المجم�ع

 
2009

الإعتمادات والقب�لت
ال�سق�ف غير الم�ستغلة

الكفالت
المجم�ع

لغاية  �سنـــة
دينـــــــــــــــــــار

230ر005ر14
549ر552ر60
592ر324ر59

371ر882ر133

497ر016ر19
616ر303ر70
772ر387ر49

885ر707ر138

مـــــــــن �ســــــــــــــنة
 ولغاية  5 �سن�ات

دينـــــــــــــــــــار

863ر319 
 -

187ر871ر11  

050ر191ر12 

-
-

269ر040ر41

269ر040ر41

المـــجــــــــم�ع
دينـــــــــــــــــــار

093ر325ر14
549ر552ر60
779ر195ر71

421ر073ر146
 
 
 

497ر016ر19
616ر303ر70
041ر428ر90

154ر748ر179
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)40( التحليل القطاعي

اأ. معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:
يتم تنظيم البنك لأغرا�ص اإدارية بحيث يتم قيا�ص القطاعات وفقا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل المدير العام ومتخذ القرار الرئي�سي 

لدى البنك وذلك من خالل قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
- ح�سابات الأفراد.

- ح�سابات ال�سركات.
- الخزينة.

فيما يلي معل�مات عن قطاعات اأعمال البنك: 

ب. معلومات التوزيع الجغرافي
يمثل هذا الإي�ساح الت�زيع الجغرافي لأعمال البنك، يمار�ص البنك ن�ساطاته ب�سكل رئي�سي في المملكة التي تمثل الأعمال المحلية.

فيما يلي ت�زيع اإيرادات وم�ج�دات البنك وم�ساريفه الراأ�سمالية ح�سب القطاع الجغرافي: 

                                     داخل المملكة                                         خارج المملكة                                                  المجمـــ�ع             
 2009     2010                               2009         2010                                2009             2010                                      
                                      دينـــــار          دينـــــار              دينـــــار                 دينـــــار                             دينـــــار                 دينـــــار

739ر617ر45 اإجمالي الإيرادات            252ر214ر46       046ر264ر44                      155ر843                693ر353ر1                       407ر057ر47 
مجم�ع الم�ج�دات           918ر325ر601    113ر833ر532                    715ر501ر95         604ر148ر78                     633ر827ر696      717ر981ر610

الم�سروفات
 الراأ�سمالية                      150ر670ر1        040ر652ر1                -                            -                                        150ر670ر1          040ر652ر1  

  الأفراد
  دينــــار

  771ر706ر17 

)047ر618ر1(
  310ر772ر11

        
         
         
         

  183ر972ر154
-         

183ر972ر154

  229ر091ر346
-        

229ر091ر346

   ال�سركات
   دينــــار

  771ر880ر12

)887ر832ر1(
  181ر809ر6

         
         
         
         

  385ر831ر130
-         

385ر831ر130

 256ر001ر79
-        

256ر001ر79

  الخزينة
  دينــــار

  444ر293ر16

)000ر860(
  041ر552ر11

         
         
         
         

  577ر254ر395
-         

577ر254ر395

  887ر880ر154
 -        

887ر880ر154

اخــــــرى
دينــــار

421ر176

-         
  421ر176

         
         
        
         

     
-          

  488ر769ر15
488ر769ر15

-           
  040ر256ر10

040ر256ر10

           المجمـــــــــــــــــــــــــ�ع   
2009                           2010

   دينــــار                    دينــــار
البيـــــان

 
اجمالي اليرادات 

مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية 
المبا�سرة 

نتائج اأعمال القطاع 
م�ساريف غير م�زعة على القطاعات 

الربح قبل ال�سرائب 
�سريبة الدخل 

   �ضافي ربح ال�ضنة 
معل�مات اخرى 

م�ج�دات القطاع 
م�ج�دات غير م�زعة على القطاعات 

   مجم�ع الم�ج�دات 
مطل�بات القطاع 

مطل�بات غير م�زعة على القطاعات 

   مجم�ع المطل�بات 
م�ساريف راأ�سمالية 

ال�ستهالكات والطفاءات

407ر057ر47

)934ر310ر4(
953ر309ر30

)519ر959ر15(
434ر350ر14

)052ر992ر3(
382ر358ر10

145ر058ر681
488ر769ر15

633ر827ر696

372ر973ر579
040ر256ر10

412ر229ر590
150ر670ر1
886ر609ر1

739ر617ر45

)048ر827ر1(
626ر166ر28

)443ر975ر14(
183ر191ر13

)304ر954ر3(
879ر236ر9

628ر421ر596
089ر560ر14

717ر981ر610

863ر329ر504
112ر427ر10

975ر756ر514
041ر652ر1
542ر314ر1
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)41( ادارة راأ�ص المال

يحافظ البنك على را�ص مال منا�سب لم�اجهة المخاطر التي تالزم ان�سطته المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية را�ص المال من خالل الن�سب 
ال�سادرة بم�جب مقررات بازل الدولية والتي تم تبنيها من خالل البنك المركزي الردني. 

ح�سب تعليمات البنك المركزي الردني رقم )2010/52( يك�ن الحد الدنى لرا�ص المال المدف�ع للبن�ك الردنية 100 ملي�ن دينار قبل نهاية 
الم�ج�دات  الى  الم�ساهمين  حق�ق  لن�سبة  الدنى  الحد  يك�ن  ان   )2003/17( رقم  الردني  المركزي  البنك  تعليمات  تن�ص  كما   ،2011 عام 

 .)٪6(

اأ- و�سف لما يتم اعتباره كرا�ص مال

يتك�ن را�ص المال ال�سا�سي للبنك مما يلي:
- را�ص المال المكتتب به )المدف�ع(.

- الحتياطيات المعلنة: )الحتياطي القان�ني، الحتياطي الختياري(.
- الرباح المدورة بعد طرح اأية منافع �سريبية م�ؤجلة اأو اأية مبالغ يحظر الت�سرف بها.

- يطرح ا�ستثمارات في روؤو�ص اأم�ال البن�ك وال�سركات المالية الأخرى.

يتك�ن را�ص المال ال�سافي للبنك مما يلي:
- التغير المتراكم في القيمة العادلة للم�ج�دات المت�فرة للبيع والذي يخ�سع لخ�سم 55٪ اإذا كان م�جبًا وي�ؤخذ بالكامل اإذا كان �سالبًا.

- احتياطي مخاطر م�سرفية عامة

يتك�ن را�ص المال التنظيمي للبنك من را�ص المال ال�سا�سي ورا�ص المال ال�سافي.

ب- متطلبات الجهات الرقابية بخ�سو�ص را�ص المال

تتطلب تعليمات البنك المركزي الأردني بان يك�ن الحد الأدنى لراأ�ص المال التنظيمي ما يعادل )12٪( من الم�ج�دات والبن�د خارج قائمة 
البنك في كافة  يلتزم  المال حيث  راأ�ص  الأدنى لكفاية  الحد  الن�سبة  ، وتعتبر هذه  ال�س�ق  بالمخاطر وكذلك مخاطر  المرجحة  المالي  المركز 

 .II الوقات المحافظة على ن�سبة كفاية تتجاوز الحد الدنى بهام�ص منا�سب وبما يتالءم اأي�سا مع متطلبات لجنة بازل
 

ج- كيفية تحقيق اهداف ادارة را�ص المال

تتمثل ادارة را�ص المال في الت�ظيف المثل لم�سادر الم�ال بهدف تحقيق اعلى عائد ممكن على را�ص المال مع المحافظةعلى الحد الدنى 
المطل�ب بح�سب الق�انين والنظمة حيث يق�م البنك باتباع �سيا�سة مبنية على ال�سعي لتخفي�ص تكلفة الم�ال Cost of Fund الى ادنى حد ممكن 
من خالل ايجاد م�سادر ام�ال قليلة الكلفة والعمل على زيادة قاعدة العمالء والت�ظيف المثل لهذه الم�سادر في ت�ظيفات مقب�لة المخاطر 

لتحقيق اعلى عائد ممكن على را�ص المال.   
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د- ن�سبة كفاية را�ص المال
يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�ص المال وفقًا لتعليمات البنك المركزي الأردني الم�ستندة لمقررات لجنة بازل II، وفيما يلي ن�سبة كفاية راأ�ص المال 

مقارنة مع الفترة ال�سابقة:

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:                      
2009                           2010                                   

                                                                                          األـف دينــار                  األـف دينــار 
بنود راأ�ص المال ال�سا�سي

راأ�ص المال المكتتب به                                                                                                                          000ر80                      919ر70
الحتياطي القان�ني                                                                                                                               815ر12                      380ر11

الحتياطي الختياري                                                                                                                            421                             898
الرباح المدورة                                                                                                                                     388ر9                         205ر9

ينزل: م�ج�دات غير ملم��سة                                                                                                             )840(                        )851(      
ينزل: ا�ستثمارات في روؤو�ص ام�ال بن�ك                                                                                            )459(                         )567(       

  مجموع راأ�ص المال الأ�سا�سي                                                                                                             325ر101                     984ر90   

بنود راأ�ص المال الإ�سافي 
�سافي تقا�ص اأثر تطبيق المعيار )39( والتغير المتراكم في

القيمة العادلة للم�ج�دات المت�فرة للبيع                                                                                             454                             448
احتياطي مخاطر م�سرفية عامة                                                                                                          938ر2                         797ر2     

  مجموع راأ�ص المال الإ�سافي                                                                                                             392ر3                         245ر3     

ينزل: ا�ستثمارات في روؤو�ص اأم�ال البن�ك و ال�سركات                                                                       )459(                        )567(       

مجموع راأ�ص المال التنظيمي                                                                                                   258ر104                  662ر93   

مجم�ع الم�ج�دات المرجحة بالمخاطر                                                                                              381ر357                    783ر303
ن�سبة كفاية راأ�ص المال )٪(                                                                                                                 17ر29٪                      83ر٪30
ن�سبة را�ص المال الأ�سا�سي                                                                                                                    35ر28٪                      95ر٪29
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)42( تحليل ا�ستحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الم�ج�دات والمطل�بات وفقا للفترة المت�قعة ل�ستردادها او ت�س�يتها:

2010
الم�ج�دات:

نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية
اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
م�ج�دات مالية للمتاجرة

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

ممتلكات ومعدات
م�ج�دات غير ملم��سة

م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة
م�ج�دات اأخرى 

مجم�ع الم�ج�دات
المطل�بات:

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية  
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
اأم�ال مقتر�سة

مخ�س�سات  متن�عة
مخ�س�ص �سريبة الدخل

مطل�بات �سريبية م�ؤجلة 
مطل�بات اأخرى

مجم�ع  المطل�بات
  ال�ضافي

لـغــــاية �ســـــنـــة
دينــــــــــــــــــــــــــار

030ر572ر69
596ر812ر81
205ر695ر20

392ر4
082ر468ر157
812ر854ر128

000ر000ر1
000ر300

-
591ر351ر4

708ر058ر464

575ر625ر147
496ر327ر360

655ر364ر38
410ر775ر8

-
946ر871ر4

-
146ر247ر9

228ر212ر569
)520ر153ر105(

اأكثر من  �ســــــنة
دينــــــــــــــــــــــــــار

-
-
-
-

478ر648ر154
521ر919ر64

501ر876ر9
206ر540

755ر26
464ر757ر2

925ر768ر232

-
-

684ر860ر14
232ر955ر2
141ر358ر1

-
694ر432

433ر410ر1
184ر017ر21

741ر751ر211

المــــــــجـــــــــم�ع
دينــــــــــــــــــــــــــار

030ر572ر69
596ر812ر81
205ر695ر20

392ر4
560ر116ر312
333ر774ر193

501ر876ر10
206ر840

755ر26
055ر109ر7

633ر827ر696

575ر625ر147
496ر327ر360

339ر225ر53
642ر730ر11

141ر358ر1
946ر871ر4

694ر432
579ر657ر10

412ر229ر590
221ر598ر106

2009
الم�ج�دات:

نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية
اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
م�ج�دات مالية للمتاجرة

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

ممتلكات ومعدات
م�ج�دات غير ملم��سة

م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة
م�ج�دات اأخرى 

مجم�ع الم�ج�دات
المطل�بات:

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية  
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
اأم�ال مقتر�سة

مخ�س�سات  متن�عة
مخ�س�ص �سريبة الدخل

مطل�بات �سريبية م�ؤجلة 
مطل�بات اأخرى

مجم�ع  المطل�بات
  ال�ضافي

لـغــــاية �ســـــنـــة
دينــــــــــــــــــــــــــار

160ر122ر72
667ر437ر67
338ر941ر17

088ر3
454ر097ر144

915ر086ر85
000ر000ر1

000ر300
-

771ر964ر3
393ر953ر391

857ر203ر71
890ر774ر351

930ر731ر43
632ر729ر8

-
267ر877ر4

-
475ر639ر11

051ر957ر491
)658ر003ر100(

اأكثر من  �ســــــنة
دينــــــــــــــــــــــــــار

-
-
-
-

945ر235ر140
388ر236ر66

271ر855ر9
350ر551

317ر30
053ر119ر2

324ر028ر219

-
895ر63

748ر869ر15
857ر758ر3
487ر155ر1

-
223ر426

714ر525ر1
924ر799ر22

400ر228ر196

المــــــــجـــــــــم�ع
دينــــــــــــــــــــــــــار

160ر122ر72
667ر437ر67
338ر941ر17

088ر3
399ر333ر284
303ر323ر151

271ر855ر10
350ر851

317ر30
824ر083ر6

717ر981ر610

857ر203ر71
785ر838ر351

678ر601ر59
489ر488ر12

487ر155ر1
267ر877ر4

223ر426
189ر165ر13

975ر756ر514
742ر224ر96
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)43( ارتباطات والتزامات محتملة
2009                        2010                                              

                                                                                                         دينـــــار                     دينـــــار
اعتمادات:

واردة                                                                                                                                                               015ر690ر116        588ر458ر62
�سادرة                                                                                                                                                             379ر053ر11          108ر066ر14
قب�لت                                                                                                                                                             714ر271ر3             389ر950ر4

كفالت :
-  دفع                                                                                                                                           290ر193ر12          443ر131ر13  
-  ح�سن تنفيذ                                                                                                                              771ر751ر48          481ر348ر61  
-  اأخرى                                                                                                                                        718ر250ر10          117ر948ر15  

ت�سهيالت ائتمانية ممن�حة غير م�ستغلة                                                                                                          549ر552ر60          616ر303ر70  

المجمــــــوع                                                                                                                         436ر763ر262       742ر206ر242  

)44( الق�سايا المقامة على البنك

بلغ مجم�ع الق�سايا المقامة على البنك 965ر406ر1 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010 مقابل 781ر195ر1 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2009 
وفي تقدير ادارة البنك والم�ست�سار القان�ني فاإنه لن يترتب على البنك التزامات تزيد عن المخ�س�ص الماأخ�ذ البالغ 259ر048ر1 دينار كما 

في 31 كان�ن الأول 2010 و 31 كان�ن الأول 2009.

)45( معايير التقارير المالية الدولية والتف�سيرات الجديدة

1. تم ا�سدار معايير تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايير المحا�سبة الدولية القائمة حتى 31 كان�ن الأول 2010 ال انها غير ملزمة حتى 
الن ولم تطبق من قبل البنك:

معيار المحا�سبة الدولي رقم 24 الف�ساحات عن جهات ذات عالقة – )معدل(
ينبغي تطبيق المعيار المعدل للفترات المالية التي تبداأ في اأول كان�ن الثاني2011 اأو بعد ذلك، وي�سمح بتطبيقه مبكرًا. ي��سح المعيار المعدل 

تعريف الجهات ذات العالقة لت�سهيل عملية تحديد الجهات ذات العالقة واإلغاء التفاوت في عملية التطبيق. 

ل يت�قع البنك اأي اثر على المركز المالي اأو الأداء المالي عند تطبيق المعيار المعدل.

معيار المحا�سبة الدولي رقم 32 الأدوات المالية - عر�ص و ت�سنيف حق�ق ال�سدار– )معدل(
ينبغي تطبيق التعديل على معيار المحا�سبة الدولي 32 للفترات المالية التي تبداأ في اأول �سباط 2010 اأو بعد ذلك. 

تم تعديل تعريف المطل�بات المالية بحيث يتم ت�سنيف حق�ق ال�سدار )وبع�ص عق�د الخيارات( �سمن حق�ق الملكية في حال تم منح الحق�ق 
لجميع المالكين الحاليين لنف�ص الفئة من اأدوات حق�ق ملكية المن�ساأة كل ح�سب ملكيته اأو في حال تم منح حق�ق ل�سراء عدد محدد من اأدوات 

حق�ق ملكية المن�ساأة مقابل مبلغ محدد.

لن ينتج عن تطبيق هذا التعديل اأثر على الق�ائم المالية للبنك.
معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 – الدوات المالية
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تم ا�سدار المرحلة الولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 خالل �سهر ت�سرين الثاني 2009. �سيحل هذا المعيار عند اكتماله محل معيار 
المحا�سبة الدولي رقم 39. تت�سمن هذه المرحلة ار�سادات ح�ل ت�سنيف وقيا�ص الدوات المالية، ومن المت�قع ان ينتج عن تطبيقها تغييرات 
ج�هرية على ت�سنيف وقيا�ص الدوات المالية. ينبغي تطبيق هذا المعيار على ال�سن�ات المالية التي تبدا في اول كان�ن الثاني 2013 وما بعد، 

وي�سمح بتطبيقه مبكرًا. 

2. تم ا�سدار التف�سيرات التالية حتى 31 كان�ن الأول 2010 اإل اأنها غير ملزمة ولم تطبق حتى الن من قبل البنك: 

– الحد الأدنى للمبالغ التي تدفع م�سبقًا لتم�يل م�ج�دات خطط  التف�سير رقم 14 ال�سادر عن لجنة تف�سير معايير التقارير المالية الدولية 
منافع الم�ظفين المحددة 

التف�سير رقم 19 ال�سادر عن لجنة تف�سير معايير التقارير المالية الدولية – ت�سديد المطل�بات المالية عن طريق ادوات حق�ق الملكية.

لن ينتج عن تطبيق هذه التف�سيرات اأثر على الق�ائم المالية للبنك.

)46( اأرقام المقارنة

تم اإعادة تب�يب بع�ص اأرقام الق�ائم المالية لعام 2009 لتتنا�سب مع تب�يب اأرقام الق�ائم المالية لعام 2010، ولم ينتج عن اإعادة التب�يب اأي اأثر 
على اأرباح وحق�ق الملكية لعام 2009.
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قائمة المركز المالي
قائمة الدخل ال�سامل

قائمة التغيرات في حق�ق الملكية
قائمة التدفقات النقدية
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شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة 
المسؤولية قائمة المركز المالي

كما في  31 كانون األول 2010

2009                        2010                                        
                                                                                                                 دينــار                       دينــار 

الموجودات
    

نقد واأر�سدة لدى البن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية اأخرى
م�ج�دات مالية للمتاجرة

ذمم عمالء مدينة 
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

اأر�سدة مدينة اأخرى
ممتلكات ومعدات

م�ج�دات غير ملم��سة

   مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية - 

راأ�ص المال 
احتياطي اإجباري

احتياطي اختياري
احتياطي اخطار م�سرفية عامة

اأرباح مدورة 
   مجموع حقوق الملكية

المطل�بات -
بن�ك دائنة 

ذمم عمالء دائنة 
اأر�سدة دائنة اأخرى

تاأمينات نقدية
مخ�س�ص �سريبة الدخل 
   مجموع المطلوبات 

   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

6.558.006
4.392

26،313.929
567

850.446
339.145

35.983
34.102.468

15.600.000
4.066.713

-
258.310

2.548.761
22.473.784

4.654.089
5.118.606

421.505
297.446

1.137.038
11.628.684
34.102.468

7.964.056
3.088

25.309.093
567

824.457
449.950

46.227
34.597.438

15.600.000
3.715.854

477.333
267.240

3.056.447
23.116.874

2.359.355
6.834.338

575.275
396.952

1.314.644
11.480.564
34.597.438
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شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة 
المسؤولية قائمة الدخـل الشامل

للسنة المنتهية في  31 كانون األول 2010

2009                             2010                                        
                                                                                                                 دينــار                             دينــار 

الإيـرادات
عم�لت التداول  

ف�ائد دائنة  
فروقات عملة  

اإيرادات اأخرى  
ارباح/)خ�سائر( م�ج�دات مالية للمتاجرة  

مجموع الإيرادات  
الم�ساريــف

م�ساريف اإدارية   
م�ساريف ت�س�يق  

ر�س�م �سندوق حماية الم�ستثمر  
مخ�س�ص مقابل ذمم عمالء و�ساطة  

اأعباء التم�يل  
ا�ستهالكات و اطفاءات  

ر�س�م �سندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني  
مجم�ع الم�ساريف  

ربح ال�سنة قبل ال�سريبة   

�سريبة الدخل 
ربح ال�سنة  

الدخل ال�سامل الخر لل�سنة
  مجموع الدخل ال�سامل لل�سنة

2.792.672
3.131.139

42.445
56.080

2.871

6.025.207

1.546.843
-

74.375
860.000

21.671
149.542

-
2.652.431

3.372.776

1.015.866
2.356.910

-
2.356.910

3.426.586
3.415.473

40.089
7.963
)555(

6.889.556

1.957.744
29.723
75.760

525.000
12.813

141.097
26.224

2.768.361

4.121.195

1.119.304
3.001.891

-
3.001.891
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شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودةالمسؤولية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

2010
الر�سيد كما في اأول كان�ن الثاني2010

ت�زيعات اأرباح نقدية
مجم�ع الدخل ال�سامل الخر لل�سنة

المح�ل الى الحتياطي الجباري
المح�ل من الحتياطي الختياري

المح�ل من احتياطي الأخطار الم�سرفية 
العامة

  الر�سيد  كما 
  في 31 كانون الأول  2010  

2009
الر�سيد كما في اأول كان�ن الثاني 2009

ت�زيعات اأرباح نقدية
مجم�ع الدخل ال�سامل الخر لل�سنة

المح�ل الى الحتياطي الجباري
المح�ل من الحتياطي الختياري

المح�ل من احتياطي الأخطار الم�سرفية 
العامة

  الر�سيد  كما 
  في 31 كانون الأول  2009  

را�ص الــــــــــمـــــال
دينـــــــــــــــــــــــــــــار

15.600.000
-
-
-
-
-

15.600.000

15.600.000
-
-
-
-
-

15.600.000

   اإجباري
دينـــــــــــــــــــــــــــــار

3.715.854
-
-

350.859
-
-

4.066.713

3.303.734
-
-

412.120
-
-

3.715.854

اخطار
 م�سرفية عــامة
دينــــــــــــــــــــــــــار

267.240
-
-
-
-

)8.930(

258.310

244.280
-
-
-
-

22.960

267.240

   اختياري
دينـــــــــــــــــــــــــــار

477.333
-
-
-

)477.333(
-

-

177.145
-
-
-

300.188
-

477.333

ارباح  مدورة
دينـــــــــــــــــــــــــــار

3.056.447
)3،000،000(

2،356،910
)350.859(

477.333
8.930

2.548.761

4.289.824
)3.500.000(

3.001.891
)412.120(
)300.188(

)22.960(

3.056.447

المــــــــــــجــــــم�ع
دينـــــــــــــــــــــــــــار

23.116.874
)3،000،000(

2،356،910
-
-
-

22.473.784

23.614.983
)3.500.000(

3.001.891
-
-
-

23.116.874

الحتيــاطيــات
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شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة 
المسؤولية قائمة التدفقـات النقديـة 

للسنة المنتهية في  31 كانون األول 2010

2009                                   2010                               
                                                                                                        دينــار                                  دينــار 

الأن�سطة الت�سغيلية
ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت للبنود التالية: 
ا�ستهالكات واطفاءات

مخ�س�ص مقابل ذمم عمالء و�ساطة
خ�سائر م�ج�دات مالية للمتاجرة غير متحققة

اأرباح بيع ممتلكات ومعدات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
م�ج�دات مالية للمتاجرة 

ذمم مدينة 
ار�سدة مدينة اخرى

ذمم دائنة 
تامينات نقدية

اأر�سدة دائنة اأخرى
ال�سرائب المدف�عة

�سافي التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار
�سراء ممتلكات ومعدات

بيع ممتلكات ومعدات
ودائع بن�ك

�سافي التدفق النقدي من )الم�ستخدم في( عمليات ال�ستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

ت�زيعات ارباح نقدية
�سافي التدفق النقدي الم�ستخدم في عمليات التمويل

)النق�ص( الزيادة في النقد وما في حكمه   
النقد و ما في حكمه في بداية ال�سنة

  النقد وما في حكمه في نهاية ال�سنة 

3.372.776

149.542
860.00

1.377
)19.149(

)2.682(
)1.864.836(

)25.988(
)1.715.732(

)153.770(
)99.506(

)1.193.472(

)691.440(

)46.844(
37.500

-

)9.344(

)3.000.000(
)3.000.000(

)3.700.784(
5.604.701   

1.903.917   

4.121.195

141.097
525.000

98
-

)324(
)45.176(

)239.917(
)1.540.530(

322.762
)49.961(

)1.655.902(

1.578.342

)167.308(
-

1.169.850

1.002.542

)3.500.000(
)3.500.000(

)919.116(
6.523.817  

5.604.701  
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مدى التزام البنك في تطبيق بن�د دليل ق�اعد ح�كمة ال�سركات الم�ساهمة المدرجة في ب�ر�سة عمان 
التقرير المقدم من لجنة التدقيق لم�ساهمي بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( ح�ل ن�ساط اللجنة خالل عام 2010

دليل الحاكمية الم�ؤ�س�سية

108
111
112

الحاكمية المؤسسية



     بنك الموؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( | التقرير ال�سن�ي 1082010

 الحاكمية المؤسسية

المقدمة

قام البنك  باإعداد دليل الحاكميه الم�ؤ�س�سية واعتماده من قبل ال�سادة مجل�ص الإدارة، حيث تم اإعداد الدليل بما ين�سجم مع احتياجات البنك 
و�سيا�سته واأهدافه التي ت�سب في م�سلحة العمل وتط�يره وت�سهيل اإيجاد عملية رقابة فعالة. وبما يت�افق مع تعليمات البنك المركزي الأردني 

وتعليمات هيئة الأوراق المالية واأف�سل الممار�سات الدولية وقان�ن البن�ك وقان�ن ال�سركات الأردني.
يبين الدليل الدور الهام لمجل�ص الإدارة وم�س�ؤولياته ، واللجان المنبثقة عنه واأ�س�ص ت�سكيلها ومهامها كما يبين العالقات بين المجل�ص والإدارة 
ي�ؤكد على حماية حق�ق الم�ساهمين وعلى  التنفيذية والم�ساهمين وكافة الجهات الأخرى ذات العالقة -والمبينة ح�سب الدليل المرفق- كما 

ال�سفافية والإف�ساح  ب�سان الم�سائل المت�سلة بالم�قف المالي والأداء وكافة الأم�ر الج�هرية واأ�ساليب الحاكميه وغيرها.

حوكمة  قواعد  دليل  بنود  تطبيق  في  البنك  التزام  مدى 
الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

اأوًل: اللتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل الحاكمية ال�سادر عن البنك المركزي الأردني

اإن مجل�ص اإدارة البنك والإدارة التنفيذية ي�ل�ن اهتمامًا كبيرًا لممار�سات الحاكمية الم�ؤ�س�سية ال�سليمة كما يلتزم�ن في تطبيق اأف�سل المعايير 
المهنية في مجال العمل الم�سرفي. واإن ما جاء في دليل الحاكمية يت�افق مع الطر الت�سريعية والقان�نية وبيئة العمل الم�سرفي في الأردن ، حيث 
يتم مراجعة هذا الدليل وتط�يرة وتعديلة كلما دعت الحاجة لذلك، وعلية التزامًا من البنك بمتطلبات ال�سفافية والف�ساح ا�ستنادا اإلى تعليمات 

البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ب�سرورة الف�ساح للجمه�ر �سمن التقرير ال�سن�ي عن مدى التزام البنك في البن�د التالية :

الدليل. بن�د  كافة  بتطبيق  التزمت  قد  الم�سرفية  العربية  الم�ؤ�س�سة  بنك  اإدارة  ان  اإلى  ال�سارة  • تجدر 
تنظم  حيث  العمل  اخالقيات  وميثاق  و�سيا�سات  عمل  اجراءات  ت�فر  خالل  من  وذلك  اأعمالة  ممار�سة  في  عالية  بنزاهة  البنك  • يتمتع 
هذة الق�اعد والجراءات العمليات مع الطراف ذوي العالقة �س�اء بين البنك وم�ظفية اأواأع�ساء مجل�ص الإدارة اأو الطراف ذوي ال�سلة 

بهم ، حيث تم تعميمها على كافة الم�ظفين لاللتزام بها. 
. وفعالة  كف�ؤة  داخلية  ورقابة  �سبط   انظمة  البنك  لدى  • يت�فر 

�سيا�سة  ان  . كما  والمنافع الخرى(  بما في ذلك )الرواتب  التنفيذية  الإدارة  اإلى  يتم دفعها  التي  للمكافات  �سيا�سة  البنك  لدى  • يت�فر 
المكافاآت/الرواتب لدى البنك كافية ل�ستقطاب اأ�سخا�ص م�ؤهلين للعمل في البنك والحتفاظ بهم .

تق�م لجنة التر�سيحات والمكافاآت بالت��سية للمجل�ص باعتماد المكافاآت حيث ان من مهامها  تعيين وترقيه كبار تنفيذي البنك ، وكذلك 
تحديد مزاياهم وذلك طبقا لالأ�س�ص وال�سيا�سات والبرامج التي ت��سي اللجنة بها من وقت لأخر، وبالقدر الذي ي�افق عليه المجل�ص وبما 

يخدم م�سلحة الم�ساهمين.

مجل�ص الإدارة  واللجان المنبثقة عنه 

• مجل�ص الإدارة : يتالف مجل�ص اإدارة البنك من)9 ( اأع�ساء منهم )8( اع�ساء غير تنفيذيين وع�س� واحد تنفيذي ، يتم انتخابهم من قبل 
الهيئة العامة  لمدة اربع �سن�ات،كما يراعي البنك ان ي�سم المجل�ص من بين اع�ساءة غير التنفيذيين  ثالثة اأع�ساء م�ستقلين.

واللمام  الدارية  الم�ر  لمعرفة  ت�ؤهلهم  التي  المتخ�س�سة  والمهارات  العلمية  والم�ؤهالت  العملية  بالخبرات  الإدارة  مجل�ص  اأع�ساء  • يتمتع 
بالت�سريعات ذات العالقة وبحق�ق وواجبات مجل�ص الإدارة  .

م�ستقل.  تنفيذي/غير  غير  المجل�ص  رئي�ص  اإن  ال�سارة  تجدر  • كما 
.2010 عام  خالل  اجتماعات   )6( القان�نية  المتطلبات  وح�سب  عملة   نظام  يقت�سي  كما  المجل�ص  • اجتمع 
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• لجان المجل�ص
اأ - لجنة الحاكمية

ت�سكيل اللجنة ومهامها : تتالف اللجنة من رئي�ص المجل�ص واثنين من الأع�ساء غير التنفيذيين وذلك  بهدف ال�سراف وت�جيه عملية   •
اإعداد وتحديث وتطبيق دليل الحاكميه الم�ؤ�س�سية للبنك ح�سب متطلبات الجهات الرقابية، وم�ساعدة مجل�ص الداره في و�سع ومتابعة �سيا�سات 
وممار�سات الحاكميه الم�ؤ�س�سية للبنك وتقييم مدى اللتزام بها .وكذلك الت��سية للمجل�ص ب�ساأن عدد واأ�سماء وم�س�ؤوليات روؤ�ساء واأع�ساء اللجان 
المنبثقة عن المجل�ص وي�سمل هذا تقديم الن�سح للمجل�ص ب�ساأن الع�س�ية اأو نزعها ، والتعاقب عليها في اللجان المنبثقة عن المجل�ص وي�سمل 

ذلك الأع�ساء وروؤ�ساء اللجان.
اجتمــــاعـات اللجــنة : اجتمعت اللجنة كما يق�سي نظام عملها خالل العام 2010 ) 3 ( اجتماعات وقد قامت اللجنة ح�سب ما تقت�سية   •

مهامها بمناق�سة واعتماد اهم الم�ا�سيع التالية:
- اعتماد الهيكل التتنظيمي للبنك.

- مناق�سة مالحظات مفت�سي البنك المركزي الردني التي تتعلق بالحاكمية لدى البنك.
- تعديل الق�اعد الجرائية الخا�سة بلجنة المخاطر .

- الطالع على ك�سف ممثلي البنك في مجال�ص ادارة ال�سركات .
- مراجعة دليل الحاكمية الم�ؤ�س�سية واجراء بع�ص التعديالت عليه.

- ت�سمية اع�ساء هيئة المديرين لدى �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية.
 

ب - لجنة المخاطر

• ت�سكيل اللجنة ومهامها : تتالف  اللجنة من اربعة اأع�ساء  من اأع�ساء المجل�ص والهدف الرئي�سي من ت�سكيل هذه اللجنة ه� التاأكد من اأن 
كافة المخاطر التي قد يتعر�ص لها البنك  تم مراجعتها . وتم اإعداد ال�سيا�سات وال�ستراتجيات والخطط الالزمة لم�اجهتها وكذلك مراجعة 
الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر واعتمادة من مجل�ص الإدارة. وكذلك و�سع ال�ستراتيجية ال�سن�ية لحدود المخاطر المقب�لة لالإدارة التنفيذية 
في البنك والأهداف والخطط التي ترغب الإدارة التنفيذية في تحقيقها ، ومراجعة ال�سق�ف المقب�لة للمخاطر والمقدمة من اإدارة المخاطر 

في البنك والم�افقة عليها.
• اجتمــــاعـات اللجــنة:  اجتمعت اللجنة كما يق�سي نظام عملها خالل العام 2010   )4 اجتماعات( وقد اطلعت وناق�ست اللجنة ح�سب ما 

تقت�سية مهامها اهم الم�ا�سيع التالية: 
والمخ�س�سات  التعثر  ن�سب  حيث  من  المحافظ  اداء  على  والتركيز  وال�ستثمارية(  )الت�سهيالت  الكلية  البنك  محفظة  دورية  مراجعة   -

لها. المقابلة 
- الطالع على نتائج اختبارات الأو�ساع ال�ساغطة لكل محفظة وتاثيرها على الأرباح ون�سبة كفاية راأ�ص المال ومخاطر ال�سي�لة.

- مراجعة تقييم اداء محفظة ت�سهيالت التجزئة من حيث المنتجات وتركزها ون�سب التعثر والمخ�س�سات المقابل لها.
- الطالع على كافة المالحظات المتعلقة بالمخاطر ال�اردة في تقارير التدقيق الداخلي على اأعمال البنك  وال�سركة التابعة ومتابعة معالجتها. 

- مراجعة مخاطر الت�سغيل والتاكد من وج�د ال�س�ابط والخطط ال�سرورية للتقليل منها.
- اعتماد ا�ستراتجية المخاطر  للبنك لالع�ام 2013-2010.

- اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الئتمان والمخاطر. 
- الم�افقة على بع�ص التعديالت على ال�سيا�سة الئتمانية للبنك.
- مراجعة المنتجات الخا�سة بال�سركة التابعة –�سركة التعاون.

- مراجعة واعتماد تعليمات ) ICAAP ( ح�سب تعليمات البنك المركزي الأردني.
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جـ- لجنة التر�سيحات والمكافاآت

• ت�سكيل اللجنة ومهامها : تتالف اللجنة  من ثالثة اأع�ساء من اأع�ساء المجل�ص غير التنفيذيين.
الهدف الرئي�سي من ت�سكيل اللجنة م�ساعدة المجل�ص بالقيام ب�ظيفته الرقابية فيما يخ�ص م��س�ع المكافاآت والتعيينات والترقيات المتعلقة 
في تعيين وترقيه كبار تنفيذي البنك ، وكذلك تحديد مزاياهم وذلك طبقا لالأ�س�ص وال�سيا�سات والبرامج التي ت��سي اللجنة بها من وقت لآخر، 

وبالقدر الذي ي�افق عليه المجل�ص وبما يخدم م�سلحة الم�ساهمين.
اجتمــــاعـات اللجــنة: اجتمعت اللجنة كما يق�سي نظام عملها خالل العام 2010 )5 اجتماعات ( وقد ناق�ست اللجنة ح�سب ما تقت�سية   •

مهامها اهم الم�ا�سيع التالية: 
- الم�افقة على نظام الح�افز المعدل للبنك، والم�افقة على مخ�س�ص الح�افز لم�ظفي البنك عن عام 2010 والزيادة ال�سن�ية لم�ظفي البنك 

للعام 2011.
-  الم�افقة على الهيكل التنظيمي و�سلم الرواتب لدائرة انظمة المعل�مات وتعديل ال��سع ال�ظيفي لبع�ص الم�ظفين.

- تعديل عالوة النتقال وال�سفر لم�ظفي البنك.
- مراجعة نظام التامين ال�سحي لم�ظفي البنك واعتماد نظام خدمات طبية جديد.

- تحديث نظام قرو�ص ال�سكان لم�ظفي البنك.
- تعديل لئحة �س�ؤون الم�ظفين فيما يخ�ص الجازات ال�سن�ية.

- تقييم اداء مجل�ص الإدارة.
-  اعتماد نظام مزايا ومكافاآت هيئة مديري �سركة التعاون والم�افقة على مخ�س�ص الح�افز لم�ظفي ال�سركة عن عام 2010  والزيادة ال�سن�ية 

لم�ظفي ال�سركة للعام 2011.

د- لجنة التدقيق: تقرير  مرفق

حوكمة  قواعد  دليل  بنود  تطبيق  في  البنك  التزام  مدى 
الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

ثانياً: اللتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل الحاكمية ال�سادر عن هيئة الأوراق المالية

البنك  يق�م  كما  عمان،  ب�ر�سة  في  المدرجة  الم�ساهمة  ال�سركات  ح�كمة  دليل  في  وال�اردة  الآمرة  الق�اعد  بن�د  كافة  بتطبيق  البنك   يق�م 
باللتزام بمعظم البن�د ال�ستر�سادية با�ستثناء بع�ص البن�د التالية وح�سب الجدول التالي:

اأ�سباب عدم الإلتزامالقاعدةالباب/رقم البند

مجل�ص الإدارة/2

14

اجتماعات الهيئة/5

حق�ق الم�ساهمين /11

مدقق الح�سابات /2

يتم انتخاب اأع�ساء مجل�ص الإدارة وفق اأ�سل�ب الت�س�يت 
التراكمي من قبل الهيئة العامة للبنك بالقتراع ال�سري. 

معينة  بم�ا�سيع  الخا�سة  الم�ساهمين  اقتراحات  اإدراج 
درا�ستها  ي�سمن  ب�سكل  العامة  الهيئة  اأعمال  جدول  على 
زمنية  فترة  خالل  ب�ساأنها  المنا�سب  القرار  واتخاذ 

محددة.

للم�ساهم  التعريفية  النبذة  باإرفاق   الإدارة  يق�م مجل�ص   
بالدع�ة  الإدارة  مجل�ص  لع�س�ية  بالتر�سيح  الراغب 

الم�جهة للم�ساهمين لح�س�ر اجتماع الهيئة العامة.

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة 
للم�ساهمين  فيه،  اأي ع�س�  اآو  البنك  اإدارة  باإقالة مجل�ص 

الذين يملك�ن 20٪ من اأ�سهم البنك. 

يلتزم البنك بان ل يق�م مدقق الح�سابات الخارجي باأية 
اأعمال اإ�سافية اأخرى ل�سالح البنك كتقديم ال�ست�سارات 

الإدارية والفنية. 

يتم  اأن  ال�سركات والتي تن�ص على  المادة 122 من قان�ن  البنك باللتزام بتطبيق ن�ص  يق�م 
انتخاب اأع�ساء مجل�ص الإدارة من قبل الهيئة العامة بالقتراع  وفقًا لأحكام قان�ن ال�سركات 
حيث يتم فتح باب التر�سيح اأمام الهيئة ومن ثم يتم عر�ص اأ�سماء المر�سحين الم�ؤهلين اأمام 
الأ�س�ات  فرز  يتم  ثم  ومن  ال�سركات   عام  مراقب  وبح�س�ر   ، انتخابهم  ليتم  الم�ساهمين 

وانتخاب اأع�ساء مجل�ص الإدارة.
 

ما  على  تن�ص  والتي  ال�سركات  قان�ن  من   9/171 المادة  ن�ص  بتطبيق  باللتزام  البنك  يق�م 
اإدراج  يقترن  اأن  يجب  الأعمال  في جدول  اإدراجها  العامة  الهيئة  تقترح  اأخرى  اأم�ر  يلي:"اأي 
هذا القتراح في جدول الأعمال بم�افقة عدد من الم�ساهمين يمثل�ن ما ل يقل عن 10٪ من 

الأ�سهم الممثلة في الجتماع.

قان�ن  يتفق مع  وبما  العم�مية  الجمعية  اجتماع  اأثناء  المجل�ص  لع�س�ية  التر�سيح  يتم  ما  عادة 
ال�سركات.

يتم اللتزام بقان�ن ال�سركات  حيث يتم طلب عقد الجتماع من الم�ساهمين الذين يملك�ن ما 
ل يقل عن 30٪ من اأ�سهم البنك ح�سب المادة 165 من قان�ن ال�سركات. 

يق�م المدقق الخارجي بتقديم ال�ست�سارات ال�سريبية للبنك وتم الم�افقة على ذلك من قبل 
لجنة التدقيق وبما يتفق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخ�س��ص.
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اأوًل : ت�سكيل اللجنة :تتك�ن لجنة التدقيق في البنك من رئي�ص وثالثة اأع�ساء من اأع�ساء مجل�ص الإدارة غير التنفيذيين، ويح�سر اجتماعاتها 
ـ وب�سكل دائم ـ كل من مدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة المتثال.

ثانياً : اجتماعات اللجنة :اجتمعت اللجنة خم�ص مرات خالل عام 2010 ، حيث ح�سر ال�سادة مدققي الح�سابات  اربعة من هذه الجتماعات 
لمناق�سة البيانات المالية للبنك .

ثالثاً : ن�ساط اللجنة:التزاما باأغرا�سها كما وردت في ميثاقها ، �ساعدت اللجنة مجل�ص الإدارة في القيام ب�ظيفته الرقابية على البنك من 
للمجل�ص م�سدرا  وي�ؤمن  ا�ستقالليتهم  يعزز  بما  الح�سابات  وال�سادة مدققي  الداخلي  التدقيق  واإدارة  المجل�ص  بين  تن�سيق  كاأداة  خالل عملها 
م��س�عيا للمعل�مات مبنى على اأ�س�ص مهنية محايدة ، كما وا�سلت متابعتها لفعالية اأنظمة واإجراءات و�س�ابط الرقابة الداخلية بالبنك، والتاأكد 
من اللتزام بالق�انين وال�سيا�سات النافذة واقتراح الت��سيات المنا�سبة لتط�يرها اأو عالج ما قد يكتنفها من ق�س�ر اأو �سعف ، �سعيا لخلق بيئة 
عمل مت�سمة بالن�سباط ومناوئة لالنحراف والت�سيب وذلك حماية لأ�س�ل البنك وا�ستثمارات الم�ساهمين فيه واأم�ال الم�دعين به . حيث قامت 

اللجنة اإيفاء بهذه المتطلبات بما يلي :

وذلك من خالل  البنك  ت�اجه  التي  الرئي�سية  المخاطر  من  بمتابعة مجم�عة  اللجنة  قامت   : البنك  تواجه  قد  التي  المخاطر  تقييم   .1
ا�ستعرا�سها لتقارير التدقيق الداخلي والخارجي ومدققي الم�ؤ�س�سة الم في البحرين ، حيث تم مناق�سة المخاطر التالية :

والمحا�سبية  المالية  • المخاطر 
الئتمان • مخاطر 
ال�سي�لة • مخاطر 

القان�نية  • المخاطر 
المعل�مات  اأنظمة  • مخاطر 

ال�س�ق ومخاطر  الت�سغيلية  • المخاطر 

2. الإجراءات الت�سويبية : قامت اللجنة بمتابعة الإجراءات الت�س�يبية للمالحظات ال�اردة في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي ومدققي 
الم�ؤ�س�سة الم في البحرين ، بالإ�سافة اإلى تقديم الت��سيات ومتابعتها بما ي�سمن تعزيز بيئة ال�سبط والرقابة الداخلية في البنك . وقد اأدى ذلك 

اإلى انخفا�ص المالحظات في البنك ب�سكل ملح�ظ بالإ�سافة اإلى ارتفاع بيئة اللتزام في البنك ب�سفة عامة .

3. اإ�سراف اللجنة على اأعمال التدقيق الداخلي ومراقبة المتثال : قامت اللجنة باعتماد ميثاق التدقيق الداخلي بعد تحديثه كما قامت 
باعتماد خطط العمل لعام 2011 الخا�سة بالتدقيق الداخلي ومراقبة المتثال ، وتتابع اللجنة ن�ساط كال الدائرتين للتاأكد من قيامهما بالمهام 

والم�س�ؤوليات المطل�بة منهما وفقا لتعليمات ال�سلطات الرقابية واأف�سل الممار�سات المهنية العالمية في هذا المجال.

4. متابعة اأداء ال�سادة مدققي الح�سابات للبنك ) ال�سادة/ارن�ست ويونغ(: ناق�ست اللجنة ال�سادة مدققي الح�سابات فيما يلي:

البنك. يمار�سها  التي  الداخلية  الرقابة  وتقييم  فح�ص  لعمليات  الح�سابات  مدققي  ال�سادة  • ارتياح 
• البيانات المالية للبنك وال�سركة التابعة حيث تاأكدت اللجنة من اأنها مطمئنة ومن�سجمة مع المعايير المحا�سبية ول ت�جد عليها اأية مالحظات 

ج�هرية، مما �سمح للجنة بالت��سية اإلى مجل�ص الإدارة باعتماد هذه البيانات المالية للبنك وال�سركة التابعة. 
التابعة.   وال�سركة  للبنك  المالية  البيانات  على  تطبيقها  باثر  الح�سابات  وناق�ست مدققي  الجديدة  المحا�سبية  المعايير  على  اللجنة  • اطلعت 
 ، • التحقق من ج�دة محفظة القرو�ص والت�سهيالت بالبنك ومدى كفاية المخ�س�سات وفقا لما تق�سي به تعليمات البنك المركزي الأردني 
حيث عزز ال�سادة مدقق� الح�سابات انتفاء اأية تحفظات لديهم على المخ�س�سات المك�نة بالبنك خالل عام 2010 واعتبارها كافية من وجهة 

نظرهم.

التقرير المقدم من لجنة التدقيق لمساهمي بنك المؤسسة 
العربية المصرفية ) األردن ( حول نشاط اللجنة خالل عام 2010
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1- المقدمة
اإن الحاكميه الم�ؤ�س�سية Corporate Governance تعني الطريقه التي يتم فيها ت�جيه واإدارة العمل من قبل مجل�ص الداره، والداره التنفيذية 
والتي ت�سمل ر�سم الأهداف وال�ستراتيجيات التي تحقق الأهداف ومراقبة اأداء البنك، وتكت�سب الحاكميه اأهميه خا�سة في البن�ك ك�ن معظم 
الأم�ال التي ت�ستخدم في اأن�سطة البنك هي اأم�ال م�دعين وم�ستثمرين، مما ي�ستدعي محافظة البنك وال�سركات التابعة له على �سمعه جيده 

وعلى درجه عاليه من ثقة الم�دعين والم�ستثمرين في اأداءه.

2- نطاق التغطية
والمقتر�سين  الدائنين  والعمالء  م�ساهمين  من  الم�سالح  وذوي  والم�ظفين  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  مجل�ص  على  الدليل  هذا  ينطبق 

والم�ردين.  

3- الهدف من دليل الحاكمية الموؤ�س�سية
 يهدف دليل الحاكمية الم�ؤ�س�سية اإلى دعم الثقة في اأن�سطة البنك بكفاءة ومهنية عالية وت��سيح اآليات الت�سال بين الدوائر والأن�سطة ومجل�ص 

اإدارة البنك  وبما يتالءم مع اأف�سل الممار�سات الدولية في هذا المجال ويرتكز الدليل على مبادئ اإر�سادية اأربعة وهي  :
- تحقيق العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة وذوي الم�سالح ) الم�ساهمين، م�ظفي البنك، العمالء الدائنين والمدينين، والم�ردين(.

- ال�سفافية في الإف�ساح ب�سكل يمكن كافة الجهات المعنية وذات العالقة وذوي الم�سالح من تقييم اأو�ساع البنك واأداءه المالي.
- تحديد العالقات بين مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية واأن�سطة ودوائر البنك والم�ظفين وذوي الم�سالح 

- تف�ي�ص وتحديد وف�سل �سالحيات مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وم�ظفي البنك فيما يتعلق بدليل الحاكمية الم�ؤ�س�سية.

4-  الم�سوؤوليات
اإن اإدارة بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن( تتحمل كامل الم�س�ؤولية وتتخذ الإجراءات لتحديد المبادئ ال�اجب اإتباعها من قبل كافة 

م�ظفي البنك وتك�ن الم�س�ؤوليات ح�سب التالي :

4-1 م�سوؤولية الموظف المعني بمتابعة دليل الحاكمية الموؤ�س�سية

الدوائر  كافة  على  وت�زيعه  ال�سارية  والتعليمات  الق�انين  مع  يتفق  بما  الدليل  لهذا  الدوري  والتحديث  المراجعة   م�س�ؤولية  كامل  يتحمل 
والأن�سطة المعنية في البنك. 

4-2 م�سوؤولية مجل�ص الإدارة

يق�م مجل�ص الإدارة بالطالع والم�افقة على دليل الحاكمية الم�ؤ�س�سية دوريًا وكلما دعت الحاجة بعد اأن يتم عر�سه على لجنة الحاكمية 
الم�ؤ�س�سية والم�افقة عليه من قبلها.

4-3 م�سوؤولية الإدارة التنفيذية

تق�م الإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير العام بالم�افقة على دليل الحاكمية الم�ؤ�س�سية وعلى التحديثات الدورية التي تتم عليه.

4-4 م�سوؤولية موظفي البنك

تك�ن م�س�ؤولية م�ظفي البنك بالتاأكد من اأن كافة المهام المنفذة تتم بما يت�افق مع دليل الحاكمية الم�ؤ�س�سية.

دليل الحاكمية المؤسسية
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5-  مجل�ص الإدارة

5-1  مهام المجل�ص

يمثل مجل�ص الإدارة اهتمام المالكين في ا�ستمرارية العمل الناجح، بما في ذلك تعظيم الع�ائد المالية على الأمد الط�يل. كما اأن المجل�ص 
م�س�ؤول عن التاأكد، من اأن البنك يدار بالطريقة التي ت�سمن هذه النتيجة. وهذه م�س�ؤولية تتطلب م�قفا مبادرا من اأع�ساء المجل�ص. فعلى 

المجل�ص م�س�ؤولية التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية قادرة على تنفيذ م�س�ؤولياتها في كل الأوقات.

 وتت�سمن م�س�ؤولية المجل�ص القيام بانتظام بمراقبة كفاءة �سيا�سات وقرارات الإدارة بما في ذلك تنفيذ ا�ستراتيجياتها. وعلى المجل�ص 
و�سع اأهداف البنك الإ�ستراتيجية وقيمه ومعاييره، كما اأن على اأع�ساء المجل�ص اتخاذ القرارات ب�س�رة م��س�عية لم�سلحة البنك. وت�سمل 

م�س�ؤوليات المجل�ص الرئي�سية ما يلي :

5-2  الخطط الإ�ستراتيجية

يتحمل المجل�ص م�س�ؤولية ر�سم الأهداف الإ�ستراتجية للبنك، ويق�م بت�جيه الإدارة التنفيذية لإعداد ال�ستراتيجيات الالزمة لتنفيذ هذه 
الأهداف، كما يق�م بالإ�سراف وفهم ومراجعة ومراقبة خطط البنك الإ�ستراتيجية منذ بدايتها مرورا بتط�يرها وحتى تنفيذها من قبل 

الإدارة التنفيذية للبنك.

5-3  الخطط الت�سغيلية والموازنة

يتحمل المجل�ص م�س�ؤولية الإ�سراف على وفهم الخطط الت�سغيلية ال�سن�ية للبنك ومراجعة الم�ازنات التقديرية  ال�سن�ية  المقدمة من الإدارة 
التنفيذية .

5-4  البيانات المالية واإعداد التقارير

في حين اأن اإعداد التقارير المالية ه�  في الأ�سا�ص من م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية ، فاإن على المجل�ص ولجنة التدقيق المنبثقة عنة اتخاذ 
المالية  للبنك  وعمليات الإف�ساح الأخرى تمثل بدقة ال��سع المالي والنتائج  المالية  البيانات  اأن  الخط�ات المعق�لة ليك�ن مطمئنا على 

للبنك.

5-5  الإجراءات الموؤ�س�سية المهمة

5-5-1  يك�ن مجل�ص الإدارة م�س�ؤول عن المراجعة والم�افقة على اعتماد الإجراءات التالية: اعتماد  الهياكل  التنظيمية للبنك والتي تبين 
المهنة  اأخالقيات  ودليل  الداخلية  والرقابة  ال�سبط  واأنظمة   ، التنفيذية  والإدارة  المجل�ص  اأع�ساء  لجان  ذلك  في  )بما  الإداري  الت�سل�سل 

والإعالن عن اأرباح الأ�سهم وال�سفقات المالئمة وكذلك اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات.

5-5-2 يجب اأن يك�ن لمجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية فهم وا�سح ومحدد ب�سكل كتابي عن م�ست�ى القرارات التي يجب اأن ترفع اإليهم 
وتتطلب م�افقة المجل�ص عليها.
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5-6  دليل اأخالقيات العمل

5-6-1 ينبغي اأن ي�سمن مجل�ص الإدارة اأن البنك يحافظ على م�ست�ى عالي من النزاهة في عملياته وذلك من خالل تطبيق اأف�سل �سيا�سات 
ومعايير اأخالقيات العمل التي تتفق مع المعايير المهنية  والقيم المثلى .

5-6-2  اأن ي�سع البنك الإجراءات التي يمكن بم�جبها للم�ظفين الإبالغ ب�سرية عن اأي مخاوف من وج�د مخالفات محتملة، كما يمكن 
التحقيق بهذه ال�سكاوي  ومتابعتها ب�س�رة م�ستقلة ح�سب �سيا�سة التبليغ المعتمدة في البنك  وبحيث يتم الإ�سراف عليها ومراقبتها من قبل 

لجنة التدقيق.

6- ت�سكيل مجل�ص الإدارة وتعيين اأع�ساء المجل�ص

6-1 معايير  تعيين ع�سوية المجل�ص 

اأربع �سن�ات ح�سب عمر المجل�ص ويك�ن الأع�ساء م�س�ؤولين عن اإجراء مراجعة �سن�ية، للمهارات والخ�سائ�ص  يتم تعيين الأع�ساء لمدة 
المالئمة المطل�بة من مجل�ص الإدارة في �سياق الت�سكيلة الحالية للمجل�ص. وينبغي ان ي�سمل هذا التقييم م�ا�سيع متعلقة بالحكم على العمر 
والمهارات مثل فهم الأعمال المالية والم�سرفية ... الخ. كل ذلك في �سياق تقييم لحاجات المجل�ص المت�خاة في تلك المرحلة من الزمن. 

ويتم تبليغ هذا التقييم لكافة كبار م�ساهمي البنك.

6-2  تعيين الأع�ساء الجدد

ي�فر مجل�ص الإدارة والبنك معل�مات كاملة لالأع�ساء  الجدد ت�سمل تقديم م�اد لهم عن خلفية البنك، وح�س�ر الجتماعات مع الإدارة العليا 
وزيارات لمقر البنك ليك�ن�ا على اطالع دائم بالتط�رات التي تح�سل داخل البنك والقطاعات الم�سرفية المحلية والدولية.

كما يعطى لكل ع�س� في المجل�ص كتاب تعيين ر�سمي عند تعيينه، يتم اإعالمه فيه عن حق�قه وم�س�ؤولياته وواجباته.

6-3  ملكية الأع�ساء لالأ�سهم

يتطلب القان�ن اأن يك�ن الأع�ساء من مالكي الأ�سهم. اإذ اأنه مطل�ب بم�جب عقد تاأ�سي�ص البنك اأن يك�ن الع�س� من مالكي الأ�سهم في البنك. 

7- رئا�سة مجل�ص الإدارة

7-1 تعيين رئي�ص مجل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي

7-1-1  تن�ص �سيا�سة مجل�ص الإدارة على ف�سل دور رئي�ص مجل�ص الإدارة عن دور الرئي�ص  التنفيذي للبنك ، واأن يتم تعيين رئي�ص مجل�ص 
الإدارة من بين اأع�ساء المجل�ص وعلى اأن ل تربط بين رئي�ص المجل�ص والرئي�ص التنفيذي اأي قرابة دون الدرجة الثالثة ويك�ن الف�سل في 

الم�س�ؤوليات بم�جب تعليمات كتابية مقرة من المجل�ص ويتم مراجعتها كلما اقت�ست الحاجة.

7-1-2 في حال كان رئي�ص المجل�ص تنفيذيًا يتم تعيين نائب الرئي�ص من الأع�ساء الم�ستقلين وهذا من �ساأنه اأن ي�سمن وج�د ت�ازن في 
الق�ة وال�سالحية.

7-1-3 تت�سمن �سيا�سة المجل�ص في تعيين الرئي�ص التنفيذي للبنك باأن يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة الم�سرفية. 

7-1-4 يتم الإف�ساح عن و�سع رئي�ص المجل�ص �س�اء كان تنفيذي اأو غير تنفيذي.
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7-2 دور رئي�ص المجل�ص

7-2-1 اأن يتراأ�ص اجتماعات المجل�ص وان يعمل على خلق ثقافة ت�سجع على النقد البناء ح�ل الق�سايا التي ي�جد عليها تباين في وجهات 
النظر وكذلك ي�سجع على النقا�سات والت�س�يت على الم�ا�سيع المطروحة على المجل�ص.

7-2-2 العمل على اإقامة عالقة ق�ية بين المجل�ص والإدارة التنفيذية للبنك وبين اأع�ساء المجل�ص التنفيذيين وغير التنفيذيين.

7-2-3 التاأكد من وج�د معايير عالية من الحاكميه الم�ؤ�س�سية لدى البنك.

7-2-4 الت�سال الدائم مع الرئي�ص التنفيذي للبنك وتقديم الدعم الم�ستمر له.

7-2-5 التاأكد من و�س�ل المعل�مات الكافية اإلى اأع�ساء المجل�ص واإلى الم�ساهمين وفي ال�قت المنا�سب.

7-3  خطط الإحالل الوظيفي

اإن التخطيط لالإحالل ال�ظيفي اأمر هام للغاية. اإذ يجب اأن يق�م مجل�ص الإدارة اأو لجنة الحاكميه الم�ؤ�س�سية المنبثقة عن مجل�ص الإدارة 
بتحديد وتحديث وب�س�رة دورية ال�سفات والخ�سائ�ص ال�سرورية التي ينبغي اأن يتمتع بها الرئي�ص التنفيذي والمدراء التنفيذيين الأكفاء . 

وبحيث ت�سمن الم�ؤهالت والمتطلبات ال�اجب ت�فرها ل�ساغلي هذه ال�ظائف. 

8- ت�سكيلة مجل�ص الإدارة واأداوؤه

8-1 حجم مجل�ص الإدارة

ي�سم مجل�ص الإدارة عدد )9( اأع�ساء، المن�س��ص عليهم في عقد تاأ�سي�ص البنك. ومجل�ص الإدارة ه� الذي يحدد ما اإذا كان عدد الأع�ساء 
فيه منا�سبا.

8-2 ت�سكيلة مجل�ص الإدارة  والأع�ساء الم�ستقلين

من  وذلك  المجل�ص   اأع�ساء  بين  المتخ�س�سة   والمهارات  والمهنية  العملية  الخبرات  في  التن�ع  �سرورة  الإدارة  مجل�ص  يرى   1-2-8
اجل الح�س�ل على اأف�سل مزيج من المهارات والخبرات، كما ينبغي اأن يك�ن هناك تن�ع في ع�س�ية المجل�ص من الأع�ساء التنفيذيين 
)اأي الأع�ساء الذين ي�سغل�ن من�سبًا اإداريًا في البنك( والأع�ساء غير التنفيذيين ) اأي الأع�ساء الذين لي�ص لديهم من�سب اإداري في 

البنك(.

كما يف�سل اأن يك�ن اأغلبية اأع�ساء المجل�ص من الأع�ساء غير التنفيذيين.

8-2-2 يجب اأن يك�ن من بين اأع�ساء المجل�ص غير التنفيذيين على الأقل ثالثة اأع�ساء م�ستقلين وب�سكل دائم.

8-3  تعريف الع�سو الم�ستقل

يتم تعريف الع�س� الم�ستقل كما ه� محدد من وقت لآخر في ق�اعد البنك المركزي الأردني وعلى اأن تت�سمن المتطلبات التالية:
8-3-1 اأن ل يك�ن قد عمل كم�ظف في البنك خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�س�ية المجل�ص.

8-3-2 اأن ل تربطه باأي اإداري في البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
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8-3-3   اأن ل يتقا�سى من البنك اأي راتب اأو مبلغ مالي با�ستثناء ما يتقا�ساه لقاء ع�س�يته في المجل�ص.

8-3-4  اأن ل يك�ن ع�س� مجل�ص اإدارة اأو مالكًا ل�سركة يتعامل معها البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ساأ ب�سبب الخدمات و/اأو الأعمال 
المعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى اأن تحكمها ذات ال�سروط التي تخ�سع لها التعامالت المماثلة مع اأي طرف اأخر ودون اأي �سروط 

تف�سيلية.

8-3-5 اأن ل يك�ن �سريكا للمدقق الخارجي اأو م�ظفًا لديه خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�س�ية المجل�ص.

8-3-6 اأن ل ت�سكل م�ساهمته م�سلحة م�ؤثرة في راأ�ص مال البنك اأو يك�ن حليفًا لم�ساهم اآخر. 

8-4  الحدود الزمنية لفترة الخدمة

ل يعتقد اأع�ساء مجل�ص الإدارة انه ينبغي اأن ي�سع حدودًا زمنية لفترات الخدمة. وفي حين اأن الحدود الزمنية  قد ت�ساعد على �سمان انه 
هناك اأفكارا جديدة ووجهات نظر مت�فرة للمجل�ص، اإل اأن من �سيئاتها فقدان م�ساهمة الأع�ساء الذين تمكن�ا من تط�ير على مدى فترة من 

الزمن معرفة متعمقة متزايدة باأعمال البنك وعملياته، ويقدم�ن بالتالي م�ساهمة متزايدة اإلى المجل�ص ككل.

8- 5 مكافاأة اأع�ساء المجل�ص

ينبغي اأن تتم التغييرات في مكافاأة اأع�ساء مجل�ص الإدارة في حالة وج�دها، بناء على اقتراح الأع�ساء. 

9- عالقة المجل�ص بالإدارة التنفيذية

9-1 الح�سور المنتظم  لغير الأع�ساء في المجل�ص

يرحب المجل�ص بالح�س�ر المنتظم  في كل اجتماع مجل�ص، لأ�سخا�ص من غير اأع�ساء المجل�ص  الذين هم ي�سغل�ن معظم المنا�سب الإدارية 
العليا في البنك.

يقدم هذا  اأن  يجب  منتظم،  اأ�سا�ص  على  المجل�ص  اجتماعات  لح�س�ر  اإ�سافيين  اأ�سخا�ص  دع�ة  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  رغبة  وفي حالة 
القتراح للمجل�ص للح�س�ل على م�افقته.

9-2 عالقة المجل�ص مع الإدارة التنفيذية العليا

9-2-1 يمكن لأع�ساء المجل�ص ولجانه المختلفة الت�سال المبا�سر مع اإدارة البنك التنفيذية في اأي وقت رغب�ا.

9-2-2 يفتر�ص باأن اأع�ساء مجل�ص الإدارة �س�ف ي�ستخدم�ن حكمهم للتاأكد من اأن هذا الت�سال ل ينعك�ص �سلبا على عمليات البنك وان هذا 
الت�سال، ل� كان خطيًا، تر�سل منه ن�سخة لرئي�ص المجل�ص اأو للرئي�ص التنفيذي، ح�سب ما ه� مالئم.

9-2-3 ي�سجع المجل�ص الرئي�ص التنفيذي للبنك من وقت لآخر، على دع�ة بع�ص المدراء التنفيذيين لح�س�ر اجتماعات المجل�ص، والذين 
يرى الرئي�ص التنفيذي اأنهم  )1( قادرين على تقديم معرفة متعمقة اإ�سافية ح�ل بن�د جدول الأعمال التي تتم مناق�ستها نتيجة الم�ساركة 
ال�سخ�سية لهم في هذه المجالت و/اأو)2( المدراء الذين ترى الإدارة اأن لديهم اإمكانيات م�ستقبلية تعتقد الإدارة العليا بان على المجل�ص 

الإطالع عليها.
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10- اإجراءات اجتماعات المجل�ص

10-1 عدد الجتماعات 

على مجل�ص الإدارة اأن يعقد على الأقل �ستة اجتماعات دورية منتظمة على فترات يعتبرها المجل�ص مالئمة لأداء م�س�ؤوليات المجل�ص وذلك 
ح�سب القان�ن . بالإ�سافة لالجتماعات المجدولة بانتظام  يمكن الدع�ة لعقد اجتماعات غير مجدولة بناًء على حاجة المجل�ص لمناق�سة اأي 

م�ا�سيع طارئة ذات عالقة باأعمال البنك ،وعلى اأن ت�جه الدع�ة لالجتماع قبل فترة زمنية منا�سبة. 

10-2  تحديد بنود جدول اأعمال اجتماعات مجل�ص الإدارة 

يق�م رئي�ص مجل�ص الإدارة، بالت�ساور ال�ثيق مع الرئي�ص التنفيذي للبنك، ب��سع جدول اأعمال كل اجتماع للمجل�ص. 
ويحق لكل ع�س� من اأع�ساء المجل�ص اقتراح اإ�سافة بن�د على جدول الأعمال ، وطلب ح�س�ر اأي ع�س� من الإدارة التنفيذية للبنك اأو طلب 

تقديم تقرير من قبل اأي ع�س� من الإدارة التنفيذية ، اأو مناق�سة اأية م�ا�سيع لي�ست على جدول اأعمال ذلك الإجماع.

10-3  تزويد اأع�ساء المجل�ص بجدول الأعمال م�سبقاً 

ينبغي اأن يت�فر للمجل�ص معل�مات دقيقة وكاملة لأداء مهامه، حيث اأن ن�عية المعل�مات التي يح�سل عليها المجل�ص ت�ؤثر ب�س�رة مبا�سرة 
على قدرته على اأداء مهمة الإ�سراف الخا�سة به بفعالية. وينبغي اأن ُيزّود اأع�ساء المجل�ص بالمعل�مات الالزمة من م�سادر متن�عة بما في 
ذلك الإدارة التنفيذية  للبنك ، ولجان المجل�ص، والخبراء والم�ست�سارين الخارجيين، والتقارير المقدمة من المدققين وتقارير المحللين 
والإعالم، ح�سب ما ه� مالئم. جميع المعل�مات والبيانات ال�سرورية التي ت�ساعد اأع�ساء المجل�ص على فهم �سير العمل يحب اأن تقدم خطيا 

للمجل�ص، قبل كل اجتماع ب�قت كاف. وعلى اأن تك�ن هذه البيانات مخت�سرة  قدر الإمكان، في حين اأنها ت�فر المعل�مات المطل�بة. 
من  المجل�ص  اجتماعات  بين  ما  تطراأ  قد  التي  الفترات  في  البنك   �س�ؤون  على  م�ستمر  اطالع   على  البقاء  على  المجل�ص  اأع�ساء  وي�سجع 
خالل الت�سالت الفردية المبا�سرة مع اأع�ساء الإدارة العليا للبنك. وكما يق�م اأمين �سر المجل�ص، بالم�ساعدة في ترتيب وتي�سير مثل هذه 

الت�سالت عندما يطلب منه ذلك. 

10-4  دور اأمين �سر المجل�ص

يعتقد المجل�ص اأن دور اأمين �سر المجل�ص ه� دور مهم، ويتمثل في المهام التالية. 
- التن�سيق مع رئي�ص واأع�ساء مجل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي لتحديد م�اعيد اجتماعات المجل�ص واللجان المنبثقة عنه. 

- اإعداد جداول اأعمال الجتماعات بت�جيه من رئي�ص المجل�ص اأو اللجنة المعنية.     
- الإعداد لجتماعات مجل�ص الإدارة واللجان المنبثقة عنه من حيث تجهيز كافة الأوراق والم�ستندات الخا�سة بالجتماع واإر�سالها لالأع�ساء 

قبل م�عد الجتماع بفترة منا�سبة.
- التاأكد من ت�فر الن�ساب القان�ني لكافة اجتماعات المجل�ص واللجان المنبثقة عنه وتدوين اأ�سماء الأع�ساء الحا�سرين والغائبين. 

- التاأكد من �سحة الت�س�يت على القرارات �س�اء تمت بالإجماع اأو بالأغلبية وتدوين كافة الأ�س�ات المعار�سة اأو المتحفظة. 
واأع�ساء المجل�ص/  بالت�سل�سل وم�قعة من رئي�ص  - تدوين محا�سر الجتماعات والقرارات في �سجل خا�ص وفي �سفحات متتالية مرقمة 

اللجنة الذين ح�سروا الجتماع.
- تبليغ قرارات وت��سيات المجل�ص/ اللجنة للجهات المعنية ومتابعة تنفيذ تلك القرارات والت��سيات، وتقديم التقارير الالزمة للمجل�ص/ 

اللجنة بهذا الخ�س��ص.    
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- المحافظة على ال�سرية فيما يتعلق بقرارات المجل�ص ونتائج اجتماعاته، وعدم الإف�ساح عنها اإل في الحدود التي تتطلبها عملية تبليغ تلك 
القرارات �سمن الق�انين والأنظمة والتعليمات النافذة.

- حفظ كافة الأوراق والمرا�سالت وال�ثائق التي لها عالقة بعمل المجل�ص في قا�سات اأو خزائن خا�سة تت�فر بها و�سائل الأمن والحماية.
- التن�سيق لالجتماع ال�سن�ي العادي للهيئة العامة للم�ساهمين، واإعداد الدع�ات، والتاأكد من اإر�سالها للم�ساهمين وللجهات ذات العالقة 

بح�سب الق�انين والأنظمة ذات العالقة.
- متابعة قرارات الهيئة العامة والح�س�ل على الم�افقات الالزمة فيما يتعلق بقرارات ت�زيعات الأرباح.

- التن�سيق لجتماعات الهيئة العامة للم�ساهمين غير العادية في حال انعقادها. 
- التاأكد من التزام المجل�ص بالنظام الداخلي للبنك ومعايير الحاكميه الم�ؤ�س�سية وكافة الأنظمة والق�انين ذات العالقة وتقديم الم�س�رة 

للمجل�ص بهذا الخ�س��ص. 
- متابعة التغييرات في الق�انين والأنظمة ذات العالقة بعمل المجل�ص. 

- متابعة كافة النفقات والم�ساريف التي لها عالقة باجتماعات المجل�ص والإ�سراف على �سرف الأتعاب والمكافاآت.
- الحتفاظ بال�سجالت والم�ستندات الخا�سة بع�س�ية اأع�ساء المجل�ص واللجان المنبثقة عنه وتبليغ الجهات الر�سمية باأية تعديالت تطراأ 

على ع�س�ية الأع�ساء.
واأي قرار ب�ساأن اإقالة وكذلك تعيين اأمين �سر المجل�ص يجب اأن يتخذ من قبل كامل المجل�ص.

10-5 الموا�سيع المقدمة للمجل�ص

كقاعدة عامة ، ينبغي اإر�سال جميع الأوراق المتعلقة بم�ا�سيع محددة لأع�ساء المجل�ص م�سبقًا  لالطالع عليها ،وذلك  للمحافظة على وقت 
اجتماع المجل�ص وتركيز وقت المناق�سة على الأ�سئلة التي قد يطرحها اأع�ساء المجل�ص ب�ساأن هذه الم�ا�سيع.

10-6  ال�سرية 

يلتزم اأع�ساء المجل�ص بالمحافظة على ال�سرية التامة ب�ساأن ما يدور في اجتماعاتهم وب�ساأن المعل�مات ال�سرية والقرارات واأ�سرار البنك.

10-7 �سيا�سة حفظ المعلومات

الن�سخ  كافة  اإتالف  يتم  الإدارة،  مجل�ص  لجتماع  النهائي  المح�سر  اعتماد  على  الم�افقة  تتم  اأن  ما  اأنه  للمجل�ص  الثابتة  ال�سيا�سات  من 
والمذكرات الأولية ال�سابقة لهذا المح�سر كاإجراء روتيني.

10-8 تعار�ص الم�سالح

ينبغي األ يق�م اأع�ساء المجل�ص، عند ممار�ستهم لمهامهم الإدارية بال�سعي وراء م�سالح �سخ�سية لهم اأو لأطراف ذات العالقة �سد م�سلحة 
البنك. ومن م�س�ؤولية كل ع�س� اأن يق�م في اأقرب فر�سة، بتبليغ رئي�ص المجل�ص ب�ساأن اأي و�سع ينط�ي على تعار�ص م�سالح محتمل . 

11- لجان المجل�ص

11-1 هيكلية اللجان

ب�اجباته ومهامه  القيام  لم�ساعدته في  بت�سكيل لجان منبثقة عنة  البنك  الإ�سراف على  الإدارة بهدف زيادة فعاليته  في  - يق�م مجل�ص 
المختلفة ، علما باأن وج�د هذه اللجان ل يعف المجل�ص من تحمل الم�س�ؤولية المبا�سرة لجميع الأم�ر المتعلقة بالبنك. مما ي�سمح لأع�ساء 
المجل�ص بالتعمق اأكثر في الم�ا�سيع الرئي�سية مما ل� كانت �ستبحث في اجتماع ي�سم كافة اأع�ساء المجل�ص  ، وينبغي اأن تتخذ القرارات ب�ساأن 

ع�س�ية اللجان من قبل كامل المجل�ص، بناء على ت��سيات لجنة الحاكميه الم�ؤ�س�سية للبنك.  

دليل الحاكمية المؤسسية



119

- يك�ن لكل لجنة ميثاق خطي )Charter( يحدد مهام واجبات وم�س�ؤوليات و�سالحيات كل لجنة ، يتم مراجعته ب�س�رة دورية واعتماده من 
قبل المجل�ص .

- تق�م كل لجنة بتقديم تقرير اإلى المجل�ص فيما يتعلق باأن�سطتها ونتائجها وت��سياتها بعد كل اجتماع.
- تق�م كل لجنة بممار�سة مهامها ح�سب الميثاق المعتمد من قبل المجل�ص.

- يجب اأن يعتمد مبداأ ال�سفافية عند تعيين اأع�ساء لجان المجل�ص ويتم الإف�ساح عن اأ�سماء الأع�ساء في هذه اللجان وملخ�ص عن مهامها 
وم�س�ؤولياتها �سمن التقرير ال�سن�ي للبنك. 

11-2 عدد وهيكلية وا�ستقاللية اللجان

يحق للمجل�ص ومن وقت لآخر اإذا رغب بت�سكيل لجنة جديدة اأو حل لجنة حالية )با�ستثناء اللجان المن�س��ص عليها ح�سب الق�انين( ح�سب 
ظروف ومتطلبات العمل واللجان الحالية هي: اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة التر�سيحات والمكافاآت، لجنة الحاكميه الم�ؤ�س�سية 

ولجنة اإدارة المخاطر.

11-2-1 اللجنة التنفيذية
- الهدف الرئي�سي من ت�سكيل هذه اللجنة ه� م�ساعدة المجل�ص في اإدارة اأعمال البنك خا�سة فيما يتعلق بالم�ا�سيع التي تحتاج اإلى اطالع 
وم�افقة المجل�ص في حال وج�د ظروف طارئة قد تعيق المجل�ص من النعقاد اأو عند الحاجة اإلى اتخاذ قرارات هامة في الفترة ما بين 

الجتماعات المجدولة للمجل�ص. 
- تتك�ن اللجنة من ثالثة اأع�ساء من اأع�ساء المجل�ص على الأقل،  يتم اختيارهم من قبل المجل�ص و يك�ن رئي�ص المجل�ص رئي�ص اللجنة.

- تجتمع اللجنة بناًء على دع�ة خطيه من رئي�سها كلما دعت الحاجة في الفترة التي تقع بين اجتماعات المجل�ص المجدولة والتي ت�سم كامل 
اأع�ساء المجل�ص.            

11-2-2 لجنة الحاكميه الم�ؤ�س�سية
-  ت�سكل هذه اللجنة من ثالثة اأع�ساء على الأقل، وتتاألف من رئي�ص المجل�ص واثنان من الأع�ساء غير التنفيذيين.

- تك�ن م�س�ؤولية هذه اللجنة ت�جيه عملية اإعداد وتحديث وتطبيق دليل الحاكميه الم�ؤ�س�سية في البنك والتاأكد من  ت�فر معايير عالية الج�دة 
من الحاكميه الم�ؤ�س�سية لدى البنك.

11-2-3 لجنة التدقيق
واأنظمة ال�سبط  التدقيق  اإلى مراقبة مدى فاعلية  المدقق الخارجي بالإ�سافة  بالت��سية للمجل�ص بخ�س��ص تعيين  التدقيق  - تق�م لجنة 

والتقارير المالية للبنك. 
- ت�سكل لجنة التدقيق وفقًا للمتطلبات القان�نية ا�ستنادًا اإلى قان�ن البن�ك ، وت�سكل هذه اللجنة على الأقل من ثالثة اأع�ساء  غير تنفيذيين  

اثنان منهم من الأع�ساء الم�ستقلين.  
- يجب اأن يك�ن على الأقل اثنان من اأع�ساء اللجنة حا�سلين على م�ؤهالت علمية و/اأو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية.

- تق�م لجنة التدقيق بالجتماع مع المدقق الخارجي والتدقيق الداخلي وم�س�ؤول المتثال في البنك مرة واحدة على الأقل في ال�سنة دون 
ح�س�ر الإدارة التنفيذية.

ال�سبط  اأنظمة  كفاية  بالرقابة على  يتعلق  فيما  للبنك  التنفيذية  الإدارة  اأو  المجل�ص  م�س�ؤوليات  تغني عن  ل  التدقيق  لجنة  م�س�ؤولية  اإن   -
والرقابة الداخلية.

11-2-4 لجنه التر�سيحات والمكافاآت
- ت�سكل هذه اللجنة من بين اأع�ساء المجل�ص على الأقل من ثالثة اأع�ساء غير تنفيذيين وعلى اأن يك�ن اغلبهم من الأع�ساء الم�ستقلين بما 

في ذلك رئي�ص اللجنة.
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- تق�م اللجنة بالتاأكد من وج�د �سيا�سة مكافاآت لدى البنك ت�سمن اأن تك�ن الرواتب /المكافاآت  كافية ل�ستقطاب اأ�سخا�ص م�ؤهلين للعمل 
المعتمد  المكافاآت  نظام  بمراجعة  تق�م  وكما  الأخرى  البن�ك  قبل  من  الممن�حة  والمكافاآت  الرواتب  مع  يتما�سى  ب�سكل  بهم  والحتفاظ 

والت��سية بالمكافاآت الممن�حة اإلى الإدارة التنفيذية في البنك .
- تق�م لجنة التر�سيحات بت�سمية اأع�ساء المجل�ص وتحديد الم�ؤهالت والقدرات التي يجب اأن تت�فر لديهم ، وفي حال اإعادة التر�سيح ي�ؤخذ 

بالعتبار عدد مرات ح�س�ر الع�س� ومدى فاعليته في المجل�ص ال�سابق. 
- تق�م اللجنة بتحديد �سفة الع�س� اإذا كان م�ستقل اأو غير م�ستقل ح�سب تعليمات البنك المركزي الأردني.

- تق�م اللجنة باإتباع اأ�س�ص محدده ومعتمده في تقييم فعالية واأداء المجل�ص على الأقل مرة واحدة في ال�سنة من حيث حجم وتركيبة المجل�ص 
المالية  والم�ؤ�س�سات  البن�ك  مع  ومقارن  م��س�عي  الأداء  تقييم  معيار  يك�ن  وبحيث  الأع�ساء  لدى  ت�فرها  ال�اجب  والخبرات  والمهارات 
الأخرى، بالإ�سافة اإلى معايير �سالمة و�سحة البيانات المالية ومدى اللتزام بالمتطلبات الرقابية وتقديم الت��سيات للمجل�ص بخ�س��ص 

اأية تغيرات مقترحه .
اطالعهم  من  والتاأكد  الطلب،  عند  الإدارة  مجل�ص  لأع�ساء  البنك  عن  الهامة  الم�ا�سيع  بع�ص  خلفية  عن  وملخ�سات  معل�مات  ت�فير   -
الم�ستمر ح�ل الم�ا�سيع الحديثة ذات العالقة بالعمل الم�سرفي، وت�سجيع الأع�ساء على ح�س�ر الندوات والم�ساركة في الم�ؤتمرات التي 

ت�فر لهم فر�ص اللقاء مع الم�ؤ�س�سات والبن�ك المحلية والعالمية.

11-2-5 لجنة اإدارة المخاطر
 للمجل�ص م�س�ؤولية مراقبة المخاطر التي يتعر�ص لها البنك ومراقبة اأن نظام الرقابة الداخلية فعال في التقليل من كافة المخاطر بما في 

ذلك مخاطر الئتمان، ومخاطر ال�س�ق، ومخاطر ال�سي�لة، والمخاطر الت�سغيلية لم�ست�ى مقب�ل.
- ت�سكل اللجنة من ثالثة اأع�ساء من اأع�ساء المجل�ص على الأقل ويمكن اأن ت�سم في ع�س�يتها اأع�ساء من الإدارة التنفيذية.

الإدارة  م�س�ؤولية  وتك�ن   ، الإدارة  اعتمادها من مجل�ص  قبل  البنك  لدى  المخاطر  اإدارة  وا�ستراتجيات  �سيا�سات  مراجعة  اللجنة  تت�لى   -
التنفيذية تنفيذ هذه ال�ستراتجيات وتط�ير �سيا�سات واإجراءات اإدارة كافة اأن�اع المخاطر.

- تق�م اللجنة بمراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر المعد من قبل الإدارة التنفيذية في البنك واعتماده من قبل مجل�ص الإدارة.
- تق�م اللجنة بم�اكبة التط�رات ال�سريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطراأ على اإدارة المخاطر داخل البنك وتق�م برفع تقارير دورية اإلى 

مجل�ص الإدارة ح�ل تلك التط�رات.
11-3 تعيين اأع�ساء اللجان

يك�ن اأع�ساء المجل�ص م�س�ؤولين، اثر ت��سية من لجنة الحاكميه الم�ؤ�س�سية للبنك ،وبعد الأخذ بالعتبار رغبات اأع�ساء المجل�ص عن تعين 
اأع�ساء اللجان المختلفة .

11-4 دورية اجتماعات اللجان

- يحدد رئي�ص اللجنة، بالت�ساأور مع اأع�ساء اللجنة دورية ومدة اجتماعات اللجنة وبما ل يتعار�ص مع الق�انين  ال�سارية ومهام اللجان .
- يج�ز لأي  ع�س� مجل�ص اإدارة لي�ص ع�س�ا في لجنة معينة اأن يح�سر اأي اجتماع للجنة بم�افقة رئي�ص اللجنة اأو بم�افقة اأغلبية اأع�ساء اللجنة. 

11-5  جدول اأعمال اللجان

يق�م رئي�ص اللجنة، بالتن�سيق والت�ساور مع بقية الأع�ساء والداره التنفيذية  باإعداد جدول اأعمال اللجنة .
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12- العالقة مع الم�ساهمين

12-1  تفاعل المجل�ص مع الم�ستثمرين الموؤ�س�سيين وال�سحافة والعمالء...الخ

يعتبر اأع�ساء مجل�ص الإدارة اأن الرئي�ص التنفيذي للبنك يحق له التحدث بالنيابة عن البنك، وكما يج�ز لأي فرد من اأع�ساء المجل�ص من 
وقت اإلى اآخر وبناء على طلب الرئي�ص التنفيذي، اللتقاء مع اأو الت�ا�سل بطريقة اأخرى مع عمالء متن�عين تربطهم عالقة عمل مع البنك. 

واإذا كان هناك �سرورة للح�س�ل على اآراء اأع�ساء مجل�ص الإدارة، فينبغي في معظم الأحيان اأن ترد هذه من رئي�ص مجل�ص الإدارة.

12-2 الجتماع ال�سنوي للم�ساهمين

- يجب اأن يح�سر كافة اأع�ساء المجل�ص  وروؤ�ساء اللجان اجتماع الهيئة العامة ال�سن�ي لم�ساهمي البنك.
- يق�م البنك باتخاذ خط�ات ن�سطة لت�سجيع الم�ساهمين، على الأخ�ص �سغار الم�ساهمين، للم�ساركة في اجتماع الهيئة العامة ال�سن�ي، 

وكذلك في الت�س�يت، اإما �سخ�سيًا اأو غيابيًا بال�كالة، على كل م��س�ع منف�سل يتم طرحه في اجتماع الهيئة العامة ال�سن�ي.
بالتدقيق  المتعلقة  الأ�سئلة  على  الرد  بهدف  العامة  للهيئة  ال�سن�ي  الجتماع  بح�س�ر  الخارجيين  المدققين  عن  ممثل�ن  يق�م  اأن  يجب   -

والتقرير الخا�ص بهم. 
- يراعي الت�س�يت على حده على كل ق�سية تثار خالل الجتماع ال�سن�ي للهيئة العامة.

- يتم انتخاب اأو اإعادة انتخاب اأع�ساء مجل�ص الإدارة وكذلك انتخاب المدقق الخارجي خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سن�ي وفقًا لقان�ن 
ال�سركات. 

12-3  و�سائل التوا�سل مع الم�ساهمين

يت�ا�سل البنك مع الم�ساهمين من خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سن�ي، بالإ�سافة اإلى طرق اأخرى مثل الن�سرات الإخبارية وبيانات ال�سحف 
والتقارير ال�سن�ية. وينبغي اأن تك�ن التعليمات التي يتم ت�فيرها �سادقة ووا�سحة وذات ت�قيت مالئم. وينبغي اأن تعط للم�ستثمرين �س�رة 

واقعية لل��سع المالي للبنك ونتائج عملياته. 
12-4  التوا�سل الفعال وال�سادق

م�ساعدة  ه�  الم�ساهمين  مع  الت�ا�سل  من  الهدف  يك�ن  اأن  وينبغي  الم�ساهمين.  مع  و�سدق  بفعالية  الت�ا�سل  م�س�ؤولية  البنك  على  تقع 
الم�ساهمين على فهم العمل ودرجة المخاطر وال��سع المالي والأداء الت�سغيلي واتجاهات البنك. 

بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامه ال�سن�ي يتم اإعداد تقرير لطالع الم�ساهمين على كافة المالحظات التي تمت خالل الجتماع والأ�سئلة التي 
قام الم�ساهمين بطرحها ورد الإدارة التنفيذية عليها ونتائج الجتماع والقرارات ال�سادرة بما في ذلك نتائج الت�س�يت .

13- الم�سائلة ،التدقيق و المتثال

13-1  دقة البيانات المالية

ينبغي اأن يتخذ المجل�ص اإجراءات مقب�لة لالطمئنان بان  البيانات المالية للبنك والإف�ساحات الأخرى للم�ساهمين وللعم�م ، تمثل بدقة 
ال��سع المالي للبنك ونتائج عملياته. وينبغي اأن تقدم البيانات المالية تقييمًا مفه�مًا ومت�ازنًا ل��سع واآفاق البنك الم�ستقبلية.
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13-2 دائرة اإدارة المخاطر

13-2-1  المجل�ص م�س�ؤول في نهاية المطاف عن اإطار عمل المخاطر والرقابة ، في حين انه يخ�ل عادة �سالحية  و�سع وت�سغيل ومراقبة 
ذلك اإلى الإدارة التنفيذية ، اإل اأنه ل يمكنه تخ�يل م�س�ؤولياته.

13-2-2 ترفع دائرة اإدارة المخاطر في البنك تقاريرها اإلى لجنة اإدارة المخاطر، اأما بالن�سبة للعمليات الي�مية فيك�ن ارتباطها مع المدير 
العام.

13-2-3 تت�سمن م�س�ؤوليات دائرة اإدارة المخاطر في البنك ما يلي :
- تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر الئتمان، مخاطر ال�س�ق، مخاطر ال�سي�لة ومخاطر العمليات.

- تط�ير منهجيات القيا�ص وال�سبط لكل ن�ع من اأن�اع المخاطر.
- الت��سية للجنة اإدارة المخاطر ب�سق�ف للمخاطر، والم�افقات، ورفع التقارير، وت�سجيل حالت ا�ستثنائية عن �سيا�سة اإدارة المخاطر.

- تزويد المجل�ص والإدارة التنفيذية العليا بمعل�مات عن قيا�ص المخاطر ومنظ�مة المخاطر )Risk Profile( في البنك. ) يق�م المجل�ص 
بمراجعة اإح�سائيات المخاطر في البنك الن�عية والكمية وب�سكل منتظم في كل اجتماع للمجل�ص(.

- ت�فير معل�مات ح�ل المخاطر لدى البنك ل�ستخدامها لإغرا�ص الإف�ساح والن�سر للجمه�ر.

13-2-4  تق�م لجان البنك الأخرى مثل لجان الئتمان واإدارة الم�ج�دات والمطل�بات/الخزينة ومخاطر الت�سغيل بم�ساعدة دائرة اإدارة 
المخاطر في القيام بمهامها وفق ال�سالحيات المحددة لها.

التي  اإدارة المخاطر ح�ل هيكلها وطبعيه عملها والتط�رات  للبنك بمعل�مات عن دائرة  ال�سن�ي  التقرير  اأن يتم ت�سمين  13-2-5  يجب 
طراأت عليها.

13-3  العالقة مع المدققين الخارجيين

ال�س�ابط  المالية ومبادئ  التقارير  اأن يتم تقديم وعر�ص  للنظر في كيف ينبغي  وال�سفافة  الر�سمية  الترتيبات  المجل�ص  اأن يتخذ  - يجب 
الداخلية، وكذلك المحافظة على عالقة مالئمة مع مدققين البنك.

الرئي�سي  لل�سريك  المنتظم  الدوران  يطلب  تطبيق ذلك  وفي حال �سع�بة  الخارجي  التدقيق  المنتظم من مكتب  الدوران  البنك  يطلب   -
الم�س�ؤول عن اأعمال التدقيق على البنك.

- يق�م المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بن�سخة من تقريره ويجب اأن يجتمع مع اللجنة مرة واحدة على الأقل في ال�سنة دون ح�س�ر 
الإدارة التنفيذية.

13-4  التدقيق الداخلي

- تن�ص �سيا�سة البنك على انه ينبغي اإيجاد وتدريب ومكافاأة ك�ادر التدقيق الداخلي للبنك، كما ينبغي اأن يتم ت�فير لهم اإمكانية الإطالع 
بحرية على �سجالت البنك والت�ا�سل مع م�ظفيه، كما ينبغي اإعطائهم الت�سهيالت وال�سالحيات الكاملة داخل البنك ليتمكن�ا من القيام 
ونطاق  هيكل  اقتراح  عن  م�س�ؤولة  التدقيق  اإدارة  وتك�ن  البنك  داخل  تنفيذية  م�س�ؤوليات  باأي  يكلف�ا  ل  واأن  المالئمة  بال�س�رة  بمهامهم 
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التدقيق الداخلي كما تك�ن م�س�ؤولة عن اإعالم لجنة التدقيق عن اأي احتمالية ل�ج�د تعار�ص في الم�سالح. وكذلك يتم ت�ثيق وتعميم مهام 
و�سالحيات وم�س�ؤوليات التدقيق الداخلي داخل البنك. 

- يقدم فريق التدقيق الداخلي تقاريره اإلى رئي�ص لجنة التدقيق.
- من مهام دائرة التدقيق الداخلي مراجعة عمليات الإبالغ المالي في البنك للتاأكد من اأن المعل�مات المالية والإدارية والعمليات تت�فر فيها 

الدقة والت�قيت المنا�سب وكذلك المتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والق�انين والتعليمات ذات العالقة.
- تمار�ص اإدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها دون اأي تدخل خارجي ويحق لها مناق�سة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها. 

13-5 مراقبة المتثال

اإدارة مراقبة المتثال م�ستقلة، ويتم تزويدها بالعدد الكافي من الك�ادر الب�سرية الم�ؤهلة للقيام باأعمالها، وبحيث يتم  اأن تك�ن  - يجب 
تدريبها ومكافاآتها ب�سكل منا�سب.

بالأنظمة  الأوقات  كل  في  البنك  التزام  من  التاأكد  ل�سمان  الفعالة  البرامج  واإعداد  للبنك  المتثال  �سيا�سة  ب��سع  المتثال  اإدارة  تق�م   -
والق�انين والتعليمات والت�سريعات النافذة،. وتعتمد من قبل مجل�ص الإدارة .

- ترفع اإدارة المتثال تقاريرها ح�ل نتائج اأعمالها ومراقبتها اإلى المجل�ص اأو اللجنة المنبثقة عنه مع اإر�سال ن�سخة اإلى الإدارة التنفيذية 
وبما يت�افق مع تعليمات البنك المركزي الأردني بهذا الخ�س��ص. 

13-6  اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية

- يجب على مجل�ص الإدارة التاأكد من مدى ت�فر وكفاية اأنظمة ال�سبط الرقابة الداخلية ومدى تقيد البنك بها، واأن هذه الأنظمة فعالة 
ومتماثلة مع اإ�ستراتيجية البنك.

- يتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�سبط الرقابة الداخلية من قبل المدقق الخارجي والتدقيق الداخلي مرة  واحدة على الأقل في ال�سنة.

14- ال�سفافية والإف�ساح

عام   ب�سكل  والجمه�ر  الأخرى  والبن�ك  ،الم�دعين  الم�ساهمين  اإلى  ن�ساطه  عن  ومعنى  دللة  ذات  معل�مات  بت�فير  البنك  يلتزم   1-14
والتركيز على الق�سايا التي تهم الم�ساهمين ب�سكل خا�ص ،وعلى اأن يتم الإف�ساح عن هذه المعل�مات ب�سكل دوري وان تك�ن متاحة للجميع 
وذلك من خالل التقرير ال�سن�ي للبنك ومن خالل التقارير الربعيه تحت�ي على بيانات مالية اأو من خالل الجتماع ال�سن�ي للهيئة العامة 

للم�ساهمين.

14- 2 على البنك اأن يق�م بالإف�ساح وفقًا لمعايير المحا�سبة الدولية )IFRS( وقان�ن البن�ك وتعليمات البنك المركزي الأردني واأية اأنظمة 
اأخرى ذات عالقة .

14-3  الإف�ساح يجب اأن يك�ن ح�ل جميع الم�ا�سيع الج�هرية التي تخ�ص البنك بما في ذلك  نتائج العمليات المالية، لأهداف وتقييم  
الأداء و تركيبة الم�ساهمين)الم�ساهمين الرئي�سيين الذين تزيد ن�سبة م�ساهمتهم عن 10٪ من راأ�ص مال البنك(  ودليل الحاكميه الم�ؤ�س�سية 

ومدى التزام البنك ببن�ده.

14-4  يق�م مجل�ص الإدارة بت�سمين التقرير ال�سن�ي للبنك ببيان ح�ل مدى كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة ومدى مالئمة ال�س�ابط الداخلية 
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للبنك على التقارير المالية. وينبغي اأن يت�سمن البيان ما يلي :
- بيان بم�س�ؤولية الإدارة عند اإعداد التقارير المالية للبنك عن و�سع والمحافظة على اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية وعن دقة وكفاية 

البيانات المالية والمعل�مات ال�اردة في التقارير.
- بيان يحدد اإطار العمل الذي ت�ستخدمه الإدارة التنفيذية لتقييم فعالية ال�س�ابط الداخلية.

- تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية كما ه� وارد في تاريخ البيانات المالية الم�سم�لة في التقرير ال�سن�ي.
- الإف�ساح عن اأية م�اطن ال�سعف ذات الأثر المادي والج�هري في اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.

- يتم الإف�ساح عن ملخ�ص ل�سيا�سة المكافاآت الممن�حة لأع�ساء مجل�ص الإدارة ورواتب ومكافاآت الممن�حة لالإدارة التنفيذية في التقرير 
ال�سن�ي للبنك.

- يتم ت�فير المعل�مات ال�اردة في التقرير ال�سن�ي للبنك من خالل ق�سم العالقات العامة وق�سم الم�ساهمين وكما يتم ن�سرها على الم�قع 
اللكتروني للبنك وب�سكل محدث.

- معل�مات عن كل ع�س� مجل�ص اإدارة تت�سمن الم�ؤهالت العلمية والخبرات العملية وح�سته في راأ�ص المال والمكافاآت /الرواتب المدف�عة 
له.

- ملخ�ص عن الهيكل التنظيمي للبنك وملخ�ص لمهام وم�س�ؤوليات لجان المجل�ص وو�سف لهيكل واأن�سطة دائرة اإدارة المخاطر وعدد مرات 
اجتماع المجل�ص ولجانه.

15- تنفيذ التوجيهات

15-1 على المجل�ص التاأكد من ت�فير وتطبيق معايير عالية من الحاكميه الم�ؤ�س�سية والمن�س��ص عليها في الدليل واإذا تاأكد المجل�ص في اأي 
وقت اأن اأي من الت�جيهات المن�س��ص عليها في هذا الدليل لي�ست مطبقة بالكامل، يتخذ المجل�ص الإجراءات التي يعتبرها �سرورية ل�سمان 

المتثال الكامل بال�سرعة الممكنة.

اأ�سباب عدم  الدليل مع ذكر  بن�د  بتطبيق  البنك  اإدارة  التزام  للجمه�ر عن مدى  باإعداد تقرير  ال�سن�ي  البنك �سمن تقريره  يق�م   2-15
اللتزام باأي بند لم يتم تطبيقه.

16- المراجعة

هذا الدليل قابل للمراجعة والتط�ير والتعديل �سن�يا وكلما اقت�ست الحاجة وح�سب ما يراه المجل�ص منا�سبًا.

دليل الحاكمية المؤسسية
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بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )االأردن(

�ص. ب. 926691 عمان 11190 الأردن
هاتف: 4183 566 )6( )926( 
فاك�ص: 5686291 )6( )962(

info@arabbanking.com.jo  :البريد الإلكتروني

�ضيم�نا �ضابيال ب�ض�تي
المدير العام 

 المكتب الرئي�ضي

برج الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية، المنطقة الدبل�ما�ضية
�ص. ب. 5698 المنامة

مملكة البحرين
هاتف: 000 543 17 )973(

فاك�ص: 062 533 17 / 163 533 17 )973(
 http://www.arabbanking.com :الم�قع على �سبكة الإنترنت

webmaster@arabbanking.com :البريد الإلكتروني

ح�ضن علي جمعه
الرئي�ص التنفيذي

د. خالد كع�ان
نائب الرئي�ص التنفيذي

�ضائل فايز ال�عري
رئي�ص مجم�عة العمليات واالإدارة التنفيذية للمجم�عة

 
  ال�ضركات التابعة في منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال افريقيا

الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية - الجزائر
�ص.ب. 367

54  �سارع الأخ�ة ب� عدو
بئر مراد راي�ص- الجزائر

هاتف: 449 000 / 449 007 / 541 586 )21( )213( 
فاك�ص: 541 122 / 541 604 )21( )213( 

information@arabbanking.com.dz :البريد اللكتروني

اأحمد ر�ضا قارة تركي
الرئي�ص التنفيذي

بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية – م�ضر )�ص.م.م(
1 �سارع ال�سالح اأي�ب، الزمالك، القاهرة، جمه�رية م�سر العربية

هاتف: 2684 2736 )202( )10 خط�ط( 
فاك�ص: 43 / 3614 2736 )202(

  abcegypt@arabbanking.com.eg :البريد الإلكتروني

اأكرم تيناوي 
الع�ض� المنتدب والرئي�ص التنفيذي 

الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية – ت�ن�ص
مبنى الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية

نهج بحيرة اأنا�سي ، 1053 �سفاف البحيرة
ت�ن�ص، الجمه�رية الت�ن�سية

هاتف: 861 861 )71( )216(
فاك�ص: 960 427 / 960 406 / 860 921 )71( )216(

  abc.tunis@arabbanking.com :البريد الإلكتروني

علي ك�لي
المدير العام 

بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية االإ�ضالمي )�ص. م. ب. م(
برج الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية، المنطقة الدبل�ما�سية

�ص. ب. 2808 المنامة
مملكة البحرين

هاتف: 342 543 17 )973(
فاك�ص: 972 533 17/ 379 536 17 )973(

نافيد خان
رئي�ص ال�ضيرفة االإ�ضالمية للمجم�عة والع�ض� المنتدب

 �ضركة الخدمات المالية العربية �ص.م.ب )م(
�ص. ب. 2152 المنامة

مملكة البحرين
هاتف: 333 290 17 )973(
فاك�ص: 050 290 17 )973(

�ضنكار �ضارما
الرئي�ص التنفيذي

بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية الدولي بي ال �ضي
)فرع فرانكف�رت(
ن� مينزر �سترا�ص 75

60311  فرانكف�رت ايه ام مين 
األمانيا

هاتف: 7140 30 )69( )49( 
فاك�ص: 7140 3240 )69( )49( 

ABCA DE FF :س�يفت�
 abcib.fra@arabbanking.com :البريد الإلكتروني

جيرالد ب�مهارتر
المدير العام

بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية الدولي بي ال �ضي
)فرع ميالن�(

Via Amedei 8
 20123ميالنو 

اإيطاليا
هاتف: 331 863 )02( )39( 

فاك�ص: 117 86450 )2( )39( 

باول� بروفيرا
المدير العام

بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية الدولي بي ال �ضي
)فرع باري�ص(

4 �سارع اأوبر
75009  باري�ص

فرن�سا
هاتف: 5400 4952 )1( )33( 
فاك�ص: 7469 4720 )1( )33( 

الك�ضندر ا�ضت�ن
المدير العام

دليل مجموعة المؤسسة العربية المصرفية
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 بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية الدولي بي ال �ضي
 مكاتب التمثيل

اأيبريا – المكتب التمثيلي
Paseo de la Castellana 153

  Dcha, Madrid 28046, Spain ,2
هاتف: 5672822 )91( )34(
فاك�ص: 5672829 )91( )34(

اأ�ضامة زناتي 

م��ضك�- مكتب تمثيلي 
 C الطابق 4، 10 مجمع

 Presnenskaya naberezhnaya
Moscow 123317, Russia

هاتف: 6649 651 495 )7(
فاك�ص: 6696 651 495 )7(

 moscow@arabbanking.com :البريد الإلكتروني

دميتري ك�ري�ضيف 

تركيا – مكتب تمثيلي
.Eski Büyükdere Cad. Ayazaga Yolu Sk

 Iz Plaza No: 9 Kat:19 D:69
Maslak 34398
ا�سطنب�ل - تركيا

هاتف: 8000 329 )212( )90(
فاك�ص: 6891 290 )212( )90(

مظفر اك�ض�ي 

 بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية الدولي بي ال �ضي
 مكاتب الت�ض�يق

الدول االإ�ضكندنافية    
Stortorget 18-20

SE-111 29 Stockholm
ال�س�يد

هاتف: 0450 823 )46( 
فاك�ص: 0523 823 )46( 

كال�ص هنرك�ض�ن

المملكة المتحدة واإيرلندا
Station House, Station Court, Rawtenstall

Rossendale
 Lancashire

BB4 6AJ, UK
هاتف: 237 900 )1706( )44(
فاك�ص: 237 909 )1706( )44(

ديفيد بيلي 

 ال�ضركات التابعة دوليًا

بنك الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية الدولي بي اإل �ضي
المكتب الرئي�ضي وفرع لندن
دار الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية

EC2R 6AB 1-5 م�رغيت، لندن
المملكة المتحدة

هاتف:  7776 4000  )20( )44( 
فاك�ص:  9987 7606 )20( )44( 

ن�فل بربر
الع�ض� المنتدب والرئي�ص التنفيذي

بنك� ايه بي �ضي برازيل ا�ص. ايه
 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400

 Itaim Bibi 04543-000
�ساوباول�- ا�ص بي / البرازيل 

هاتف: 02000 317 )11( )55(
فاك�ص: 02001 317 )11( )55(

اأني�ص �ضك�ر 
الرئي�ص التنفيذي

الم�ؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )تقنية المعل�مات( للخدمات 
المحدودة

دار الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية
Moorgate, London EC2R 6AB 1-5

المملكة المتحدة 
هاتف: 4050 7776 )20( )44(
فاك�ص: 2708 7606 )20( )44(

 abcits@arabbanking.com : البريد الإلكتروني

ج�ن بات�ص
المدير العام
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 الفروع

ت�ن�ص )وحدة م�ضرفية خارجية(
مبنى الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية

نهج بحيرة اأنا�سي ، 1053 �سفاف البحيرة
ت�ن�ص، الجمه�رية الت�ن�سية

هاتف: 861 861 )71( )216(
فاك�ص: 427 960 / 406 960 / 921 860 )71( )216(

 abc.tunis@arabbanking.com  :البريد الإلكتروني

ن�ر نح�ي
المدير االإقليمي المقيم والمدير العام

بغداد
�سارع ال�سعدون، �ساحة الفردو�ص
مبنى الم�سرف الأهلي العراقي 

بغداد، العراق
هاتف: 3779 717 / 3776 717 / 3774 717 )1( )964(

info.iraq@arabbanking.com

م�فق محم�د
المدير العام

هاتف النقال: 8048 161 790 )964(

 
ني�ي�رك

27th Floor
Third Avenue 600

New York, NY 10016
ال�ليات المتحدة الأمريكية 

هاتف: 4720 583 )212( )1(
فاك�ص: 0921 583 )212( )1(

روبرت ايڤ�زفت�ص
المدير العام

غراند كايمان
الرجاء الت�سال عبر فرع الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية - في ني�ي�رك

 مكاتب التمثيل

اأب�ظبي
الطابق العا�سر، البرج ال�سرقي، المركز التجاري

�سارع رقم 2، مركز اأب�ظبي
�ص. ب: 6689، اأب�ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 7666 644 )2( )971(
فاك�ص: 4429 644 )2( )971(

 abcrep@eim.ae :البريد الإلكتروني

محمد القلماوي
المندوب الرئي�ضي 

دليل مجموعة المؤسسة العربية المصرفية

بيروت
باريت��ص بارك�ص

مجمع "ب" الطابق الثاني
ميناء الح�سن – �س�ليدير 

�ص. ب:  5225-11 
بيروت، لبنان

هاتف: 970432 / 970770 )1( )961( 
فاك�ص: 985809 )1( )961(

نقال: 724644)3()961(

غنى حداد
المندوبة الرئي�ضية

 
طهران

الطابق الرابع )الغرب(
رقم 17 �سارع حقاني

طهران 15188
اإيران

هاتف:  1106 8879 / 1105 8879 )21( )98(
فاك�ص:  2198 8888 )21( )98(

 arabbanking.teh@parsonline.net :البريد الإلكتروني

عزيز فرا�ضي
المندوب الرئي�ضي

 
طرابل�ص الغرب

مركز ذات العماد الإداري، البرج 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 :البريد الإلكتروني

من�ض�ر اأب� عين
المندوب الرئي�ضي

 
�ضنغاف�رة

 Raffles Place, #60-03 Republic Plaza 9
 Singapore 048619
هاتف: 59339 653 )65(
فاك�ص: 26288 653 )65(

كا اإنج ل�
المندوبة الرئي�ضية

 



بنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
�ص.ب: 926691، عمان 11190، الأردن
هاتف: 183 5664 )6( )962(
فاك�ص: 291 5686 )6( )962(

info@arabbanking.com.jo :البريد الإلكتروني
www.arabbanking.com




