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ر�ؤيتنا، مهمتنا، قيمنا
اأع�ضاء جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
اأن�ضطة البنك الرئي�ضية

اأماكن البنك اجلغرافية �عدد املوظفني يف كل منها
حجم ال�ضتثمار الراأ�س مايل للبنك

ال�ضركة التابعة )�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية(
نبذة تعريفية عن رئي�س �اأع�ضاء جمل�س الإدارة

نبذة تعريفية عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ضتقيلني خالل عام 2014
الهيكل التنظيمي للبنك ��ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية

نبذة تعريفية عن الإدارة العليا
نبذة تعريفية عن اإدارة �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية

اأ�ضماء كبار مالكي الأ�ضهم �عدد الأ�ضهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع ال�ضنة ال�ضابقة
اأ�ضماء امل�ضاهمني الذين ميلكون ن�ضبة 1% فاأكرث من راأ�ضمال بنك

الو�ضع التناف�ضي للبنك �ضمن قطاع الن�ضاط امل�ضريف
الإعتماد على موردين حمددين اأ� عمالء رئي�ضيني حمليا �خارجيا

حماية حكومية اأ� اإمتيازات يتمتع بها البنك
القرارات ال�ضادرة عن احلكومة اأ� املنظمات الد�لية

عدد موظفي البنك ��ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية �فئات موؤهالتهم
برامج التاأهيل �التدريب ملوظفي البنك ��ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية

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

الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�ضنة املالية
ال�ضل�ضلة الزمنية لالأرباح اأ� اخل�ضائر املتحققة �الأرباح املوزعة ��ضايف حقوق امل�ضاهمني �اأ�ضعار الأ�راق املالية

حتليل املركز املايل للبنك �نتائج اأعماله خالل ال�ضنة املالية
التطورات امل�ضتقبلية الهامة �اخلطة امل�ضتقبلية للبنك ل�ضنة  2015

مقدار اتعاب التدقيق للبنك ��ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية
عدد الأ�راق املالية اململوكة من قبل اأع�ضاء جمل�س الإدارة
عدد الأ�راق املالية اململوكة من قبل اأ�ضخا�س الإدارة العليا

عدد الأ�راق املالية اململوكة لأقارب اأع�ضاء جمل�س الإدارة �اأقارب اأ�ضخا�س الإدارة العليا
املزايا �املكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س �اأع�ضاء جمل�س الإدارة

املزايا �املكافاآت التي يتمتع بها اأ�ضخا�س الإدارة العليا
القر��س املمنوحة لأع�ضاء جمل�س اإدارة البنك �اأي عمليات اأخرى متت بني البنك �الع�ضو اأ� الأطراف ذ�ي العالقة بالبنك عن 

عام 2014
ملخ�س عن �ضيا�ضة منح املكافاآت لدى البنك

التربعات �املنح خالل �ضنة  2014
عقود اأ� م�ضاريع �ارتباطات عقدها البنك

م�ضاهمة البنك ��ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية يف حماية البيئة
م�ضاهمة البنك ��ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية يف خدمة املجتمع املحلي

معلومات عن دائرة اإدارة املخاطر ت�ضمل هيكلها �طبيعة عملياتها �التطورات التي طراأت عليها
الهيكل التنظيمي لدائرة اإدارة املخاطر

القرارات
القوائم املالية املوحدة

احلاكمية املوؤ�ض�ضية
دليل جمموعة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية
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رؤيتنا
أن نعرف بالبنك المبدع والمبادر في المملكة األردنية الهاشمية بإمكانيات وخبرات 
مجموعة مالية رائدة في المنطقة امتدادًا لرؤية المجموعة من حيث أن نصبح مصرفًا 
أعلى  لمستثمريه  يحقق  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  رائدًا  عالميًا 
العوائد ويقدم لعمالئه منتجات متميزة، وقادر على جذب وتطوير المواهب البشرية 

واالحتفاظ بها.

مهمتنا
• تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وذات جودة عالية لعمالئنا من خالل قنوات ميسرة 	

ومتاحة. 
• تعظيم منفعة عمالئنا وجعل تعاملهم معنا تجربة طيبة. 	
• التفاعل مع المجتمع المحلي والوطني. 	
• إيجاد بيئة صحية وجاذبة لكافة موظفينا. 	
• العمل على تنمية قيمة استثمارات مساهمينا وحماية أصول وممتلكات البنك.	

قيمنا
• التقدير التام للعميل.	
• تيسير اإلجراءات.	
• العمل بروح الفريق الواحد واإلنتاجية العالية.	
• المصداقية والنزاهة. 	
• الشفافية والتبادل التام للمعلومات. 	
• االلتزام بالمعايير المصرفية المحلية والدولية.	
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تأسس بنك المؤسسة العربية المصرفية في األردن في سنة 1990 كشركة مساهمة 
عامة أردنية وهو عضو في مجموعة المؤسسة العربية المصرفية أحد  اكبر البنوك 
تابعة  بنوك  ولها  البحرين  مملكة  في  الرئيسي  مركزها  يقع  التي  الدولية  العربية 

وفروع ومكاتب تمثيل منتشرة في جميع أنحاء العالم.

خالل  من  المصرفية  األعمال  كافة  )األردن(  المصرفية  العربية  المؤسسة  بنك  يقدم 
مركزه الرئيسي في عمان وفروعه المنتشرة داخل المملكة والبالغ عددها 27 فرعا 
و53 جهازا للصرف اآللي ATM. يعمل البنك على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات 
المصرفية والتجارية والخزينة والتمويل واإلقراض وخدمات البنوك المراسلة والعمليات 
المصرفية الدولية. كما يقدم خدمات استثمارية وأعمال الوساطة في األوراق المالية 
)محليَا وإقليميا ودوليا( نيابة عن عمالئه باإلضافة إلى تقديم استشارات مالية من خالل 
 .ABC Investments  (ABCI) الشركة التابعة له شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية
ويحرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير أحدث الخدمات االلكترونية 

لعمالئه.
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئي�س جمل�س الإد ارة
د. خالد علي  كاجيجي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية  )�س. م. ب( البحرين

�ميثلها: ال�ضيد �ضائل فايز الوعري 

الأع�ضاء
ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي

ال�ضيد ب�ضري اأبوالقا�ضم معتوق اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد ا�ضامة �ضامل الزناتي اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد حكم �ضفيق الز�ايدة اعتبارا من 2014/8/8

  VARNER HOLDINGS LIMITED
�ميثلها: ال�ضيد فرنون هانديل اعتبارا من 2014/12/31

  VARNER HOLDINGS LIMITED
�ميثلها: ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت �ضابيال لغاية 2014/12/2

ال�ضيد باتريك اد�اراأبي حبيب
2014/8/8 - 2014/4/27

ال�ضيد كابريال عبداهلل ب�ضبو�س
2014/9/28 - 2014/4/27

معايل املهند�س �ضفيق فرحان الز�ايدة لغاية 2014/4/27
د. مر�ان ممد�ح ال�ضايح لغاية 2014/4/27

ال�ضيدة منى اأحمد الديري لغاية 2014/4/27

اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س الإدارة
الرئي�س

د. خالد علي  كاجيجي

الأع�ضاء
ال�ضيد �ضائل فايز الوعري

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد ب�ضري اأبوالقا�ضم معتوق اعتبارا من 2014/4/27

جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة
الرئي�س

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي اعتبارا من 2014/4/27
معايل املهند�س �ضفيق فرحان الز�ايدة لغاية 2014/4/27

الأع�ضاء
ال�ضيد �ضائل فايز الوعري

ال�ضيد ب�ضري اأبوالقا�ضم معتوق اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد ا�ضامة �ضامل الزناتي اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد حكم �ضفيق الز�ايدة اعتبارا من 2014/8/8

ال�ضيدة منى اأحمد الديري لغاية 2014/4/27

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

د. خالد علي  كاجيجي

الأع�ضاء
ال�ضيد �ضائل فايز الوعري

)ع�ضوًا - نائبًا لرئي�س اللجنة(
ال�ضيد ب�ضري اأبوالقا�ضم معتوق اعتبارا من 2014/4/27

ال�ضيد ا�ضامة �ضامل الزناتي اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد حكم �ضفيق الز�ايدة اعتبارا من 2014/12/22

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي لغاية 2014/4/27
ال�ضيدة منى اأحمد الديري لغاية 2014/4/27

جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س الإدارة
الرئي�س 

ال�ضيد �ضائل فايز الوعري

الأع�ضاء
ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي

ال�ضيد ب�ضري اأبوالقا�ضم معتوق اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد حكم �ضفيق الز�ايدة اعتبارا من 2014/8/8

معايل املهند�س �ضفيق فرحان الز�ايدة
لغاية 2014/4/27

جلنة احلاكمية امل�ؤ�ض�ضية املنبثقة عن جمل�س الإدارة
الرئي�س

د. خالد علي  كاجيجي

الأع�ضاء
ال�ضيد �ضائل فايز الوعري اعتبارا من 2014/4/27

ال�ضيد ب�ضري اأبوالقا�ضم معتوق اعتبارا من 2014/4/27
ال�ضيد حكم �ضفيق الز�ايدة اعتبارا من 2014/8/8

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي لغاية 2014/4/27
د. مر�ان ممد�ح ال�ضايح لغاية 2014/4/27

املدير العام
ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت �ضابيال

مدقق� احل�ضابات
ال�ضادة ارن�ضت �يونغ
حما�ضبون قانونيون
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د. خالد علي كاجيجي

ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام،

التقدير  ببالغ  امل�ضحوب  �ضر�ري  د�اعي  ملن  فاإنه 
اأياديكم  بني  �اأ�ضع  لكم  اأقدم  اأن  املودة،  ��ضادق 
اإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  زمالئي  عن  بالنيابة  الكرمية 
البنك �بالأ�ضالة عن نف�ضي التقرير ال�ضنوي اخلام�س 
�الع�ضرين لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( 
�بياناته املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأ�ل 2014.

العربية امل�ضرفية )الأردن(  املوؤ�ض�ضة  لقد �ا�ضل بنك 
ما  مر�ر  من  الرغم  على  املتميزة  الناجحة  م�ضريته 
املالية  الأزمة  تفجر  منذ  �ضنوات  خم�س  على  يزيد 
الأزمة م�ضحوبة  تلك  �ظر�ف  اآثار  �ا�ضتمرار  العاملية 

رافقتها  �ما  العربي  الربيع  لأحداث  الكبرية  بالآثار 
العامل  اقت�ضاديات  تواجه  التي  للتحديات  تعميق  من 
اخل�ضو�س،  �جه  على  العربية  �منطقتنا  عام  بوجه 
�ياأتي ا�ضتمرار هذا النجاح يف م�ضرية البنك الزاهرة 
قبل  من  �الوا�ضحة  املبذ�لة  اجلهود  على  مرتكزًا 
اأركانها �التي اعتمدت  للبنك بكافة  التنفيذية  الإدارة 

على تنفيذ خطط �توجيهات جمل�س الإدارة .

العاملية  املالية  الأزمة  يف  البنك  اأداء  عن  �باحلديث 
�تداعيات  اآثار  يف  يتمثل  اآخر  حتديًا  �ضاحبها  فلقد 
ب�ضكل  العربية  املنطقة  على  العربي  الربيع  اأحداث 
خمتلفة  نوعية  �ضيا�ضية  اأحداث  من  تبعها  �ما  خا�س 
انخفا�س  من  الرغم  �على  املنطقة  على  ��ضلبية 
قطاعاته  كافة  يف  الأردن  �ضهدها  التي  النمو  معدلت 
القت�ضادية �تاأثر القت�ضاد املحلي بالعجز يف املوازنة 
العامة للد�لة اإل اأن البنك ا�ضتطاع حتقيق نتائج بارزة 
بعد  ال�ضافية  اأرباحه  بلغت  حيث   2014 العام  خالل 

مليون  دينار مقارنة مع 11.7  مليون  ال�ضريبة 13.4 
دينار للعام ال�ضابق بن�ضبة منو 15%، �قد حتققت هذه 
يف  �العاملني  التنفيذية  الدارة  جلهود  كثمرة  النتائج 
موا�ضلة  ال�ضرتاتيجية يف  البنك  لتحقيق خطة  البنك 
اجمايل  ارتفع  حيث  الأفراد  قطاع  يف  �ضيما  ل  النمو 
الدخل ل�ضنة 2014 اىل نحو 44.3 مليون دينار مقابل 
بلغت  اأي مبعدل منو  للعام 2013،  دينار  40.6 مليون 
الفوائد  من  الدخل  ارتفاع  نتيجة  �ذلك   %9.2 ن�ضبته 
�العمولت البنكية اىل نحو 38.6 مليون دينار مقابل 
بلغت  منو  �مبعدل   2013 للعام  دينار  مليون   35.6

ن�ضبته %8.4. 

يف  �قويًا  متزنًا  منوًا  البنك  ميزانية  �ضهدت  كذلك 
بنودها فقد بلغت املوجودات 1.1 مليار دينار بزيادة 
بلغت ن�ضبتها 15% عن املوجودات يف عام 2013 لرتتفع 
 134 مقابل  دينار  مليون   147 اإىل  امل�ضاهمني  حقوق 

مليون دينار يف عام 2013 بزيادة ن�ضبتها %10.  

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حقق البنك نتائج بارزة خالل العام 2014 حيث بلغت 
دينار  مليون   13.4 الضريبة  بعد  الصافية  أرباحه 
مقارنة مع 11.7 مليون دينار للعام السابق بنسبة 

نمو %15.
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الت�ضهيالت  حمفظة  زيادة  البنك  ا�ضتطاع  كما 
 503 اىل  لت�ضل   %3.4 بن�ضبة  العام  خالل  الئتمانية 
مليون دينار مقارنة مع 486 مليون دينار للعام ال�ضابق 
هذه  رافق  الذي  النوعي  �التح�ضن  التطور  عن  ف�ضاًل 
على  املحافظة  يف  البنك  جناح  يوؤكد  مما  الزيادة 
على  البنك  قدرة  �يعزز  الئتمانية  املحفظة  جودة 
يف  املتاحة  للفر�س  الأمثل  �ال�ضتغالل  اأ�ضوله  اإدارة 
بني  ما  التوازن  على  املحافظة  مع  الأموال  توظيف 
�ضعيد  على  اأما  املخاطرة،  �درجة  �الربحية  ال�ضيولة 
 %16.4 بن�ضبة  ارتفاعا  �ضهدت  فقد  العمالء  �دائع 
دينار،  مليون   687 اىل  ��ضلت  حيث  العام  خالل 
لت�ضكل احل�ضابات اجلارية �التوفري ما ن�ضبته %19.2 
من جمموع �دائع العمالء مما يعك�س ثقة العمالء يف 
البنك، �قد �ضاعد هذا النمو على املحافظة على ن�ضبة 

�ضيولة جيدة لدى البنك.

�قد ا�ضتطاعت اإدارة اخلزينة خالل عام 2014 تطوير 
املالية �خدمة  الأ�ضواق  ال�ضتثمارية يف  اأن�ضطتها  كافة 
بالتوازي  ملحوظ  ب�ضكل  �النمو  �ال�ضركات  العمالء 
حتقيق  من  متكنت  حيث  عام،  ب�ضكل  البنك  منو  مع 
باإدارة   2014 العام  خالل  لها  املر�ضومة  الأهداف 
�باملحافظة  كفوؤ  ب�ضكل  البنك  �مطلوبات  موجودات 
كمخاطر  �الربحية  املخاطر  بني  فيما  التوازن  على 
الأرباح  يف  م�ضاهمتها  لرتفع  الفوائد  �اأ�ضعار  ال�ضيولة 
املتحققة للبنك �حتقيق ن�ضبة النمو املر�ضومة لها من 

بداية العام 2014.

املنوه  القت�ضادية  �التحديات  الظر�ف  من  �بالرغم 
جمموعة  خالل  �من  البنك  ا�ضتطاع  فقد  اآنفًا،  عنها 
ت�ضهيالت ال�ضركات بتو�ضيع قاعدة العمالء عن طريق 

خماطر  ذات  �ح�ضابات  جدد  عمالء  ا�ضتقطاب 
الت�ضهيالت  �ضقوف  زيادة  اىل  بالإ�ضافة  متدنية 
ال�ضيا�ضة  اطار  �ضمن  �ذلك  قائمني  لعمالء  املمنوحة 
ر�ضيد  �ضايف  لي�ضل  للبنك  املحافظة  الئتمانية 
مليون   216 اىل   2014/12/31 يف  كما  املحفظة 
 %22 بن�ضبة  الدخل  اجمايل  يف  بنمو   � اردين  دينار 
يف  امل�ضاهمة  البنك  ا�ضتطاع  �قد  ال�ضابق،  العام  عن 
الغذائية  �املواد  �التجارة  الطاقة  قطاعات  متويل 
املقا�لت  قطاع  اىل  بالإ�ضافة  �التعدين   �ال�ضناعة 
عالقاته  �تنويع  تعزيز  اإىل  ترمي  ا�ضرتاتيجية  باإتباع 
منتجات  �تقدمي  اململكة  يف  الكربى  ال�ضركات  مع 
�خدمات متنوعة يف جمالت فتح �متويل العتمادات 
ال�ضريفة  �عمليات  النقد  �اإدارة  الكفالت  �ا�ضدار 
تعظيم  بهدف  الخرى  امل�ضرفية  �اخلدمات 

اليرادات.

لال�ضتثمارات  العربي  التعا�ن  �ضركة  ا�ضتطاعت  كما 
املالية املحافظة على مكانتها كاإحدى �ضركات الو�ضاطة 
املالية الرائدة يف القطاع املايل حمتلة املركز اخلام�س 
�ضوق  يف  العاملة  الو�ضاطة  �ضركات  ترتيب  �ضلم  على 
عمان املايل �البالغة 61 �ضركة �املحافظة على ح�ضتها 
جنب  اىل  جنبًا   %3.9 ن�ضبتها  ��ضلت  التي  ال�ضوقية 
م�ضاعفات  لتجنب  التحوط  يف  احل�ضيفة  �ضيا�ضتها 
ال�ضائدة  التحديات  ��اقع  احلالية  املالية  الأزمة 

مبختلف اأ�ضكالها.

جمل�س  فاإن   2014 للعام  املالية  النتائج  على  �بناء 
توزيع  على   باملوافقة  املوقرة  لهيئتكم  يو�ضي  الإدارة 
من   %9 �بن�ضبة  البنك  م�ضاهمي  على  نقدية  اأرباح 

راأ�ضمال البنك املكتتب به.

يف اخلتام ا�ضمحوا يل اأن اأ�ضكر با�ضم هيئتكم املوقرة 
)الأردن(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك  عمالء 
البنك  العاملني يف  بثقتهم �كذلك جميع  نعتز  �الذين 
�قرارات  بتوجيهات  ملتزمني  بذلوه  الذي  اجلهد  على 
لدعم  �املدر��ضة  العملية  الأردين  املركزي  البنك 
�ضاحب  ح�ضرة  ظل  يف  الوطني  القت�ضاد  م�ضرية 
احل�ضني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�ضمية  اجلاللة 

املعظم حفظه اهلل �رعاه.

�ال�ضالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته

د. خالد علي كاجيجي
رئي�س جمل�س الإدارة

الرؤية الواضحة واالستراتيجية الحية التي تحاكي المستجدات 
السوق  في  ريادتنا  عليها  تقوم  التي  المتينة  األسس  هي 

المصرفي األردني.
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يقدم بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( لعمالئه جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�ضرفية �التجارية �ال�ضتثمارية �التمويل �الإقرا�س �خدمات املرا�ضلني �العمليات 
امل�ضرفية الد�لية. كما يقدم خدمات ا�ضتثمارية �اأعمال الو�ضاطة يف الأ�راق املالية نيابة عن عمالئه بالإ�ضافة اإىل تقدمي ا�ضت�ضارات مالية لال�ضتثمار يف الأ�راق املالية من 

خالل ال�ضركة التابعة له �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية.

أماكن البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
عدد املوظفنيالعنوانالفرع

الإدارة العامة �الفرع 
الرئي�ضي

عمان: ال�ضمي�ضاين، �ضارع امللكة نور، بناية بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(، �س.ب 926691 عمان 11190 الأردن
تلفون 5633500 )6( )962( فاك�س 5686291 )6( )962(

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

329

عمان:  �ضارع عرار، �س.ب 183072 عمان 11118 الأردنفرع �ادي �ضقره
تلفون  4615078 - 4613281 - 4613283 )6( )962( فاك�س 4613282 )6( )962(

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

5

عمان: ال�ضارع الرئي�ضي، �س.ب 140590عمان 11814 الأردنفرع بيادر �ادي ال�ضري
تلفون 5861391 - 5861392 - 5823851 )6( )962( فاك�س 5826795 )6( )962(

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

9

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

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

8

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

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

7

عمان: �ضارع علي ن�ضوح الطاهر، جممع احلاج عي�ضى احلجرات - بناية رقم )6( �س.ب 851737 عمان 11185  الأردنفرع ال�ضويفية
تلفون 5858102 - 5863596 - 5863796 )6( )962( فاك�س 5858107 )6( )962(

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

6

فرع تالع العلي / 
اجلاردنز

عمان: �ضارع ��ضفي التل، جممع بهجت جاردنز التجاري، �س.ب 766 عمان 11953 الأردن
تلفون 5688742 - 5688328 - 5686049 )6( )962( فاك�س 5696342 )6( )962(

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

9

الزرقاء: �ضارع امللك ح�ضني، �س.ب 3805 الزرقاء 13111 الأردنفرع الزرقاء
تلفون 3987790 - 3987812 - 3987832 )5( )962(  فاك�س 3987785 )5( )962( 

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

6

عمان: �ضارع ابن خلد�ن، جممع الرجاء الطبي -  عمارة رقم )2(، �س.ب 2802 عمان 11181 الأردنفرع جبل عمان
تلفون 4610894 - 4610895 - 4610893 )6( )962( فاك�س 4610918 )6( )962(

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

6

عمان: ال�ضمي�ضاين، بناية مطالقة �ضنرت، �س.ب 926691 عمان 11190  الأردنفرع ال�ضمي�ضاين
تلفون 5679418 - 5696084 - 5689511 )6( )962(فاك�س 5688571 )6( )962(

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

11

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

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

6

عمان: �ضارع عامر بن مالك، بالقرب من املدار�س الإجنليزية، �س.ب 3811 عمان  11953 الأردنفرع خلدا
تلفون 5542154 - 5510315 - 5510291 )6( )962( فاك�س 5542153 )6( )962(

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

6

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

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

8

عمان: �ضارع عي�ضى الناعوري،  �س.ب 143840 عمان 11814  الأردنفرع الر�نق
تلفون  5820462 - 5820976 - 5829549 )6( )962( فاك�س 5815947 )6( )962(

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

5

أنشطة البنك الرئيسية
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عدد املوظفنيالعنوانالفرع
عمان: �ضارع قري�س، ��ضط البلد، �س.ب 515 عمان 11118 الأردنفرع �ضقف ال�ضيل

تلفون 4655925 - 4655972 - 4614020 )6( )962( فاك�س 4654843 )6( )962(
e-mail: abc.branch20@arabbanking.com.jo

6

فرع �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل

عمان: �ضارع امللكة رانيا العبداهلل، جممع خليفه، �س.ب 13076 عمان 11942 الأردن
تلفون 5337143 - 5347823 - 5341639 )6( )962( فاك�س 5347564 )6( )962(

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

5

عمان: ال�ضارع العام ملنطقة اأبو ن�ضري، جممع الد�يكات التجاري، �س.ب 540366 عمان 11937 الأردنفرع اأبو ن�ضري
تلفون 5105127 - 5105087 - 5105062 )6( )962( فاك�س 5105132 )6( )962(

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

4

الكرك: مثلث الثنية، بجانب املوؤ�ض�ضة ال�ضتهالكية الع�ضكرية،  �س.ب 17 الكرك 61151  الأردنفرع الكرك
تلفون 2387416 - 2387415 - 2387414  )3( )962( فاك�س 2387417 )3( )962( 

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

7

عمان: �ضارع المري را�ضد، �س.ب 11371 عمان 11123  الأردنفرع الها�ضمي ال�ضمايل
تلفون 4923812 - 4923819 - 4923826 )6( )962( فاك�س 4923840 )6( )962(

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

4

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

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

6

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

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

6

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

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

5

ال�ضلط: �ضارع �ادي ال�ضجرة، جممع حممد اخلراب�ضة، مقابل ق�ضر العدل، �س.ب 268 عمان 19110 الردن فرع ال�ضلط
هاتف 3557619 - 3558864 - 3559628 )5( )962( فاك�س  3557899 )5( )962(

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

5

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

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

4

عمان: �ضارع حممود عالء الدين،  بناية رقم )5(، �س.ب 830824 عمان 11183 الردن فرع عبد�ن
هاتف 5920730 - 5920658 - 5920671 )6( )962( فاك�س  5920657 )6( )962(

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

5

جر�س: ال�ضارع الرئي�ضي، مقابل مدخل مهرجان �اآثار جر�س، �س.ب 1009 جر�س 26110 الردن فرع جر�س
هاتف 6342994 - 6342993 - 6342992 )2( )962( فاك�س  6342995 )2( )962(

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

6

مرج احلمام: �ضارع �ضمو المرية تغريد حممد ، مقابل جممع اجلنيدي، �س.ب 817 مرج احلمام 11782 الردن فرع مرج احلمام
هاتف 5734307 - 5734306 - 5734305 )6( )962( فاك�س  5734308 )6( )962(

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

5

�ضركة التعا�ن العربي 
لال�ضتثمارات املالية 

)ال�ضركة التابعة(

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

e-mail: info@abci.com.jo

32

ل ي�جد للبنك اأية فروع خارج اململكة
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أهم الخدمات المالية التي تقدمها الشركة لعمالئها:
• الو�ضاطة املالية بالأ�ضواق املحلية �القليمية �الد�لية.	
• التمويل على الهام�س بال�ضوق املحلي.	
• ال�ضت�ضارات املالية.	
• اإدارة ال�ضدار "بذل عناية ".	
• التدا�ل بالأ�راق املالية عرب النرتنت بال�ضوق املحلي.	

رأس مال الشركة:
األف  "خم�ضة ع�ضر مليون ��ضتمائة  اأردين" مق�ضم اإىل 15.600.000 ح�ضة  األف دينار  "خم�ضة ع�ضر مليون ��ضتمائة  يتاألف راأ�ضمال ال�ضركة من  15.600.000 دينار 

ح�ضة" قيمة احل�ضة الواحدة دينار اأردين �احد. 

�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية هي �ضركة مملوكة بالكامل لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(، حيث بلغ عدد موظفي ال�ضركة 32 موظف كما يف نهاية 
عام 2014.

عنوان الشركة التابعة:
�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية ذ.م.م.

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

 info@abci.com.jo :الربيد اللكرت�ين
www.abci.com.jo :املوقع اللكرت�ين

ل يوجد فر�ع ل�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية داخل اأ� خارج اململكة.
ل يوجد م�ضاريع مملوكة من قبل �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية.

ل يوجد �ضركات تابعة لل�ضركة.

حتتل ال�ضركة التابعة لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الردن( املركز اخلام�س على �ضلم ترتيب �ضركات الو�ضاطة العاملة  يف �ضوق عمان املايل على الرغم من املناف�ضة 
�ال��ضاع احلالية لل�ضوق.

هيئة مديري الشركة:
يتوىل اإدارة ال�ضركة هيئة مديرين مكونة من بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية (الأردن( ممثاًل باأربعة اأع�ضاء ي�ضغلها ال�ضادة املعينني التالية اأ�ضما�ؤهم:

• ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت يعقوب �ضابيال  /رئي�س هيئة املديرين.	
• ال�ضيد ب�ضري ابو القا�ضم عمر معتوق / نائب رئي�س هيئة املديرين اعتبارا من 2014/11/9.	
• ال�ضيد عدنان �ضالح حممد ال�ضوبكي.	
• ال�ضيد عثمان "حممد �ضبحي" عايد ال�ضوميات.	

الشركة التابعة )شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية(
�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية (ABC Investments) هي الذراع ال�ضتثماري لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( �هي من �ضمن املوؤ�ض�ضات املالية العريقة 
يف جمموعة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية البحرين (ABC) املعر�فة على م�ضتوى العامل يف جمال اخلدمات املالية، تاأ�ض�ضت ك�ضركة ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة يف الردن بتاريخ 
1990/1/25 �هي من اأ�ائل موؤ�ض�ضات اخلدمات املالية املرخ�ضة من قبل هيئة الأ�راق املالية �ع�ضو يف موؤ�ض�ضات �ضوق راأ�س املال �متار�س اأعمالها من خالل كوادر موؤهلة 

�على م�ضتوى عال من الكفاءة.

حجم االستثمار الرأسمالي للبنك
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي ١١.63١.4٢4 دينار.
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نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

د.  خالد علي أحمد كاجيجي 
رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الع�ضوية: 2013/4/23
ع�ضو غري تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1966/5/17

املنجزات العلمية:
• دكتوراه يف العلوم املالية.	
• ماج�ضتري يف الأعمال امل�ضرفية �املالية الد�لية من جامعة برمنغهام )اجنلرتا(.	
• ماج�ضتري يف املحا�ضبة �التمويل من جامعة برمنغهام )اجنلرتا(.	

اخلربات العملية:
• ليبيا 	 م�ضرف  يف  املركزية  امل�ضرفية  للعمليات  التنفيذي  املدير  من�ضب  ي�ضغل 

املركزي.
• املاج�ضتري 	 �م�ضتوى  اجلامعي  امل�ضتوى  �ضمل  �ا�ضع  نطاق  على  بالتدري�س  قام 

�الدكتوراه يف  جامعة قاريون�س يف بنغازي /ليبيا/ بالإ�ضافة اإىل اأكادميية طرابل�س 
للدرا�ضات العليا /ليبيا.

• م�ضرف 	 يف  �الت�ضويات  املدفوعات  ادارة  �مدير   ، املراجعة  ادارة  مدير   - �ضابقًا 
ليبيا املركزي.

• �ضغل من�ضب مدير �رئي�س جمل�س اإدارة عدد من البنوك �املوؤ�ض�ضات املالية الأخرى 	
يف ليبيا �اخلارج.

• لديه ما يزيد عن 15 عامًا من اخلربة يف جمال التمويل الد�يل.	

الع�ض�يات:
• دي�ضمرب 2011 ع�ضو جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب(.	
• نائب رئي�س جمل�س اإدارة م�ضرف التنمية  / ليبيا.	
• ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة الليبية للربيد �الت�ضالت �تقنية املعلومات القاب�ضة.	
• 	.BACB ع�ضو جمل�س اإدارة البنك التجاري العربي الربيطاين
• �ضابقا - رئي�س جمل�س اإدارة امل�ضرف التجاري الوطني  / ليبيا.	
• افريقيا 	 ليبيا  ملحفظة  التنفيذي  �الرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب   - �ضابقا 

لال�ضتثمار.
• �ضابقا - نائب رئي�س جمل�س اإدارة امل�ضرف الليبي اخلارجي.	
• �ضابقا - ع�ضو جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة الليبية لال�ضتثمار.	

السيد صائل فايز عزت الوعري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الع�ضوية: 2008/10/1 
ع�ضو غري تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1958/2/18

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

املتحدة.

اخلربات العملية:
• التنفيذية 	 �الإدارة  العمليات  جمموعة  �رئي�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب   2014

للمجموعة/املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  للمجموعة/  التنفيذية  �الإدارة  العمليات  جمموعة  رئي�س   2006

امل�ضرفية )�س.م.ب.( البحرين. 
• امل�ضرفية 	 العربية  املوؤ�ض�ضة   / للمجموعة  الدعم  جمموعة  رئي�س   / رئي�س  نائب 

)�س.م.ب( البحرين.
• املوؤ�ض�ضة 	  / للمجموعة  املعلومات  تكنولوجيا  ل�ضوؤ�ن  العامة  الإدارة  رئي�س   1997

العربية امل�ضرفية )�س.م.ب.( البحرين.
• املعلوماتية 	 خلدمات  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  �ضركة   / العام  املدير   1986

املحد�دة - لندن.
• 1981 التحق بالعمل يف املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين .	
• يتمتع بخربة تتجا�ز 30 عامًا يف جمال العمل امل�ضريف.	

الع�ض�يات:
• ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة اخلدمات املالية العربية )�س.م.ب.م( البحرين.	



17
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 16

السيد بشير أبو القاسم عمر معتوق
عضو مجلس اإلدارة 

تاريخ الع�ضوية: 2014/4/27 
ع�ضو غري تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1969/2/28

املنجزات العلمية:
• ماج�ضتري يف الدارة املالية / 1994/ جامعة هال / بريطانيا.	
• بكالوريو�س يف املحا�ضبة / 1990/ جامعة قاريون�س / بنغازي / ليبيا.	

اخلربات العملية:
• 2012 لتاريخه مدير عام املحفظة ال�ضتثمارية طويلة املدى. 	
• 2004 - 2012  نائب مدير عام املحفظة ال�ضتثمارية طويلة املدى.	
• 	.Pak Libya Holding Co. / 1998 - 2004 رئي�س دائرة حمفظة ال�ضتثمارات
• 1994 - 1998 حملل مايل / ال�ضركة الليبية لال�ضتثمارات اخلارجية )لفيكو(.	

الع�ض�يات:
• 2012 ع�ضو جمل�س اإدارة امل�ضرف الليبي اخلارجي. 	
• 2011 ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة الليبية لال�ضتثمارات اخلارجية )لفيكو(. 	
• 	.Pak Libya Holding Co. 2007 ع�ضو جمل�س اإدارة
• 2004 ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة ال�ضكان لل�ضياحة �الفندقة.	
• 	.Asian Stock Fund ضابقا - ع�ضو جمل�س اإدارة�

السيد سليمان عيسى سالم العزابي 
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الع�ضوية: 2013/9/16 
ع�ضو غري تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1962/12/20

املنجزات العلمية:
• للدرا�ضات 	 العربية  الأكادميية   /  1992 �البنوك/  املالية  الدرا�ضات  ماج�ضتري 

امل�ضرفية �املالية.
• جامعة 	  / الإدارية  �العلوم  القت�ضاد  كلية   /  1988 اأعمال/  اإدارة  بكالوريو�س 

بنغازي / ليبيا.

اخلربات العملية:
• 2013 - لغاية تاريخه مدير عام امل�ضرف التجاري الوطني - ليبيا.	
• 2009 - 2012 رئي�س تنفيذي )بالوكالة( م�ضرف الوحدة - ليبيا.	
• 2009 - 2011 نائب الرئي�س التنفيذي م�ضرف الوحدة - ليبيا.	
• 2004 -  2009 مدير عام �ضركة ال�ضرافة �اخلدمات املالية - ليبيا.	
• 1997 - 2004 نائب مدير عام ال�ضركة الرتكية الليبية للتاأجري التمويلي - تركيا.	
• 1995 - 1997 نائب مدير )الإدارة املالية( امل�ضرف الليبي اخلارجي - ليبيا.	
• 1988 - 1995 موظف يف امل�ضرف الليبي اخلارجي - ليبيا.	

الع�ض�يات:
• 2008  لتاريخه نائب رئي�س جمل�س اإدارة م�ضرف اليوباف البحرين.	
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السيد حكم شفيق فرحان الزوايدة
عضو مجلس اإلدارة 

تاريخ الع�ضوية: 2014/8/8  
ع�ضو غري تنفيذي �م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1972/10/1

املنجزات العلمية:
• بكالوريو�س مالية / 1994/ كلية بو�ضطن / الوليات املتحدة الأمريكية.	

اخلربات العملية:
• 2014/1 - لتاريخه مدير عام �ضركة �ضناعة ال�ضبك احلديدي حمد�دة امل�ضوؤ�لية.	
• 1997 - 2012/5 رئي�س ال�ضوؤ�ن املالية املتحدة ل�ضناعة احلديد � ال�ضلب.	
• 	Banque Francaise De L’Orient  /  United Kingdom 7 - 1996/12 ت�ضويق الد�يل
• 1995/6 - 1996/6 متدا�ل بالعمالت الأجنبية 	

Banque Francaise De L’Orient / United Kingdom

• 1 - 1995/5 موظف ائتمان	
Banque Francaise De L’Orient  / London - United Kingdom

الع�ض�يات:
• 2007/10 - لتاريخه ع�ضو جمل�س اإدارة املتحدة ل�ضناعة احلديد �ال�ضلب.	
• 2006/8 - 2010/5 ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة الأ�ىل للتمويل.	
• 2005/8 - 2009/8 ع�ضو جمل�س اإدارةبيت ال�ضتثمار للخدمات املالية.	

السيد أسامة سالم عبداهلل الزناتي
عضو مجلس اإلدارة 

تاريخ الع�ضوية: 2014/4/27  
ع�ضو غريتنفيذي �غريم�ضتقل

تاريخ امليالد: 1963/5/6

املنجزات العلمية:
• �ضهادة يف حتليل الئتمان �متويل ال�ضركات /	

املتحدة  الوليات   / نيويورك   / Manufacturers Hanover and Trust

.1986/ المريكية 
• بكالوريو�س يف ادارة العمال )فرعي - التمويل الد�يل( / 1986/ جامعة الوليات 	

املتحدة الد�لية / كاليفورنيا / الوليات املتحدة المريكية.

اخلربات العملية:
• 	 / املالية  �املوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  امل�ضرفية  العالقات  رئي�س  تاريخه  لغاية   2013

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.
• 2011 - 2013 نائب رئي�س اأ�ل �مدير رئي�ضي عالقات العمالء /  املوؤ�ض�ضة العربية 	

امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  بنك   / �الربتغال  ل�ضبانيا  د�يل  �ممثل  مدير   2011  -  2004

امل�ضرفية / مدريد.
• 2000 - 2004 نائب رئي�س �مدير اقليمي / رئي�س منطقة ال�ضرق ال��ضط ��ضمال 	

افريقيا / بنكواتلنتكو / مدريد.
• 1995 - 2000 نائب رئي�س �مدير اقليمي / مدير عالقات عمالء منطقة ال�ضرق 	

الأ��ضط ��ضمال افريقيا / بنكواتلنتكو / مدريد.
• 1992 - 1995 م�ضاعد نائب رئي�س �مدير اقليمي/ م�ضاعد مدير عالقات عمالء 	

ال�ضرق ال��ضط ��ضمال افريقيا / بنكواتلنتكو / مدريد.
• الدين/ 	 مبادلة   - املجمعه  القر��س  رئي�س  نائب  م�ضاعد   1992  -  1989

بنكواتلنتكو / مدريد.
• 	 / امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة   / الئتمان  دائرة   / ائتمان  حملل   1989  -  1986

نيويورك.

الع�ض�يات:
• 2004 - 2007 ع�ضو جمل�س ادارة بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية / اجلزائر.	

نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
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السيد فرنون هاندلي
عضو مجلس اإلدارة 

تاريخ الع�ضوية: 2014/12/31
ع�ضو غري تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1967/12/30

املنجزات العلمية:
• المتحان النهائي جلمعية املحاميني / 1990 / جامعة نورثامربلند / بريطانيا.	
• بكالوريو�س حقوق / 1989 / جامعة درم / بريطانيا .	

اخلربات العملية:
• 2010 - لتاريخه امل�ضت�ضار القانوين ملجموعة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( 	

البحرين.
• 2001 - 2010 رئي�س الدائرة القانونية لبنك اخلليج الد�يل / البحرين.	
• 1998 - 2010 رئي�س ق�ضم ال�ضوؤ�ن املالية )حمامي( / �ضالح احلجيالن للمحاماة 	

�ال�ضت�ضارات القانونية / ال�ضعودية.

الع�ض�يات:
• 2014 - لتاريخه رئي�س جمل�س اإدارة	

.Marsau Uruguay Holdings Sociedad Anomina /  Uruguay

• 2013 - لتاريخه ع�ضو جمل�س ادارة بنكو ايه بي �ضي برازيل اإ�س ايه - الربازيل.	
• 2012 - لتاريخه ع�ضو جمل�س ادارة �حيد	

.(Sole Director)-ABC UK Holdings Limited / UK

• 2010 - لتاريخه ع�ضو جمل�س ادارة �حيد	
.(Sole Director)-Boronia Holdings Limited /  Jersey

• 2010 - لتاريخه ع�ضو جمل�س ادارة �حيد	
.(Sole Director)-Kavita Investments Limited  /  Jersey

• 2010 - لتاريخه ع�ضو جمل�س ادارة �حيد	
.(Sole Director)-Shereen Investments Limited /  Jersey

• 2010 - لتاريخه ع�ضو جمل�س ادارة �حيد	
.(Sole Director)-Varner Holdings Limited /  Jersey

• 2010 - لتاريخه ع�ضو جمل�س ادارة �حيد	
.(Sole Director)-Wepton Properties Limited  /  Jersey

السيدة سيمونا أوغست يعقوب سابيال
عضو مجلس اإلدارة / المدير العام

تاريخ الع�ضوية: 2010/4/25 �لغاية 2014/12/2  
ع�ضو تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1955/7/17

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

اخلربات العملية:
• 2008/9/1 - لتاريخه املدير العام/ بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية  )الأردن(.	
• 2008/1  -  2008/8 نائب املدير العام / بنك القاهرة عمان.	
• بنك 	  / المتثال  �رقابة  املخاطر  اإدارة   / العام  املدير  م�ضاعد   2007  -  2002

القاهرة عمان.
• 2001- 2002 م�ضاعد املدير العام / التدقيق الداخلي / بنك القاهرة عمان.	
• 1995- 2001 م�ضاعد املدير العام / اإدارة خدمات الفراد / بنك القاهرة عمان.	
• 1986 -  1995 مدير دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات / بنك الأردن.	
• 1982/7- 1986 مدير دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات / بنك ت�ضي�س منهاتن الأردن.	
• ت�ضي�س 	 بنك   / ال�ضركات  ت�ضهيالت  دائرة   / ائتماين  حملل   1982/6-  1982/1

منهاتن لندن.
• 1981/1 - 1981/12 د�رة تدريبية متقدمة يف الت�ضهيالت امل�ضرفية / بنك ت�ضي�س 	

منهاتن لندن.
• 1977 - 1980 رئي�س ق�ضم / اخلدمات امل�ضرفية / بنك ت�ضي�س منتهاتن الأردن.	

الع�ض�يات:
• 2008 - لتاريخه رئي�س هيئة مديري �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية.	
• 2014 - لتاريخه ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة اخلدمات املالية العربية �س.م.ب.	
• العام )ممثل ع�ضو جمل�س 	 2010 - 2014 ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب / املدير 

الإدارة �ضركة Varner Holdings Limited( يف جمل�س اإدارة بنك املوؤ�ض�ضة العربية 
امل�ضرفية )الأردن(.

• 2009 - 2010 ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة الفيزا خلدمات البطاقات - الردن.	
• 2008 - 2010 ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة اأمالك للتمويل - الردن.	
• 2008 - 2009 ع�ضو جمل�س اإدارة بنك المناء ال�ضناعي.	
• الرهن 	 متويل  لإعادة  الأردنية  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو   2008  -  1999

العقاري - الأردن.
• ع�ضو ملتقى الن�ضاء العاملي الأردن.	
• ع�ضو املنظمة الأ�ر�بية للخيول العربية ال�ضيلة / �ضوي�ضرا.	
• ع�ضو الهيئة العامة لحتاد الفر��ضية امللكي الردين.	
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين 
خالل عام 2014

السيد كابريال عبداهلل جبرايل بصبوص
عضو مجلس اإلدارة 

تاريخ الع�ضوية: 2014/4/27 �لغاية 2014/9/28 
ع�ضو غري تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1971/11/3

املنجزات العلمية:
• جامعة 	   /  2013  / العمال  ادارة  يف  ماج�ضتري 

كامربيا / بريطانيا.
• 	.2007 / Certified Bank Manager 
• 	.2005 /  Certified Lender Business Banker 
• 	.1998 /  International Trade Finance 
• اجلامعة 	  /  1993  / العمال  ادارة  يف  بكالوريو�س 

الأمريكية اللبنانية / بري�ت  / لبنان.

اخلربات العملية:
• امل�ضاريع 	 رئي�س   - رئي�س  نائب  تاريخه  لغاية   2009

لعالقات  رئي�ضي  مدير   / للمجموعة  ال�ضرتاتيجية 
العمالء للجزائر �تون�س - املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 

)�س.م.ب( البحرين.
• 	 / اللبناين  العتماد   - حملي  مدير   2009  -  2006

البحرين.
• العالقات اخلارجية 	  / رئي�ضي  مدير   2006 -  2001

العتماد  جمموعة   / العمال  �تطوير  �ال�ضركات 
اللبناين / لبنان �البحرين.

• العالقات 	  / العمالء  عالقات  مدير   2001  -  1995
اخلارجية �ال�ضركات /

American Express Bank NY, London, Lebanon.
• ائتماين/ 	 �حملل  مدير  م�ضاعد   1995  -  1993

American Express Bank NY, London, Lebanon.
• املال 	 را�س  ا�ضواق   / متدرب   1992  -  1991

�ال�ضتثمار/ MERRILL LYNCH / لبنان.
• 1991 متدرب / قانون العمال / 	

Maalouf & Tabet Law Firm.

السيد باتريك ادوار نبيه ابي حبيب
عضو مجلس اإلدارة 

تاريخ الع�ضوية: 2014/4/27 �لغاية 2014/8/8   
ع�ضو غري تنفيذي �غري م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1971/1/20

املنجزات العلمية:
• ماج�ضتري يف ادارة العمال / 1994 /  جامعة �ضكيما 	

SKEMA Business School  بيزن�س �ضكول / فرن�ضا
(Formerly CERAM ESC Nice Sophia Antipolis France)

• جامعة 	  /1992/ القت�ضادية  العلوم  يف  بكالوريو�س 
القدي�س يو�ضف USJ / بري�ت / لبنان.

اخلربات العملية:
• 2002 - لتاريخه جمموعة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 	

)�س.م.ب( 
2010 - لتاريخه رئي�س �حدة حتفيز العمال /  -

املوؤ�ض�ضة   / للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  مكتب 
العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( - البحرين.

-  / املجموعة  تدقيق  فريق  رئي�س   2010  -  2007
املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( - البحرين.

2009 - 2010  اأمني �ضّر جلنة التدقيق الداخلي  -
امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة   / للمجموعة 

)�س.م.ب( - البحرين.
2005 - 2007  نائب رئي�س �حدة معاجلة الديون  -

املوؤ�ض�ضة    / �املخاطر  الئتمان  اإدارة   - املتعرثة 
العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.

2003 - 2005 رئي�س ادارة الئتمان �املخاطر /  -
بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية - تون�س.

2002 - 2003 رئي�س �حدة دعم الئتمان للعامل  -
العربي / املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( 

البحرين.
• لل�ضركات 	 الت�ضليف  ادارة  رئي�س   2002  -  1999

للتجارة  اللبناين  البنك  �ال�ضغرى/  املتو�ضطة 
)�س.م.ل( - لبنان.

• لل�ضركات 	 ت�ضليف  حمفظة  مدير   1999  -  1998
الكربى / بنك بيبلو�س )�س.م.ل( - لبنان.

• لل�ضركات 	 ت�ضليف  حمفظة  مدير   1998  -  1997
الكربى / البنك اللبناين للتجارة )�س.م.ل( - لبنان.

• 1996 - 1997 �ضابط ائتمان / بنك الكويت الوطني  	
)�س.م.ل(- لبنان.

• 1994- 1996 رئي�س ق�ضم الت�ضليف لل�ضركات / بنك 	
لل�ضناديق  التوفيق  ��ضركة  )�س.م.ل(  لبنان  الربكة 

ال�ضتثمارية - لبنان.

الع�ض�يات:
• جلنة 	 �رئي�س  ادارة  جمل�س  ع�ضو  لتاريخه   -  2012

التدقيق / بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية - م�ضر.
• جلنة 	 �رئي�س  ادارة  جمل�س  ع�ضو  لتاريخه   -  2010

 - امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك   / التدقيق 
اجلزائر.

معالي م. شفيق فرحان خليل الزوايدة
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الع�ضوية: 1999/9/26 �لغاية 2014/4/27   
ع�ضو م�ضتقل �غري تنفيذي

تاريخ امليالد: 1935

املنجزات العلمية:
• املتحدة 	 الوليات   /  1965  / هند�ضة  ماج�ضتري 

الأمريكية.
• بكالوريو�س هند�ضة مدنية/ 1960 / القاهرة.	

اخلربات العملية:
• 1988-1989 �زير الأ�ضغال العامة �الإ�ضكان.	
• 1984- 1988 مدير عام املوؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان.	
• 1978-1979  ع�ضو املجل�س الوطني ال�ضت�ضاري.	
• 1968-1984  مقا�لت عامة.	
• 1960-1968  مهند�س/  اأمانة عمان الكربى.	
• رئي�س جمعية الرتاث - حمافظة مادبا.	
• �ال�ضركات 	 البنوك  من  العديد  تاأ�ضي�س  يف  �ضاهم 

امل�ضاهمة العامة �اخل�ضو�ضية �املحد�دة امل�ضوؤ�لية.

الع�ض�يات:
• رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة الأنابيب الأردنية.	
• ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة تعمري.	
• ع�ضو جمل�س اأمناء اجلامعة الأملانية الأردنية.	
• ال�ضركات 	 من  للعديد  مديرين  هيئة  �ع�ضو  رئي�س 

اخلا�ضة.
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الدكتور مروان ممدوح محمد السايح
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الع�ضوية: 2006/4/2 �لغاية 2014/4/27 
ع�ضو م�ضتقل �غري تنفيذي
تاريخ امليالد: 1935/8/1

املنجزات العلمية:
• جامعة 	  /  1971  / الكهربائية  الهند�ضة  يف  دكتوراه 

ت�ضارلز/  براغ �جامعة الهند�ضة الكهربائية / ليون.
• ماج�ضتري الهند�ضة الكهربائية / 1962.	

اخلربات العملية:
• ال�ضايح 	  / التنفيذي  املدير  لتاريخه   -  1993

ل�ضت�ضارات تطوير امل�ضاريع.
• جمموعة  	  / اإقليمي  مدير   1993  -  1964

 / العربي   اخلليج  منطقة   -  ALCATEL- ALSTOM

�الكويت. بري�ت 
• الع�ضر 	 جمموعة   / الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

لال�ضتثمار.
• رئي�س جمل�س الإدارة /  ال�ضركة القاب�ضة للتكنولوجيا 	

.Accelerator Technology Holdings املت�ضارعة
• الفرن�ضية 	 التجارة  لوزارة  امل�ضت�ضار�ن  رئي�س 

اخلارجية ملنطقة اخلليج العربي.
• نائب رئي�س نادي رجال الأعمال الفرن�ضي البحريني.	
• نائب رئي�س جمل�س الأمناء / �ضبكة املنظمات الأهلية 	

الفل�ضطينية / موؤ�ض�ضة التعا�ن.
• ع�ضو جمل�س اأمناء جلنة اليتيم العربي.	
• بني 	 التجارية  الأعمال  تطوير  يف  جلهوده  تقديرا 

فقد  العربي،  اخلليج  �منطقة  الفرن�ضية  احلكومة 
منحه الرئي�س الفرن�ضي الأ��ضمة التالية:

1999 ��ضام "�ضابط يف جوقة ال�ضرف" -
 “L’egion d’Honneur”

1986 ��ضام "فار�س يف جوقة ال�ضرف"  -
“Chevalier de L’ordre National du Merite”

السيدة منى أحمد حسن الديري
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الع�ضوية: 2010/4/25 �لغاية 2014/4/27 
ع�ضو غري م�ضتقل �غري تنفيذي

تاريخ امليالد: 1965/4/3

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

البحرين / البحرين.

اخلربات العملية:
• 2008 - لتاريخه  نائب رئي�س اأ�ل �م�ضوؤ�لة العالقات 	

العربية  املوؤ�ض�ضة   / املالية  الأ�ضواق  عن  امل�ضرفية 
امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.

• 1996 - 2008 م�ضوؤ�لة العالقات يف ق�ضم احلكومات 	
امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة   / املالية  �املوؤ�ض�ضات 

)�س.م.ب( البحرين.
• مع 	 امل�ضرفية  الأعمال  عن  م�ضوؤ�لة   1996  -  1993

العربية  ال�ضركة   / املالية  �املوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 
لال�ضتثمار- البحرين.

• 1985- 1993 حمللة ائتمانية / بنك الكويت �اآ�ضيا - 	
البحرين.
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الهيكل التنظيمي لبنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
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الهيكل التنظيمي لشركة التعاون العربي لالستثمارات المالية
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نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا

ال�ضيد ج�رج فرح جري�س �ض�فيا
نائب رئي�س تنفيذي /جمم�عة الأعمال امل�ضرفية بالتجزئة

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

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

لندن - بريطانيا.

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

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• 2005/10 - 2009/8 م�ضاعد املدير العام / رئي�س جمموعة الأعمال امل�ضرفية 	

بالتجزئة / كابيتال بنك - الأردن.
• 	.SGBJ 2001/3 - 2005/10 مدير الأعمال امل�ضرفية بالتجزئة / بنك
• اخلدمات 	 جمايل  يف  عمل  حيث   / الأردن   -  HSBC بنك    2001/3  -1990

الئتمانية  البطاقات  لدائرة  �مديرا  ال�ضركات،  �ح�ضابات  ال�ضخ�ضية  امل�ضرفية 
�مديرا لفرع عمان.

• 2010/5/1 - 2011/7/14 ع�ضو جمل�س اإدارة / �ضركة الفيزا الأردن خلدمات 	
الدفع - الأردن.

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

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

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

اخلربات العملية:
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  بنك   / �املخاطر  الئتمان  اإدارة  رئي�س  لتاريخه   -  2001

امل�ضرفية )الأردن(
• 2008 - 2009/4  ع�ضو جلنة تدقيق �ضركة الرتافرتني.	
• 2005 - 2009/4 ع�ضو جمل�س اإدارة  �ضركة الرتافرتني.	
• 1983 - 2001 م�ضوؤ�ل حمفظة ائتمانية/  بنك  HSBC - الأردن.	

ال�ضيد عدنان �ضالح حممد ال�ض�بكي
نائب رئي�س تنفيذي / جمم�عة الدعم وامل�ضاندة اعتبارا من 2014/1/2

نائب رئي�س تنفيذي / دائرة التدقيق الداخلي لغاية 2013/12/31
تاريخ التعيني: 2009/2/1    

تاريخ امليالد:1973/8/3    

املنجزات العلمية:
• �ضهادة التدقيق الداخلي الأمريكية املعتمدة  - 2003/11 	

The Institute of Internal Auditors- CIA
• بكالوريو�س اإدارة عامة - فرعي علوم كمبيوتر / 1994 / جامعة الريموك.	

اخلربات العملية:
• املوؤ�ض�ضة 	 بنك   / �امل�ضاندة  الدعم  جمموعة  رئي�س  لتاريخه   -  2014/1/2

العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• املوؤ�ض�ضة 	 بنك  الداخلي/  التدقيق  دائرة  رئي�س   2013/12/31  -  2009/2

العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• �ضركة 	 العمليات/  ل�ضوؤ�ن  التنفيذي  الرئي�س  نائب    2009/1  -  2006/7

التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية.
• امل�ضرفية 	 العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك  الداخلي/  التدقيق  مدير   2006  -  1996

)الأردن(.
• 1994 - 1996 مدقق / بنك عمان لال�ضتثمار.	
• 2014/1/1 لتاريخه ع�ضو هيئة مديري �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات 	

املالية.

ال�ضيد عثمان "حممد �ضبحي" عايد  ال�ض�ميات
نائب رئي�س تنفيذي / اإدارة اخلزينة 

تاريخ التعيني: 2008/3/25     
تاريخ امليالد: 1965/4/16

املنجزات العلمية:
• ماج�ضتري اإدارة مالية / 1993 / الكادميية العربية للعلوم املالية �امل�ضرفية.	
• بكالوريو�س علوم مالية �م�ضرفية / 1987 / حما�ضبة/ جامعة الريموك.	

اخلربات العملية:
• امل�ضرفية 	 العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك   / اخلزينة  اإدارة  رئي�س  لتاريخه   -  2008

)الأردن(.
• الأردين 	 بنك   / �ال�ضتثمار  اخلزينة  دائرة   / اأ�ل  مدير   2008  -  2004

الكويتي.
• بنك 	 النقدي /  �ال�ضوق  �املطلوبات  املوجودات  اإدارة  رئي�س   2004 - 1999

�ضتاندرد ت�ضارترد - الأردن.
• 	 - القاهرة عمان  بنك  �ال�ضتثمار/  م�ضاعد مدير اخلزينة   1999 - 1989

الأردن.
• 2011/7/21 - 2012/4/18  ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة الردن لال�ضتثمار 	

ال�ضياحي.
• العربي 	 التعا�ن  �ضركة  مديري  هيئة  يف  ع�ضو  لتاريخه   -  2010/4/10

لال�ضتثمارات املالية.
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د. �ضليمان حماد ي��ضف املبي�ضني
نائب رئي�س تنفيذي/ اإدارة امل�ارد الب�ضرية  

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

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

اخلربات العملية:
• اإدارة املوارد الب�ضرية �اأمني �ضر املجل�س / بنك 	 2011/3/20 - لتاريخه رئي�س 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  بنك   / الب�ضرية  املوارد  اإدارة  رئي�س   2011/3/20 - 2010/2

امل�ضرفية )الأردن(.
• 2008 - 2010/2 م�ضاعد املدير العام / ال�ضوؤ�ن الإدارية �املوارد الب�ضرية / بنك 	

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• 2005 - 2008 املدير التنفيذي/  دائرة املوارد الب�ضرية / بنك املوؤ�ض�ضة العربية 	

امل�ضرفية  )الأردن(.
• 	 / �املوظفني  الإدارية  اخلدمات  ق�ضم  رئي�س  مدير/  م�ضاعد   2005  -  2000

موؤ�ض�ضة �ضمان الودائع.
• 1994 - 2000 موظف رئي�ضي/ البنك املركزي الأردين.	

ال�ضيدة رنا زكي اإبراهيم نده
نائب رئي�س رئي�ضي /  وحدة العمليات 

تاريخ التعيني: 2001/10/21     
تاريخ امليالد:  1968/4/13    

املنجزات العلمية:
• بكالوريو�س اإدارة اأعمال �اقت�ضاد/ 1990 / اجلامعة الأردنية.	

اخلربات العملية:
• امل�ضرفية 	 العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك   / العمليات  �حدة  رئي�س  لتاريخه   -  2001

)الأردن(.
• 1990 - 2001  مدير العمليات التجارية / بنك الحتاد لالدخار �ال�ضتثمار.	

ال�ضيد عثمان حممد عبد الرحمن الأزهري
نائب رئي�س رئي�ضي / اإدارة اأنظمة املعل�مات

تاريخ التعيني:  1997/5/24
تاريخ امليالد: 1964/1/30

املنجزات العلمية :
• بكالوريو�س هند�ضة نظم / 1988 / الحتاد ال�ضوفيتي.	

اخلربات العملية :
• 2008 - لتاريخه رئي�س اإدارة اأنظمة املعلومات / بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 	

)الأردن(.
• 1997 - 2008 مدير تنفيذي / دائرة اأنظمة املعلومات / بنك املوؤ�ض�ضة العربية 	

امل�ضرفية )الأردن(.
• 1991 - 1997 رئي�س ق�ضم اأنظمة املعلومات / بنك ال�ضتثمار العربي الأردين.	
• 1990 - 1991 مهند�س كمبيوتر / �ضركة �ضنام لالأنظمة املتكاملة.	

ال�ضيد "حممد نا�ضر" زهري خليل اب�زهرة
نائب رئي�س رئي�ضي / دائرة  ت�ضهيالت ال�ضركات 

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

املنجزات العلمية:
• ماج�ضتري اإدارة مالية / 2006 / الكادميية العربية للعلوم املالية �امل�ضرفية.	
• 	.2002 / Moody's ضركة�   Moody's Risk Management Services / ضهادة�
• بكالوريو�س حما�ضبة / 1994 / اجلامعة الأردنية.	

اخلربات العملية:
• 2007 - لتاريخه رئي�س دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات  /بنك املوؤ�ض�ضة العربية 	

امل�ضرفية )الأردن(.
• بنك 	 الكربى /  ال�ضركات  ت�ضهيالت  دائرة  تنفيذي /  2002 - 2007 مدير 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• 1999 -  2002 بنك ال�ضكان للتجارة �التمويل.	
• 1998 - 1999 البنك العربي ال�ضالمي الد�يل.	
• 1994 - 1997  البنك ال�ضالمي الأردين.	

ال�ضيد  ن�ضال ي��ضف حممد البا�ضا
نائب رئي�س رئي�ضي / رئي�س اإدارة قرو�س الأفراد

تاريخ التعيني: 2009/2/22
تاريخ امليالد: 1970/11/25

املنجزات العلمية:
• املالية 	 للعلوم  العربية  الأكادميية   / �م�ضرفية  مالية  علوم  ماج�ضتري 

�امل�ضرفية.
• بكالوريو�س يف الهند�ضة الكهربائية / جامعة  Portland State / الوليات 	

املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية:
• 2009/2/22 - لتاريخه نائب رئي�س رئي�ضي/ رئي�س اإدارة قر��س الأفراد - 	

بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• املوؤ�ض�ضة 	 بنك  الأفراد -  2000/8/1 - 2007/6/30  مدير مركز قر��س 

العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• بنك 	  - الت�ضهيالت  دائرة   - ائتمان  م�ضوؤ�ل   2000/8/1  -  1997/6/12

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
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نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا

الآن�ضة ن�ر غازي  نيازي  جرار
نائب رئي�س رئي�ضي/ دائرة مت�يل التجارة وامل�ؤ�ض�ضات املالية

تاريخ التعيني: 2006/9/10 
تاريخ امليالد: 1980/2/5

املنجزات العلمية:
• ماج�ضتري يف التمويل �ال�ضتثمار/ 2001/ جامعة نوتنغهام/ بريطانيا. 	
• بكالوريو�س يف التمويل/ 2000/ اجلامعة الأردنية.	
• �ضهادة الثقافة العامة الربيطانية من جامعة لندن.	

اخلربات العملية:
• 2006 - لتاريخه  نائب رئي�س رئي�ضي/ دائرة متويل التجارة �املوؤ�ض�ضات املالية - 	

بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• 2004 - 2006 الدائرة القت�ضادية/ الديوان امللكي العامر.	
• 2002 - 2004 متويل ال�ضركات Corporate Finance / بنك الأ�ضكان للتجارة 	

�التمويل.

ال�ضيد خلدون نعيم ابراهيم الزيادات
نائب رئي�س رئي�ضي/ رئي�س التدقيق الداخلي

تاريخ التعيني: 2006/6/1
تاريخ امليالد: 1973/4/5

املنجزات العلمية: 
• ماج�ضتري ادارة العمال/ جامعة �يلز 	
• بكالوريو�س اقت�ضاد / اجلامعة الردنية	

اخلربات العملية:
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  بنك   / الداخلي  التدقيق  رئي�س  تاريخه  لغاية   2014/1

امل�ضرفية )الأردن(.
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  بنك   / الداخلي  التدقيق  دائرة  تاريخه  لغاية   2006/6

امل�ضرفية )الأردن(.
• 2003/5 - 2006/5 دائرة التدقيق الداخلي/ بنك القاهرة عمان.	
• 2000/5 - 2003/4 دائرة الت�ضهيالت الجنبية  / البنك العربي.	

ال�ضيد خالد جميل اإبراهيم الن�ضراوين
نائب رئي�س اأول / دائرة مراقبة المتثال

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

املنجزات العلمية:
• بكالوريو�س حما�ضبة / 1985 /اجلامعة الأردنية.	
• حا�ضل على )اإجازة م�ضوؤ�ل المتثال( زميل الأكادميية الأمريكية لالإدارة املالية.	
• �ضهادة اخ�ضائي معتمدة يف مكافحة غ�ضل الأموال �متويل الإرهاب لدى جمعية 	

الخت�ضا�ضيني املعتمدين يف مكافحة غ�ضل الأموال/ الوليات املتحدة الأمريكية.

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

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

الرئي�ضية.

ال�ضيد خالد اأكرم �ضالح زكي
نائب رئي�س اأول / دائرة ال�ض�ؤون القان�نية 

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

املنجزات العلمية:
• لي�ضان�س قانون/ 1987 /جامعة عني �ضم�س / القاهرة.	

اخلربات العملية:
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  /بنك  القانونية   ال�ضوؤ�ن  دائرة  مدير  لتاريخه   -  2006

امل�ضرفية )الأردن(.
• 2005 - 2006 حمامي مزا�ل �م�ضت�ضار قانوين لدى عدد من ال�ضركات.	
• 1995 - 2005 مدير / الدائرة القانونية / بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 	

)الأردن(.
• 1994 - 1995 حمامي / البنك الأردين الكويتي.	
• املوؤ�ض�ضة 	 بنك   / القانونية  الدائرة   / مزا�ل  غري  حمامي   1994  -  1991

العربية امل�ضرفية )الأردن( .

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

تاريخ التعيني: 2001/11/18
تاريخ امليالد: 1971/7/11

املنجزات العلمية:
• 	.1998 / CPA / ضهادة املحا�ضبة القانونية المريكية�
• بكالوريو�س حما�ضبة / 1993/ اجلامعة الأردنية.	
• زميلة يف جمعية املحا�ضبني القانونيني الردنيني.	

اخلربات العملية:
• بنك 	  - املايل  املراقب  �مهام  باأعمال  قائم  تاريخه  لغاية   2012/10/7

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• 	 - املالية  الرقابة  دائرة  اأ�ل/  رئي�س  نائب    2012/10/6 - 2011/11/18

بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• الأردنية 	 العربية  املجموعة   - داخلي  تدقيق  مدير   2001/10  -  2001/1

للتاأمني.
• 1994/1 - 2000/5 مدقق رئي�ضي - �ضركة اإرن�ضت �يونغ.	

خالل  استقالوا  العليا  اإلدارة  من  أشخاص  يوجد  ال 
عام 2014.
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نبذة تعريفية عن إدارة شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية

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

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

املنجزات العلمية                           
• املالية 	 للعلوم  العربية  الأكادميية   /  1993  / �م�ضرفية  مالية  علوم  ماج�ضتري 

�امل�ضرفية .
• بكالوريو�س اإدارة الأعمال /1991 / اجلامعة الأردنية.	

اخلربات العملية 
• 2010/7/26 - لتاريخه الرئي�س التنفيذي ل�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات 	

املالية.
• 2007 - 2010/7/25  نائب الرئي�س التنفيذي ل�ضوؤ�ن ال�ضتثمار/ �ضركة التعا�ن 	

العربي لال�ضتثمارات املالية.
• 2006 - 2007 مدير عام / �ضركة التدا�ل للخدمات املالية .	
• العربي 	 ال�ضتثمار  بنك   / الأجنبية  ال�ضتثمارات  دائرة  مدير   2006  -  1994

الأردين.                       
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم 
مقارنة مع السنة السابقة

عدد الأ�ضهمال�ضم
كما هي يف 

2014/12/31

عدد الأ�ضهمالن�ضبة املئوية
كما هي يف 

2013/12/31

الن�ضبة املئوية

95.676.82686.97986.978.93386.979املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين

أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 1% فأكثر من رأسمال بنك

الن�ضبة املئويةال�ضهم املرهونةال�ضهم املحجوزةعدد ال�ضهماجلن�ضيةا�ضم امل�ضاهم
86.979-500 *95.676.826البحرينيةاملوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين

2.051--2.256.124الأردنيةاملوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي
1.327--1.460.244الكويتيةال�ضركة الد�لية الكويتية لال�ضتثمار

* ا�ضهم ع�ضوية
** كما جتدر ال�ضارة اىل اأن امل�ضتفيد احلقيقي لالأ�ضهم هو امل�ضاهم نف�ضه.

الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع النشاط المصرفي
تبلغ ح�ضة ت�ضهيالت البنك من اإجمايل الت�ضهيالت يف ال�ضوق املحلي الأردين 2.62% فيما تبلغ ح�ضة الودائع لدى البنك اإىل اإجمايل �دائع القطاع امل�ضريف 2.30% علمًا 

باأن ح�ضة حقوق امل�ضاهمني يف البنك من�ضوبة اإىل جمموع حقوق امل�ضاهمني لدى القطاع امل�ضريف الأردين تبلغ نحو %2.61.

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 امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. وال 
يوجد أي براءات اختراعات و/ أو حقوق امتياز حصل البنك عليها.

أو  البنك  عمل  على  مادي  أثر  لها  والتي  غيرها  أو  الدولية  المنظمات  أو  الحكومة  عن  صادرة  قرارات  اي  يوجد  ال 
منتجاته أو قدرته التنافسية. وال تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك.
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عدد موظفي البنك وشركة التعاون العربي لالستثمارات المالية 
وفئات مؤهالتهم

عدد موظفي �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املاليةعدد موظفي البنكاملوؤهل العلمي
-3دكتوراه

355ماج�ضتري
11دبلوم عايل
36523بكالوريو�س

482دبلوم
111ثانوية عامة

-26د�ن التوجيهي
48932اإجمايل عدد املوظفني

برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك و شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية
مت عقد 202 د�رة داخلية �خارجية �يف مركز تدريب البنك مب�ضاركة  1573 موظف كما هو مبني تفا�ضيله اأدناه:

البنك و�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات املاليةالبيان
عدد امل�ضاركنيعدد الدوراتن�ع الدورة التدريبية

691033د�رات مركز تدريب البنك
122198د�رات املعاهد املحلية داخل الأردن

22د�رات املعاهد خارج الأردن
(e-learning) 9340د�رات الكرت�نية

2021573املجم�ع الكلي

اأ�ضماء الد�رات

عدد امل�ضاركنيا�ضم الدورةالرقم
268د�رات متخ�ض�ضة يف تنمية املوارد الب�ضرية �تطوير املهارات1
50د�رات متخ�ض�ضة يف الت�ضويق امل�ضريف �البطاقات الئتمانية �خدمة العمالء2
8امل�ضاركة يف املوؤمترات �امللتقيات املحلية �اخلارجية3
135د�رات متخ�ض�ضة يف عمليات ال�ضتثمار �اخلزينة4
83د�رات متخ�ض�ضة يف اإدارة املخاطر �الأزمات امل�ضرفية �التدقيق �الرقابة �املطابقة5
25د�رات متخ�ض�ضة يف جمال تكنولوجيا املعلومات �اأنظمتها6
21د�رات متخ�ض�ضة يف الت�ضهيالت امل�ضرفية �متويل امل�ضاريع7
131د�رات متخ�ض�ضة يف العمليات امل�ضرفية الداخلية �اخلارجية8
827د�رات متخ�ض�ضة يف اجلوانب القانونية �النظمة �التعليمات9

25د�رات متخ�ض�ضة يف اجلوانب املحا�ضبية10
1573املجم�ع
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المخاطر التي يتعرض البنك لها

اإن ا�ضتمرار عدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي يف املنطقة �خا�ضة  يف  العراق � �ضوريا اإ�ضافة اإىل عدم انتظام تدفق الغاز امل�ضري �ارتفاع فاتورة الطاقة يوؤثر �ضلبا على الو�ضع 
القت�ضادي يف الردن، �بالرغم من ذلك فقد ا�ضتطاع الردن مواكبة تطبيق برنامج الت�ضحيح الذي مت التفاق عليه مع �ضند�ق النقد الد�يل، حيث ا�ضتطاع البنك املركزي 

الأردين اعادة بناء الحتياطيات الأجنبية اىل م�ضتويات مريحه �كانت خ�ضائر �ضركة الكهرباء الوطنية متم�ضية مع اخلطط املو�ضوعة.

من املتوقع ان توا�ضل احلكومة الرتكيز على �ضبط  ال��ضاع املالية �احلفاظ على م�ضتوى معي�ضي مريح د�ن امل�ضا�س بالطبقة الفقرية مع موا�ضلة العمل على دفع الدين العام 
لالنخفا�س �ذلك من خالل حت�ضني الو�ضع املايل � تخفي�س العجز عن طريق تعديل قانون �ضريبة الدخل، اإدخال ا�ضالحات يف قطاع الطاقة اإ�ضافة اإىل تاأمني احل�ضول 

على منح ا�ضافيه ت�ضاهم يف تخفيف ال�ضغوط القت�ضادية �حتفيز النمو.

ان الو�ضع ال�ضيا�ضي يف املنطقة �التحديات القت�ضادية املحيطة، �تاأثريه على القت�ضاد الردين قد انعك�س ب�ضكل مبا�ضر على اداء البنك خالل عام 2014 حيث مل يتم 
حتقيق ن�ضب النمو املطلوبة من حيث زيادة يف موجودات البنك المر الذي �اكب معه زيادة يف ن�ضب التعرث �ضمن حمفظة قر��س التجزئة ال انها بقيت �ضمن احلد�د 

املقبولة �اقل من معدلت ن�ضب التعرث يف القطاع امل�ضريف.

ان ا�ضتمرار هذه الظر�ف �التطورات احلا�ضلة على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي يف املنطقة خا�ضة يف �ضوريا �العراق اذ ت�ضكل هذه ال�ضواق جزء هام يف �ضادرات الردن ميكن ان 
له التاأثري ال�ضلبي على القطاعات القت�ضادية ب�ضكل عام المر الذي يحمل معه خماطر يكون لها تاأثري مادي على البنك  قد يتمثل يف تراجع اداء املحفظة الئتمانية ا� قد 

يوؤثر على ن�ضب ال�ضيولة يف البنك خالل ال�ضنوات القادمة.
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النتائج املالية
بنك  حتقيق   2014 لعام  املالية  النتائج  اأظهرت 
مالية  لنتائج  )الأردن(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة 
متميزة بتحقيق �ضايف اأرباح بعد ال�ضريبة بلغ 13.4 
للعام  دينار  مليون   11.7 مع  مقارنة  دينار  مليون 
حتققت  �قد   ،%15 النمو  ن�ضبة  بلغت  حيث  ال�ضابق، 
هذه النتائج بفعل ارتفاع اجمايل الدخل ل�ضنة 2014 
اإىل نحو 44.3 مليون دينار مقابل 40.6 مليون دينار 
 ،%9.2 ن�ضبته  بلغت  منو  مبعدل  اأي   ،2013 للعام 
�العمولت  الفوائد  من  الدخل  ارتفاع  نتيجة  �ذلك 
 35.6 مقابل  دينار  مليون   38.6 نحو  اإىل  البنكية 
ن�ضبته  بلغت  منو  مبعدل   2013 للعام  دينار  مليون 

.%8.4

يف  �قويًا  متزنًا  منوًا  البنك  ميزانية  �ضهدت  كذلك 
البنك 1.1 مليار دينار  بنودها حيث بلغت موجودات 
العام  يف  املوجودات  عن   %15 ن�ضبتها  بلغت  بزيادة 
2013. �قد ارتفعت حقوق امل�ضاهمني اإىل 147 مليون 
دينار مقابل 134 مليون دينار يف العام 2013 بزيادة 
امللكية  حقوق  على  العائد  �بلغ   .%10 ن�ضبتها  بلغت 
اىل  البنك  موجودات  على  العائد  ��ضل  بينما   %9.6
الواحد فقد ��ضل اىل  ال�ضهم  العائد على  اأما   ،%1.3
ال�ضمية  القيمة  من   %12.2 بن�ضبة  اأي  فل�ضًا   122

لل�ضهم. 

اإن النتائج التي حتققت توؤكد متانة ��ضع البنك �قدرته 
على  الأرباح  من  املزيد  �حتقيق  النمو  موا�ضلة  على 
اأداء البنك قد تاأثر باملناخ القت�ضادي  اأن  الرغم من 
العام �ال�ضائد يف اململكة �املنطقة ب�ضكل عام. �تعك�س 
جمل�س  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  النتائج  هذه 
البنك  يف  �العاملني  التنفيذية  �الدارة  البنك  اإدارة 
النمو  موا�ضلة  يف  ال�ضرتاتيجية  البنك  خطة  لتحقيق 
��ضيا�ضة البنك التي تعنى بالتحكم باملخاطر �الأعباء 
امل�ضتقبلية  �خططه  ا�ضرتاتيجياته  �ضمن  امل�ضرفية، 
امل�ضرفية  املنتجات  من  املزيد  تقدمي  على  القائمة 

�مواكبة احتياجات العمالء.

الودائع
تفعيال لل�ضيا�ضة التي انتهجتها اإدارة البنك منذ مطلع 
الرتكيز  �ضاهم  املودعني،  قاعدة  بتو�ضيع   2014 العام 
امل�ضتمر لإدارة الأعمال امل�ضرفية لالأفراد �ال�ضركات 
على منو �دائع العمالء من نحو 591 مليون دينار ل�ضنة 
حيث   ،2014 ل�ضنة  دينار  مليون   687 نحو  اإىل   2013
�ضكلت احل�ضابات اجلارية �التوفري ما ن�ضبته %19.2 
من جمموع �دائع العمالء مما يعك�س ثقة العمالء يف 
�ضيولة جيدة  ن�ضبة  على  املحافظة  اإىل  اإ�ضافة  البنك، 

بن�ضبة 124.65% يف نهاية العام 2014.

حمفظة الت�سهيالت االئتمانية
يف  جهودها   2014 عام  خالل  البنك  اإدارة  �ا�ضلت 
على  املحافظة  مع  الئتمانية  الت�ضهيالت  حجم  زيادة 
توفري  �ضمان  خالل  من  املخاطر  من  متدين  م�ضتوى 
ا�ضتطاع  �قد  ال�ضليم.  الئتماين  القرار  عنا�ضر  كافة 
البنك زيادة حمفظة �ضايف الت�ضهيالت الئتمانية بن�ضبة 
 486 مع  مقارنة  دينار  مليون   503 اإىل  لت�ضل   %3.4
مليون دينار للعام ال�ضابق من خالل الدخول يف عمليات 
متويل جديدة حم�ضوبة املخاطر لتح�ضني نوعية املحفظة 
الئتمانية، �قد جاءت معظم هذه الزيادة نتيجة التو�ضع 
يف قطاعي التجزئة �ال�ضركات. كما �ا�ضل البنك جهوده 
�ضيا�ضة  تطبيق  خالل  من  املحفظة  نوعية  لتح�ضني 
�اتخاذ  الت�ضهيالت  ح�ضابات  لكافة  احلثيثة  املراقبة 
تت�ضمن  التي  احل�ضابات  ملعاجلة  الالزمة  الإجراءات 

موؤ�ضرات باإمكانية حد�ث خلل يف عملية ال�ضداد.  

)قطاع  باالأفراد  اخلا�سة  امل�سرفية  اخلدمات 
التجزئة(

التي  �ال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الظر�ف  من  بالرغم 
املوؤ�ض�ضة  بنك  �ا�ضل   ،2014 عام  يف  الردن  �ضهدها 
العربية امل�ضرفية )الأردن( تقدمي منتجاته �خدماته 
اختالف  �على  الفراد  قطاع  من  لعمالئه  املتنوعة 
لتحقيق  منه  ��ضعيا  ممكن.  �جه  اأف�ضل  على  فئاتهم 
باإطالق حمله  البنك  قام  فقد  ال�ضرتاتيجية،  خططه 
تر�يجية خا�ضة بالقر��س ال�ضخ�ضية - مقابل حتويل 
الأمر  املبيعات  يف  منوا  خاللها  البنك  حقق   - ر�اتب 

الذي كان له اثر ايجابي على الأرباح ب�ضكل عام.

الن�ضطة  من  العديد  دعم  يف  البنك  �ضاهم  كما 
من  خمتلفة  لأن�ضطة  الرعايات  �تقدمي  الت�ضويقية، 
مبختلف  املحلي  املجتمع  دعم  على  حر�ضه  منطلق 
لتوطيد  لعمالئه  املبا�ضر  دعمه  جانب   اىل  فئاته، 

ا�ا�ضر الولء البنكي لديهم.
البنك  قام  فقد  التكنولوجي،  التطور  �ضعيد  �على 
بتحويل مهام معاجلة البطاقات الئتمانية اىل �ضركة 
البنك  �ضيمكن  مما   ،(AFS) العربية  املالية  اخلدمات 
اخلدمات  من  �ا�ضعة  جمموعة  من  ال�ضتفادة  من 
ال�ضافية التي تقدمها ال�ضركة، المر الذي �ضيعزز من 

مقدرة البنك التناف�ضية يف ال�ضوق.

اإدارة حمفظة الت�سهيالت االئتمانية لل�سركات
العام  خالل  ال�ضركات   ت�ضهيالت  ادارة  ا�ضتطاعت 
اليرادات  ناحية  من  جيدة  نتائج  حتقيق   2014
العمالء  قاعدة  تو�ضيع  على  العمل  مت  كما  �الرباح، 
عمالء  ا�ضتقطاب  خالل  من  ن�ضاطاتهم  �دعم 
زيادة  اىل  بالإ�ضافة  متدنية،  خماطر  ذات  �ح�ضابات 
�ذلك  قائمني  لعمالء  املمنوحة  الت�ضهيالت  �ضقوف 

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية
تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال البنك لعام 2014 
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�ضمن اطار ال�ضيا�ضة الئتمانية املحافظة للبنك لي�ضل 
�ضايف ر�ضيد املحفظة كما يف 2014/12/31 اىل 216 
بن�ضبة  الدخل  اجمايل  يف  �بنمو  اردين  دينار  مليون 

22% عن العام ال�ضابق. 

عام  خالل  متويلها  مت  التي  القطاعات  ابرز  �من 
جتارة  الغذائية،  املواد  )جتارة  التجارة  قطاع   2014
�الطاقة  التعدين  �قطاع  ال�ضناعة  قطاع  املركبات(، 
البنك  قدم   كما  املقا�لت.  قطاع  اىل  بالإ�ضافة 
جمموعة �ا�ضعة من احللول لتلبية احتياجات العمالء 
الكفالت،  �ا�ضدار  امل�ضتندية  العتمادات  جمال  يف 
ملعامالت  خ�ضي�ضًا  امل�ضممة  املنتجات  على  عال�ة 

حمددة مثل متويل ما قبل الت�ضدير.

للموؤ�ض�ضات املتو�ضطة،  �على �ضعيد اخلدمات املقدمة 
با�ضرت �حدة متويل العمال املتو�ضطة اعمالها خالل 
الن�ضف الثاين من عام 2014. �من املتوقع ان ت�ضهد 
املحفظة منوًا يف متويل هذا القطاع، �قد عزز البنك 
اململكة  يف  القطاع  لهذا  الداعمة  اجلهات  مع  تعا�نه 
البنك  مع  اتفاقية  توقيع   2014 عام  خالل  مت  حيث 
لدعم  خا�س  متويل  على  للح�ضول  الأردين  املركزي 
امل�ضاريع املتو�ضطة (MEs) بهدف متكني هذه ال�ضركات 
اأعمالها  ملمار�ضة  الالزم  التمويل  على  احل�ضول  من 

�فق اآجال متو�ضطة �باأ �ضعار فائدة مناف�ضة.

اخلزينة
حتقيق   2014 عام  خالل  اخلزينة  دائرة  ا�ضتطاعت 
�ال�ضوق  النقدية  التدفقات  اإدارة  جمال  يف  غاياتها 
يف  ال�ضيولة  حجم  ارتفاع  من  الرغم  على  النقدي 
�ا�ضواق  الفائدة  ا�ضعار  �تدين  امل�ضريف  النظام 
جميع  يف  بنجاح  الدائرة  �ضاركت  حيث  املال،  راأ�س 
البنك  عن  ال�ضادرة  العام  الدين  لأد�ات  ال�ضدارات 
�القطع  الجنبية  العمالت  ��ضوق  الأردين  املركزي 
م�ضتويات  على  املحافظة  من  متكنت  حيث  الأجنبي 
رغم  ال�ضابق  العام  مع  مقارنة  الرباح  يف  منوها 
اىل  بالإ�ضافة  ال�ضلبية،  �املالية  القت�ضادية  الظر�ف 

مهامها يف اإدارة ال�ضيولة �اإدارة خماطر ال�ضوق.

اإيراداتها  يف  النمو  حتقيق  من  الدائرة  متكنت  كما 
�مطلوبات  موجودات  اإدارة  خالل  من  �ا�ضح  ب�ضكل 
البنك بكفاءة  �املحافظة على التوازن ما بني املخاطر 
�الربحية لرتفع م�ضاهمتها يف الأرباح املتحققة للبنك.

املنتجات  من  املزيد  تقدمي  الدائرة  �اإ�ضتطاعات 
اخلا�ضة بدائرة اخلزينة لعمالء ال�ضركات الكربى يف 
جمال الإ�ضتثمار �كذلك اأد�ات التحوط على حد �ضواء، 
الفائدة،  لأ�ضعار  املقاي�ضة  �عقود  الجلة  العقود  مثل 

بالإ�ضافة اىل تقدمي خدمات احلافظ الأمني.

�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية
هي  املالية  لال�ضتثمارات  العربي  التعا�ن  �ضركة  اإن 
العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك  من  بالكامل  مملوكة  �ضركة 
للبنك  ال�ضتثماري  الذراع  �متثل  )الردن(  امل�ضرفية 
�الد�لية.  القليمية  املالية  �ال�ضواق  عمان  بور�ضة  يف 
بني  متقدما  مركزًا  تاأ�ضي�ضها  منذ  ال�ضركة  �حتتل 
بتنوع  �تتميز  الردن  يف  العاملة  الو�ضاطة  �ضركات 
�تكمن  خدماتها.  �ريادة  فريقها  �مهنية  منتجاتها 
عن  نيابة  الو�ضاطة  اأعمال  تنفيذ  يف  ال�ضركة  غايات 
تقدميها  اىل  ا�ضافة  العامل  ا�ضواق  جميع  يف  عمالئها 
�ادارة  املالية  ال�راق  لال�ضتثمار يف  مالية  ا�ضت�ضارات 

ا�ضدارات ال�راق املالية اجلديدة.

ا�ضتطاعت ال�ضركة احلفاظ على منط حتقيق الرباح 
دينار  ماليني   4 بلغت  ايرادات   ال�ضركة  حققت  حيث 
حتقيق  على  ال�ضركة  ادارة  �عملت   ،2014 عام  خالل 
�مطلوباتها  موجوداتها  اإدارة  خالل  من  اهدافها 
التي تواجهها من حيث  �تقليل املخاطر  بكفاءة عالية 
�لتحافظ  ربحيتها  لرتفع  �الربحية  �ال�ضيولة  الئتمان 

على م�ضتوى اخلدمات املقدمة لعمالئها.

فقد  ال�ضوق،  يف  ال�ضديدة  املناف�ضة  من  الرغم  �على 
حافظت ال�ضركة على مكانتها كاإحدى �ضركات الو�ضاطة 
املالية الرائدة يف القطاع املايل حمتلة املركز اخلام�س 
�ضوق  يف  العاملة  الو�ضاطة  �ضركات  ترتيب  �ضلم  على 
عمان املايل �البالغة 61 �ضركة، �حمافظة على ح�ضتها 
ال�ضوقية التي ��ضلت اىل 3.9%،حيث بلغ حجم تدا�ل 
ال�ضركة حوايل 177.372.094 دينار خالل عام 2014.

اإدارة املخاطر واأنظمة الرقابة الداخلية
)الأردن(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك  يتمتع 
لتباعه  بالإ�ضافة  �متينه  فعالة  رقابه  اأنظمة  بوجود 
�ادارة  الئتمان  منح  حيث  من  متحفظة  �ضيا�ضات 
ال�ضيولة  �ادارة  املخ�ض�ضات  ��ضيا�ضة  املتعرثة  الديون 
�ادارة املخاطر، ا�ضافة اىل ال�ضيا�ضات املتعلقة باإدارة 
خطة ا�ضتمرارية العمل ل�ضمان ا�ضتمرار اعمال البنك 

خالل فرتة الزمات.

�قد اكد جمل�س ادارة البنك على اهميه الد�ر الرقابي 
من خالل �جود عدة جلان منبثقة عن جمل�س الدارة، 
منها جلنة ادارة املخاطر، جلنة احلاكمية املوؤ�ض�ضية، 
�التي  التدقيق  �جلنة  �املكافاآت  الرت�ضيحات  جلنة 
تتمتع كل منها مبهام رقابية �ا�ضحة ت�ضاعد البنك يف 

تقييم الد�ر الرقابي ب�ضكل د�ري.

�قامت دائرة ادارة املخاطر خالل العام 2014 باإعداد 
ا�ضرتاتيجية املخاطر لالأعوام  2015-2017 حيث مت 
فيها معاجلة طرق قيا�س �ادارة كافة املخاطر مبوجب 

خماطر  ت�ضمنت  �التي   (II) لبازل  الثانية  الدعامة 
خماطر  ال�ضيولة،  خماطر  ال�ضوق،  خماطر  الئتمان، 
ا�ضعار الفوائد، خماطر الرتكز بالإ�ضافة اىل خماطر 
الت�ضغيل �التاأكد من بقاء نتائج العمال املتعلقة بتلك 

املخاطر �ضمن حد�د املخاطر املقبولة للبنك.

التطورات التكنولوجية 
باداء  البنك  يف  املعلومات  اأنظمة  اإدارة  ا�ضتمرت 
�مواكبة  �اقتدار  كفاءة  بكل  ��اجباتها  مهامها 
يف  تناف�ضية  ميزة  البنك  مينح  مبا  الأعمال  متطلبات 
مع  بالتن�ضيق  الأميز  بال�ضكل  لعمالئه  خدماته  تقدمي 

الدارات �الد�ائر املختلفة يف البنك.

التطورات االإدارية والتنظيمية
باعتباره  الب�ضري  املورد  باأهمية  البنك  من  اإميانًا 
لواقع  �مواكبة  الأعمال  منظمات  يف  الأ�ضا�س  الركن 
الكفاءات،  ا�ضتقطاب  يف  �حتدياته  ال�ضوق  �ظر�ف 
خا�ضة  مبوظفيه  الحتفاظ  على  البنك  من  �حر�ضًا 
الكفاءات املتميزة، فقد عمد البنك اإىل حتديث عدد 
من ال�ضيا�ضات املتعلقة باملوارد الب�ضرية بهدف ت�ضجيع 

الحتفاظ بالكفاءات.

كما قام البنك بتفعيل �ا�ضتغالل د�ر املركز التدريبي 
�فعالية  زيادة  يف  �ضاهم  ب�ضكل  مبوظفيه  اخلا�س 

التدريب �انعك�س ذلك على الأداء.

�ا�ضتمرارًا لنهجه القائم على التطبيق الدقيق �الكامل 
لتعليمات الهيئات الرقابية �على الأخ�س تعليمات البنك 
عمل  خطة  بو�ضع  البنك  قام  فقد  الأردين،  املركزي 
املوؤ�ض�ضية  احلاكمية  تعليمات  لتطبيق  �فورية  تنفيذية 
للبنوك رقم )2014/58( تاريخ 2014/9/30 �بال�ضكل 
الذي يوؤدي اىل ا�ضتيفاء متطلباتها �ضمن املدد الزمنية 
البنك املركزي الأردين، حيث طالت تلك  املحددة من 
التعليمات �بتعديالت جوهرية فيما يخ�س بنية الهياكل 
التنظيمية للبنوك، تركيبة جمال�س الدارة يف البنوك، 
على  اجلذري  الرتكيز  ��ضموليتها،  ال�ضيا�ضات  حتديث 
من  �غريها  امل�ضالح  تعار�س  �عدم  الف�ضاح  �اقع 
احلاكمية  يف  �هامًا  موؤثرًا  نهجًا  تبني  التي  املفاهيم 
العاملية  املمار�ضات  يواكب  �ب�ضكل  للبنوك  املوؤ�ض�ضية 

احلديثة.

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

البنك الرئيسي.
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20142013201220112010البيان / ال�ضنة
19.34017.11515.97916.56914.350الأرباح اأ� )اخل�ضائر املتحققة(  قبل ال�ضريبة

9.90010.0009.0009.0009.600الأرباح املوزعة *
12%9%9%10%9%ن�ضبة التوزيع

146.983133.585130.717118.156106.589�ضايف حقوق امل�ضاهمني
1.091.101.000.981.15اأ�ضعار الأ�راق املالية

*  2014 اأرباح مقرتح توزيعها

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

من عام 2010 - 2014

  
































































٪١٥

ا�رباح أو ( الخسائر المتحققة ) قبل الضريبة

صافي حقوق المساهمين

ا�رباح الموزعة @

سعر السهم في آخر السنة / دينار

نسبة التوزيع

    

    

    

    

    

نسبة النمو في
ا�رباح لعام ٢٠١٤















*
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2013 %2014 %الن�ضب املاليةالرقم
9.68.9متو�ضط العائد على حقوق امللكية1
1.31.3متو�ضط العائد على املوجودات2
47.349.1ن�ضبة امل�ضر�فات الت�ضغيلية / اإجمايل الدخل3
68.777.3ن�ضبة الت�ضهيالت / �دائع العمالء �التاأمينات4
21.1623.85ن�ضبة كفاية راأ�س املال5
5.85.6ن�ضبة الت�ضهيالت غري العاملة / اإجمايل الت�ضهيالت6
25.821.9ربحية املوظف )باآلف الدنانري(7

لقد ا�ضتطاع بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( حتقيق نتائج متميزة خالل العام 2014 حيث بلغت اأرباحه ال�ضافية بعد ال�ضريبة 13.4 مليون دينار مقارنة مع 
11.7 مليون دينار للعام ال�ضابق.

�قد ارتفعت موجودات البنك لت�ضل اإىل 1.1 مليار دينار يف نهاية العام 2014 باملقارنة مع 956 مليون دينار يف نهاية العام 2013 اأي بن�ضبة منو 15%. �فيما يخ�س اأهم 
املوؤ�ضرات املالية فقد بلغ العائد على حقوق امل�ضاهمني 9.6% بينما ��ضل العائد على موجودات البنك اإىل 1.3%، اأما العائد على ال�ضهم الواحد فقد ��ضل اإىل 122 فل�س اأي 

بن�ضبة 12.2% من القيمة ال�ضمية لل�ضهم. كما بلغت ن�ضبة كفاية راأ�س املال اإىل  21.16% متخطية ب�ضكل كبري الن�ضبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين.

تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل السنة المالية
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ان�ضجاما مع ر�ؤية البنك امل�ضتقبلية �ال�ضرتاتيجية املو�ضوعة لل�ضنوات القادمة فان البنك يتطلع نحو حتقيق الهداف التالية:
• تعظيم حقوق امل�ضاهمني �زيادة العائد.	
• تعزيز القاعدة الراأ�ضمالية للبنك �تدعيم مركزه املايل.	
• تنمية قدرة البنك التناف�ضية �زيادة ح�ضته يف �ضوق القطاع امل�ضريف.	
• بناء قاعدة عمالء �ا�ضعة �الرتكيز على ا�ضتقطاب الودائع قليلة الكلفة �امل�ضتقرة.	
• تو�ضيع ن�ضاط البنك يف الأردن �زيادة اأعماله يف كافة مناطق اململكة.	
• تنمية حمفظة قر��س التجزئة �زيادة ح�ضة البنك من ال�ضوق يف هذا املجال.	
• التو�ضع يف اخلدمات امل�ضرفية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية �املتو�ضطة �زيادة حجم التمويل لأ�ضحاب املهن احلرة.	
• التو�ضع يف حمفظة ت�ضهيالت ال�ضركات �ال�ضتمرار يف حت�ضني نوعية املحفظة �تقليل حجم الديون غري العاملة �املحافظة على م�ضتوى متدنى من املخاطر.	
• التو�ضع يف تقدمي اخلدمات ال�ضتثمارية كمًا �نوعًا �خدمة امل�ضتثمرين يف الأ�ضواق املحلية �العاملية.	
• العمل على حتديث الفر�ع لتوفري اإمكانية اأف�ضل خلدمة العمالء.	
• ا�ضتثمار ال�ضبكة الد�لية الوا�ضعة ملجموعة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية لتوفري حزمة اأكرب من اخلدمات امل�ضرفية.	
• موا�ضلة العمل على �ضبط النفقات مع املحافظة على م�ضتوى عايل من جودة اخلدمات.	
• متابعة التطور التكنولوجي �ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف �ضبيل الرتقاء باخلدمات املقدمة.	
• ال�ضتمرار يف تطوير اإدارة املخاطر ان�ضجامًا مع متطلبات بازل 2 �بازل 3 �العمل على ن�ضر ثقافة التعامل مع املخاطر امل�ضرفية بكافة اأنواعها.	
• حتفيز �تعزيز فاعلية �كفاءة مواردنا الب�ضرية �توفري �ضبل التطوير املهني املتوا�ضل لهم.	
• زيادة ن�ضاطات التدريب �التاأهيل يف �ضبيل حتقيق م�ضتوى عايل من الأداء.	
• اإبراز الكفاءات �القيادات من املوارد الب�ضرية يف البنك �العمل على الحتفاظ بها �تنمية �تطوير ��ضقل قدراتها �مهاراتها بال�ضورة املثلى.	
• امل�ضاركة يف تنمية املجتمع املحلي.	

مقدار أتعاب التدقيق للبنك وشركة التعاون العربي لالستثمارات 
المالية 

بلغت اتعاب التدقيق للبنك لعام 2014 مبلغ 81.369 دينار �ضاملة �ضريبة املبيعات، بيانها كما يلي:
• اأتعاب تدقيق بقيمة 61.183 دينار .	
• ا�ضت�ضارات �ضريبة دخل �مبيعات بقيمة 12.760 دينار.	
• تدقيق على برامج مكافحة غ�ضل اأموال 7.426 دينار.	

بلغت اأتعاب التدقيق ل�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات املالية مبلغ 11.623 دينار �ضاملة �ضريبة املبيعات، بيانها كما يلي:
• اأتعاب تدقيق بقيمة 8.143 دينار.	
• تدقيق على برامج مكافحة غ�ضل اأموال 3.480 دينار.	

التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للبنك لسنة 2015
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عدد الأ�ضهم كما يفاجلن�ضيةامل�ضمى ال�ظيفيال�ضم
2014/12/312013/12/31

550500الليبيةرئي�س جمل�س الإدارةد. خالد علي اأحمد كاجيجي

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية ) �س.م.ب(
ميثلها ال�ضيد  �ضائل فايز عزت  الوعري

البحرينيةنائب رئي�س جمل�س ادارة
الأردنية

95.676.82686.978.933

550500الليبيةع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد �ضليمان عي�ضى �ضامل العزابي

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد ب�ضري ابو القا�ضم عمر معتوق
اعتبارًا من 2014/4/27

-550الليبية

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد ا�ضامة �ضامل عبداهلل الزناتي
اعتبارًا من 2014/4/27

-550الليبية

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد حكم �ضفيق فرحان الز�ايدة
اعتبارًا من 2014/8/8

278.349225.000الأردنية

 VARNER HOLDINGS LIMITED
ميثلها ال�ضيد فرنون هانديل

ع�ضو جمل�س اإدارة
اعتبارًا من 2014/12/31

جزرالقناة جري�ضي
بريطاين

694631

 VARNER HOLDINGS LIMITED
ميثلها ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت يعقوب �ضابيال 

ع�ضو جمل�س اإدارة
لغاية 2014/12/2 

جزرالقناة جري�ضي
الأردنية

694631

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد كابريال عبد اهلل جربايل ب�ضبو�س
من 2014/4/27 �لغاية 2014/9/28

-550اللبنانية

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد باتريك اد�ار نبيه اأبي حبيب
من 2014/4/27 �لغاية 2014/8/8

-550اللبنانية

ع�ضو جمل�س اإدارةمعايل املهند�س �ضفيق فرحان خليل الز�ايدة
لغاية 2014/4/27

966.076874.000الأردنية

ع�ضو جمل�س اإدارةالدكتور مر�ان ممد�ح حممد ال�ضايح
لغاية 2014/4/27

179.267162.970الأردنية

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيدة منى اأحمد ح�ضن عبا�س الديري
لغاية 2014/4/27

631-البحرينية

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم. كما ال يمتلك الممثلين عن 
أعضاء مجلس اإلدارة أية أسهم بأسمائهم.

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
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عدد الأ�ضهم كما يفاجلن�ضيةامل�ضمى ال�ظيفيال�ضم
2014/12/312013/12/31

2.2002.000الأردنيةمدير دائرة متويل التجارة �املوؤ�ض�ضات املاليةالآن�ضة نور غازي  نيازي جرار

3.2622.966الأردنيةقائم باأعمال املراقب املايلالآن�ضة رنا رميون جميل  ال�ضواحلة

• �كما ل يوجد اأ�راق مالية مملوكة من قبل باقي اأ�ضخا�س الإدارة العليا.	
• ل يوجد �ضركات م�ضيطر عليها من قبل اأ�ضخا�س الإدارة العليا.	

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

عدد الأ�ضهم كما يفاجلن�ضيةال�ضلةال�ضم
2014/12/312013/12/31

ز�جة ع�ضو جمل�س الإدارة ال�ضابقال�ضيدة منى �ديع نا�ضر عوي�س
معايل املهند�س �ضفيق فرحان خليل الز�ايده

��الدة ع�ضو جمل�س الإدارة ال�ضيد حكم �ضفيق فرحان الز�ايدة

28.87526.000الأردنية

• �كما ل يوجد اأ�راق مالية مملوكة من قبل اأقارب باقي اأع�ضاء جمل�س الإدارة.	
•  ل يوجد اأ�راق مالية مملوكة من قبل اأقارب اأي من اأ�ضخا�س الإدارة العليا.	

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا
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نفقات ال�ضفر ال�ضن�ية
املكافات امل�ضمى ال�ظيفيال�ضم

ال�ضن�ية
بدل 

التنقالت 
ال�ضن�ية

بدل اقامة 
وح�ض�ر 

اإجتماعات

اجمايل املزايا تذاكر �ضفر
ال�ضن�ية

3.45921.42012.4084.10541.392رئي�س جمل�س الإدارة د. خالد علي اأحمد كاجيجي 
5.00022.04015.9537.06050.053نائب رئي�س جمل�س ادارة ال�ضيد �ضائل فايز عزت الوعري

1.46616.76315.2445.02538.498ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضيد �ضليمان عي�ضى �ضامل العزابي
ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضيد ب�ضري اأبو القا�ضم عمر معتوق

اعتبارًا من 2014/4/27
-11.7827.4452.33521.562

ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضيد ا�ضامة �ضامل عبد اهلل الزناتي
اعتبارًا من 2014/4/27

-9.92211.6997.77229.393

ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضيد حكم �ضفيق فرحان الز�ايدة
اعتبارًا من 2014/8/8

-6.0786.3812.72515.184

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد فرنون هانديل
اعتبارًا من 2014/12/31

-----

ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت يعقوب �ضابيال
لغاية 2014/12/2 

5.00010.3126.3812.95524.648

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد كابريال عبد اهلل جربايل ب�ضبو�س
من 2014/4/27 �لغاية  2014/9/28

-----

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد باتريك اد�ار نبيه اأبي حبيب
من 2014/4/27 �لغاية  2014/8/8

-----

ع�ضو جمل�س اإدارةمعايل املهند�س �ضفيق فرحان خليل الز�ايدة
لغاية 2014/4/27

5.0005.290--10.290

ع�ضو جمل�س اإدارة د. مر�ان ممد�ح حممد ال�ضايح
لغاية 2014/4/27

5.0004.045--9.045

ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضيدة منى اأحمد عبا�س الديري
لغاية 2014/4/27

5.0004.9795.6722.06317.714

رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضيد ح�ضن علي حممد جمعة 
لغاية 2013/4/23

1.541---1.541

نائب رئي�س جمل�س اإدارة د. يو�ضف عبد اهلل حممد العو�ضي 
لغاية 2013/4/23

1.548---1.548

معايل ال�ضيد "حممد عقل" عيد حممد 
البلتاجي

ع�ضو جمل�س اإدارة
لغاية 2013/9/9

3.452---3.452

36.466112.63181.18334.040264.320املجم�ع

• املكافاآت ال�ضنوية هي مكافاآت الأع�ضاء عن عام 2013 دفعت عام 2014.	
• ل يوجد مزايا يتمتع بها رئي�س �اأع�ضاء جمل�س الإدارة من م�ضكن جماين اأ� �ضيارات �غريها.	

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
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الرواتب  ال�ضن�ية امل�ضــمى ال�ظيفـــيال�ضــــم
الجمالية 

بدل التنقالت
ال�ضن�ية

اتعاب ح�ض�ر 
اجتماعات اللجان

املكافاآت 
ال�ضن�ية

مكافات ومزايا 
اخرى

اجمايل املزايا نفقات ال�ضفر
ال�ضن�ية

ال�ضيدة �ضيمونا ا�غ�ضت 
يعقوب �ضابيال

1.545489379.027 *129.873--247.120املدير العام

ال�ضيد جورج فرح جري�س 
�ضوفيا

 رئي�س جمموعة العمال 
امل�ضرفية بالتجزئة

125.39214.490-50.704-738191.324

ال�ضيدة نها هرني جربان 
مطر

رئي�س اإدارة الئتمان 
�املخاطر

104.92813.6802.89835.577-255157.338

ال�ضيد عدنان �ضالح 
حممد ال�ضوبكي

 رئي�س جمموعة الدعم 
�امل�ضاندة

110.01613.680-37.582--161.278

ال�ضيد عثمان "حممد 
�ضبحي" عايد ال�ضوميات

638170.253-50.575-105.36013.680رئي�س اإدارة اخلزينة 

د. �ضليمان حماد يو�ضف 
املبي�ضني

971178.984-105.00813.68023.25636.069رئي�س اإدارة املوارد الب�ضرية

ال�ضيدة رنا زكي ابراهيم 
نده

122.316--29.452-86.8646.000رئي�س �حدة العمليات

ال�ضيد عثمان حممد عبد 
الرحمن الزهري

رئي�س اإدارة اأنظمة 
املعلومات

88.7686.000-30.821-808126.397

ال�ضيد "حممد نا�ضر"  
زهري خليل ابو زهرة

رئي�س دائرة ت�ضهيالت 
ال�ضركات

69.6806.000-16.530--92.210

ال�ضيد ن�ضال يو�ضف 
حممد البا�ضا

81.547--19.688-56.9204.939رئي�س اإدارة قر��س الأفراد

الآن�ضة نور غازي نيازي 
جرار

رئي�س دائرة متويل التجارة 
�املوؤ�ض�ضات املالية

68.8806.000-24.393-4.245103.518

ال�ضيد خلد�ن نعيم 
ابراهيم الزيادات

رئي�س دائرة التدقيق 
الداخلي

51.4814.0002.89811.049--69.428

ال�ضيد خالد جميل 
اإبراهيم ن�ضرا�ين

مدير دائرة مراقبة 
المتثال

60.3203.6002.89817.238*** 998-85.054

ال�ضيد خالد اكرم �ضالح 
زكي

مدير دائرة ال�ضوؤ�ن 
القانونية

58.0483.600-15.772** 796-78.216

الآن�ضة رنا رميون جميل 
ال�ضواحله

2.51781.796-16.203-59.4763.600قائم باأعمال املراقب املايل

1.398.261112.94931.950521.5263.33910.6612.078.686املـجمـــ�ع

* عن ا�ضرتاك نوادي 2014
** الر�ضم ال�ضنوي لنقابة املحامني 2014 �بدل ا�ضتئجار موقف لال�ضهر من 2014/1 �لغاية 2014/9

*** اتعاب تدريب

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا
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البيانال�ضم
حا�ضل على بطاقة فيزا - �ضقف 7.000 دينار.د. خالد علي اأحمد كاجيجي 

حا�ضل على بطاقة فيزا - �ضقف 10.600 دينار. ال�ضيد �ضائل فايز عزت الوعري
حا�ضل على بطاقات فيزا - �ضقف 7.000 دينار. - ال�ضيد �ضليمان عي�ضى �ضامل العزابي

ز�جة ال�ضيد �ضليمان العزابي �ضادر لها كفالة ل�ضالح �زير العمل مببلغ 2.000 دينار مغطاه بتاأمينات نقدية بن�ضبة  %100.  -
حا�ضل على بطاقة فيزا - �ضقف 10.000 دينار. ال�ضيد ب�ضري اأبو القا�ضم عمر معتوق
ل يوجد ال�ضيد ا�ضامة �ضامل عبداهلل الزناتي
ل يوجد ال�ضيد حكم �ضفيق فرحان الز�ايدة

ل يوجدال�ضيد فرنون هانديل
حا�ضلة على بطاقة فيزا - �ضقف 10.000 دينار. ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت يعقوب �ضابيال

ل يوجدال�ضيد كابريال عبد اهلل جربايل ب�ضبو�س
ل يوجدال�ضيد باتريك اد�ار نبيه اأبي حبيب

حا�ضل على بطاقات فيزا - �ضقف 54.600 دينار.معايل املهند�س �ضفيق فرحان خليل الز�ايدة
حا�ضل على بطاقات فيزا - �ضقف 22.000 دينار. - د. مر�ان ممد�ح حممد ال�ضايح

كفيل لقر�س جهاد ابو �ضرخ بقيمة 1.629 دينار �كان كفيل لقر�س مر�ان العابد �قد مت ت�ضديده. -
ل يوجد ال�ضيدة منى اأحمد عبا�س الديري

ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك
تقوم �ضيا�ضة مكافاآت املجل�س اعتمادا على حتديد نظام للنقاط يراعى م�ضاركة كل ع�ضو يف جلان املجل�س �مراعيا اأهمية �د�ر كل جلنة يف هذا اخل�ضو�س، �بحيث تكون 
املزايا املمنوحة �فقا لذلك مرتكزة �ب�ضكل ا�ضا�ضي على اجلهد املبذ�ل يف اأعمال �ن�ضاطات املجل�س، اأما �ضيا�ضة مكافاآت الدارة التنفيذية �املوظفني فنقوم ب�ضكل اأ�ضا�ضي 
على حتقيق النتائج �كفاءة الداء للموظف املعني، كما ياأخذ بعني العتبار الأداء الكلي للبنك �قطاعات الأعمال فيه �الأداء الكلي للموظف �ضمن موؤ�ضرات تقييم الأداء 

الكلية.

القروض الممنوحة ألعضاء مجلس إدارة البنك وأي عمليات أخرى تمت 
بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة بالبنك عن عام 2014
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مت التربع مببلغ 134.500 دينار حيث قام البنك بالتربع مببلغ  132.500 دينار ��ضركة التعا�ن العربي لال �ضتثمارات املالية مببلغ 2.000  دينار �تفا�ضيله على النحو  التايل:

املبلغ بالديناراجلهة الطالبة
36.000جمعية هدية احلياة اخلريية 

24.775ال�ضند�ق الأردين الها�ضمي للتنمية الب�ضرية
18.000�ضند�ق الأمان مل�ضتقبل الأيتام

10.000مدر�ضتي )مدر�ضة الريموك الأ�ضا�ضية للبنني �مدر�ضة جميله بوبا�ضا ال�ضا�ضية املختلطة(
8.500تربعات ملدار�س حكومية  يف اململكة بهدف اجراء ال�ضيانة الالزمة �حت�ضني الو�ضع التدري�ضي للطالب  �اإعادة تاأهيلها

7.000جمعية عملية البت�ضامة 
4.875موؤ�ض�ضة نهر الردن

4.000موؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان
4.000جمعية قرى الطفال SOS الردنية

3.000مبادرة التعليم الردنية  
2.750جمعية ال�ضابات امل�ضلمات للرتبية اخلا�ضة

2.500الهيئة اخلريية الأردنية الها�ضمية )بنك املالب�س اخلريي(
2.000اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

Al Jude for Scientific Care 2.000�ضتوديو الفكر اجلديد من خالل
1.000جمعية البيئة الأردنية

1.000الرابطة العربية للن�ضاء املو�ضيقيات 
1.000الحتاد  العام جلمعيات ال�ضابات امل�ضيحية يف الردن

1.000جلنة �ضباب ن�ضامى الوطن �فر�ضان التغيري
1.000جمموعة ك�ضاف �مر�ضدات الالتني ال�ضمايل- الزرقاء

100تربعات للفقراء
134.500املجم�ع

ال يوجد اية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس 
اإلدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو اي موظف أو أقاربهم.

التبرعات والمنح التي دفعها البنك وشركة التعاون العربي 
لالستثمارات المالية خالل سنة 2014
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�ا�ضل البنك يف نهجه القائم على ال�ضتمرار يف تاأدية مهامه للحفاظ على الطبيعة من خالل املبادرة يف دعم اجلمعيات ذات الهداف التنموية �الجتماعية �ذلك اإميانًا 
الفني  �الدعم  اخلربات  تبادل  ت�ضهيل  خالل  من  �تطويره  �حت�ضينه  الأداء  تعزيز  على  القطاعات  خمتلف  �مل�ضاعدة  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  د�ره  تفعيل  ب�ضر�رة  منه 
اللوج�ضتي حيث قام البنك بالتربع مببلغ 2.000 دينار للجمعية امللكية حلماية الطبيعة �ذلك مل�ضاعدة اجلمعية يف مهمتها الوطنيه للحفاظ على احلياة الربية  يف الردن 
�امل�ضاهمة يف تنمية املجتمعات املحلية التي تعي�س داخل �حول املحميات الطبيعية ، كما قام البنك بالتربع مببلغ 1.000 دينار جلمعية البيئة الأردنية �ذلك لدعم حملة 

النظافة العاملية التي اأقيمت يف غابة مملكة البحرين.

مساهمة البنك والشركة التابعة في خدمة المجتمع المحلي
انطالقًا من حر�س البنك على د�ر امل�ضوؤ�لية الجتماعية املنوطة به �اإميانًا بد�ره الرائد يف خدمة املجتمع املحلي، فقد �ا�ضل البنك النهو�س بواجباته املتنوعة يف دعم جهود البناء 
�التطوير الجتماعي، املوجه اأ�ضا�ضًا لدعم اأهداف عدد من اجلمعيات اخلريية �املوؤ�ض�ضات العامة حيث بلغ اإجمايل الدعم املقدم من البنك �ال�ضركة التابعة له 134.500 دينار. 
�انطالقا من امل�ضوؤ�لية الجتماعية �اإميانا من البنك  باأن التعليم هو احد الر�افد التي ت�ضكل العقول، فقد قام البنك بالتربع ملدار�س حكومية يف اململكة بهدف اجراء ال�ضيانة 
الالزمة لها �اإعادة تاأهيلها �حت�ضني الو�ضع التدري�ضي للطالب  �ذلك مببلغ 8.500 دينار. �قد قام البنك بالتربع ل�ضند�ق الأمان مل�ضتقبل الأيتام مببلغ 18.000 دينار �ذلك 

لتعليم ع�ضرة طالب جامعيني بال�ضافة اىل تبني مدر�ضتي الريموك الأ�ضا�ضية للبنني �جميله بوبا�ضا ال�ضا�ضية املختلطة من خالل مبادرة مدر�ضتي.

�قد قام البنك بدعم التعليم با�ضتخدام الو�ضائل التكنولوجية احلديثة �موائمة خمرجات التعليم اجلامعي مع متطلبات �ضوق العمل �حت�ضني الفر�س الوظيفية خلريجي 
اجلامعات من تخ�ض�ضات اأنظمة املعلومات �ذلك من خالل دعم مبادرة التعليم الأردنية �مببلغ 3.000 دينار.

�جت�ضيدا لر�ؤية البنك باأهمية دعــــــم املوؤ�ض�ضات التي تعنى بفئة الطفال ليكونوا اداة بناء ملجتمعهم فقد حر�س البنك على تقدمي خمتلف ا�ضاليب الدعم املايل �املعنوي 
�الن�ضاين للمجتمع املحلي �مد يد العون �امل�ضاعدة يف اإنقاذ حياة الطفال الذين يعانون من ت�ضوهات خلقية �ذلك من خالل تقدمي م�ضاهمة مميزة مببلغ 36.000 دينار 
جلمعية هدية احلياة اخلريية �ذلك لعالج املر�ضى الطفال الفقراء الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحة القلب املفتوح، بال�ضافة اىل اأنه مت التربع مببلغ 7.000 دينار 
من قبل البنك ��ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية جلمعية عملية البت�ضامة �ذلك لعالج الطفال الردنيني الذين يعانون من ت�ضوهات خلقية مثل ال�ضفة الأرنبية 
�ت�ضوه �ضقف احللق �الت�ضوهات الناجمة عن احلر�ق �احلوادث. �قدم البنك دعما لدار الأمان من خالل موؤ�ض�ضة نهر الأردن مببلغ 4.875 دينار �ذلك حلماية الطفل �عالج 
الأطفال امل�ضاء اليهم �تاأهيل ا�ضرهم �م�ضاعدة الطفل �ال�ضرة من خالل دعم �حدة ال�ضرة للعي�س باأمان �اإعادة دمج الطفل مع ا�ضرته يف بيئة �ضحية امنه، كما �قد مت 

دعم موؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان مببلغ 4.000 دينار �جمعية قرى الأطفال الردنية مببلغ 4.000 دينار.

كما �قد قام البنك بدعم الفئات املحتاجة �الفقراء من اأبناء الوطن مبختلف مناطقهم �فئاتهم مما �ضاهم يف رفع العوز عنهم �فتح اأمامهم طريق امل�ضتقبل �ذلك من 
خالل التربع لل�ضند�ق الأردين الها�ضمي للتنمية الب�ضرية مببلغ  24.775 دينار �جمعية ال�ضابات امل�ضلمات للرتبية اخلا�ضة مببلغ  2.750 دينار بالإ�ضافة اإىل م�ضاهمة 
البنك بدعم ن�ضاطات تتعلق بالأن�ضطة الجتماعية �الثقافية �اخلريية الخرى مثل الهيئة اخلريية الأردنية الها�ضمية )بنك املالب�س اخلريي(  مببلغ 2.500 دينار �الرابطة 
العربية للن�ضاء املو�ضيقيات  مببلغ 1.000 دينار �الحتاد العام جلمعيات ال�ضابات امل�ضيحية يف الأردن مببلغ 1.000 دينار �جلنة �ضباب ن�ضامى الوطن �فر�ضان التغيري مببلغ  

1.000 دينار �جمموعه ك�ضافات �مر�ضدات الالتني ال�ضمايل مببلغ 1.000 دينار.

مساهمة للبنك والشركة التابعة في حماية البيئة لهذا العام 
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معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها 
والتطورات التي طرأت عليها

تتاألف دائرة ادارة املخاطر من ثالث اق�ضام تعنى باإدارة املخاطر التالية: الئتمان، ال�ضوق �املخاطر الت�ضغيلية بالإ�ضافة اىل ادارة خطة ا�ضتمرارية العمل �متابعة حتديث 
Business Impact Analysis (BIA) � حتديث خطط الد�ائر �الفر�ع، حيث مل يطراأ خالل عام 2014 اي تعديل على الهيكل  الوثائق املتعلقة بنتائج حتليل اثر العمال  

التنظيمي للدائرة. 

تعنى دائرة ادارة املخاطر يف البنك باإدارة � تطبيق الطار العام لإدارة املخاطر �بالتن�ضيق مع الدارات �الد�ائر املوجودة لدى البنك �ذلك من خالل حتديد �قيا�س �تقييم 
�ر�ضد املخاطر املالية �غري املالية التي ميكن اأن توؤثر �ضلبا على اأداء البنك ��ضمعته اأ� اأهدافه ��ضمان اأن البنك يحقق العائد الأمثل يف العودة عن املخاطر املتخذة. كما 
�تقوم ادارة املخاطر باتباع اف�ضل املمار�ضات �الو�ضائل �الجراءات التي ت�ضمن تطبيق ال�ضيا�ضات �الجراءات املعمول بها �ضواء تلك ال�ضادرة عن البنك املركزي الردين 

ا� عن املوؤ�ض�ضة الم يف البحرين ا� متطلبات جلنة بازل. 

تعمل دائرة ادارة املخاطر ب�ضكل م�ضتمر يف مراقبة �متابعة ا��ضاع املحافظ الئتمانية �ال�ضتثمارية، �تقييم خماطر الئتمان، الرتكزات الئتمانية، خماطر ال�ضوق، خماطر 
ال�ضيولة، � املخاطر الت�ضغيلية �التحقق من بقائها �ضمن حد�د املخاطر املحددة من قبل جمل�س ادارة البنك، ا�ضافًة اىل التاأكد من التحديث امل�ضتمر لل�ضيا�ضات املختلفة 

�الجراءات املعمول بها لدى البنك، حيث تقوم برفع التقارير الد�رية �املطلوبة اىل نائب رئي�س تنفيذي / ادارة املخاطر �الئتمان.

قامت دائرة ادارة املخاطر خالل عام 2014  باإعداد التقارير وال�ضيا�ضات املبينة ادناه وعر�ضها على ال�ضادة جلنة املخاطر
اعداد التقارير املتعلقة باإدارة را�س املال � ادارة املخاطر املتعلقة مبخاطر الئتمان �تقييم اأداء حمفظة الت�ضهيالت غري العاملة �ن�ضب التعرث �املخ�ض�ضات املقابلة . 1

لها، خماطر الرتكزات، خماطر ال�ضوق، خماطر ال�ضيولة، خماطر ا�ضعار الفائدة، �املخاطر الت�ضغيلية �خطة ا�ضتمرارية العمل.
اعداد ا�ضرتاتيجية املخاطر ال�ضنوية �املعدة �فقًا خلطة العمال لل�ضنوات الثالث ) 2014 - 2016 (.. 2
اعداد التقارير املتعلقة بعملية التقييم الداخلي لكفاية را�س املال ICAAP �مبا فيها اختبارات ال��ضاع ال�ضاغطة لكل حمفظة �تاأثريها على الرباح �ن�ضبة كفاية را�س . 3

املال �خماطر ال�ضيولة ��ضمان بقائها �ضمن حد�د املخاطر املقبولة �املحددة من قبل جمل�س ادارة البنك.
باإدارة خماطر . 4 الن�ضب املتعلقة  التعديالت الخرية احلا�ضلة على متطلبات بازل 3 �ا�ضتعرا�س  ا�ضتعرا�س اهم املقررات املتعلقة بتطبيق معيار بازل 3 �بيان اهم 

ال�ضيولة �الرافعة املالية �بيان حد�دها املطلوبة �فقًا لبيانات البنك املالية �املوازنات التقديرية.
كما قامت الدائرة بتحديث ا� امل�ضاركة يف حتديث ال�ضيا�ضات التالية �اعتمادها من جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س ادارة البنك:. 5

• �ضيا�ضة خماطر ال�ضيولة.	
• 	.Business Impact Analysis ضيا�ضة ادارة خطة ا�ضتمرارية العمل �ا�ضتعرا�س نتائج الفح�س املتعلقة بها �نتائج  حتليل اثر العمال�
• للقطاعات 	 املحددة  ال�ضقوف  �حتديدًا   Risk Appetite Statement & Framework املخاطر  من  املقبول  للم�ضتوى  العام  بالطار  املتعلقة  الوثيقة  حتديث 

القت�ضادية �ضمن حمفظة ت�ضهيالت ال�ضركات.
• البنك املركزي الردين بهذا 	 لتعليمات  التعر�ضات الكبرية  �فقًا  التي متت على �ضيا�ضة خماطر الئتمان �ت�ضمينها بتعليمات ادارة  التعديالت  امل�ضاركة يف 

اخل�ضو�س .
• امل�ضاركة يف حتديث ال�ضيا�ضة الئتمانية ل�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات ال�ضركة التابعة للبنك.	
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الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر
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االقرارات

اإقرار من جمل�س االإدارة
 يقر جمل�س اإدارة بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( بعدم �جود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ضتمرارية عمل البنك خالل ال�ضنة املالية املقبلة 2015.. 1
 يقر جمل�س الإدارة مب�ضوؤ�ليته عن اإعداد البيانات املالية �توفري نظام رقابة  فّعال يف البنك.. 2
يقر كافة اأع�ضاء جمل�س الدارة باأنهم  مل يح�ضلوا على اأية منافع من خالل عملهم يف البنك �مل يف�ضحوا عنها، �ضواء كانت تلك املنافع مادية اأم عينية، ��ضواء كانت . 3

لهم �ضخ�ضيًا اأ� لأي من ذ�ي العالقة بهم، �ذلك عن �ضنة 2014.

د. خالد كاجيجي
رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س. م. ب( البحرين وميثلها: �ضائل ال�عري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�ضليمان العزابي
ع�ض� جمل�س اإدارة

ب�ضري معت�ق
ع�ض� جمل�س اإدارة

اأ�ضامة الزناتي
ع�ض� جمل�س اإدارة

حكم الزوايدة
ع�ض� جمل�س اإدارة

  Varner Holdings Limited
وميثلها: فرن�ن هانديل

ع�ض� جمل�س اإدارة

نقر نحن املوقعني اأدناه ب�ضحة �دقة �اكتمال املعلومات �البيانات الواردة يف التقرير ال�ضنوي.. 4

د. خالد كاجيجي
رئي�س جمل�س الإدارة

�ضيم�نا �ضابيال
املدير العام

رنا ال�ض�احلة
قائم باأعمال املراقب املايل
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القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4

تقرير	مدققي	احل�سابات	
قائمة	املركز	املايل	املوحدة

قائمة	الدخل	املوحدة
قائمة	الدخل	ال�سامل	املوحدة

قائمة	التغريات	يف	حقوق	امللكية	املوحدة
قائمة	التدفقات	النقدية	املوحدة

اي�ساحات	حول	القوائم	املالية	املوحدة

50
51
52
53
54
55
57



51
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 50

تقرير حول القوائم املالية املوحدة
لقد	دققنا	القوائم	املالية	املوحدة	املرفقة	لبنك	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية	)الأردن(	�سركة	م�ساهمة	عامة	حمدودة	و�سركته	التابعة	)"املجموعة"(	والتي	تتكون	من	قائمة	
املركز	املايل	املوحدة	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	وقائمة	الدخل	املوحدة	وقائمة	الدخل	ال�سامل	املوحدة	وقائمة	التغريات	يف	حقوق	امللكية	املوحدة	وقائمة	التدفقات	النقدية	

املوحدة	لل�سنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ	وملخ�ص	لأهم	ال�سيا�سات	املحا�سبية	واملعلومات	الي�ساحية	الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية املوحدة
اإن	جمل�ص	الإدارة	م�سوؤول	عن	اإعداد	هذه	القوائم	املالية	وعر�سها	ب�سورة	عادلة	وفقا	ملعايري	التقارير	املالية	الدولية،	بال�سافة	اىل	حتديد	نظام	الرقابة	الداخلي	ال�سروري	

لإعداد	قوائم	مالية	خالية	من	الأخطاء	اجلوهرية	�سواء	الناجتة	عن	احتيال	اأو	عن	خطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات
اإن	م�سوؤوليتنا	هي	اإبداء	الراأي	حول	هذه	القوائم	املالية	املوحدة	ا�ستنادا	اإىل	تدقيقنا.		لقد	قمنا	بتدقيقنا	وفقا	للمعايري	الدولية	للتدقيق،	وتتطلب	منا	هذه	املعايري	اللتزام	

بقواعد	ال�سلوك	املهني	وتخطيط	وتنفيذ	اأعمال	التدقيق	للح�سول	على	تاأكيد	معقول	باأن	القوائم	املالية	خالية	من	الأخطاء	اجلوهرية.

يت�سمن	التدقيق	القيام	باجراءات	للح�سول	على	ادلة	موؤيدة	للمبالغ	والإي�ساحات	الواردة	يف	القوائم	املالية	اإن	اإختيار	تلك	الإجراءات	ي�ستند	اىل	اجتهاد	مدقق	احل�سابات	
مبا	يف	ذلك	تقييم	خماطر	الأخطاء	اجلوهرية	يف	القوائم	املالية	�سواء	الناجتة	عن	الإحتيال	او	اخلطاأ.		عند	تقييم	مدقق	احل�سابات	للمخاطر	ياأخذ	يف	الإعتبار	نظام	الرقابة	
الداخلي	للمجموعة	ذي	ال�سلة	باعداد	وعر�ص	القوائم	املالية	ب�سورة	عادلة	وذلك	لت�سميم	اإجراءات	تدقيق	مالئمة	للظروف	ولي�ص	بهدف	ابداء	راأي	حول	مدى	فعالية	نظام	
الرقابة	الداخلي	يت�سمن	التدقيق	كذلك	تقييم	مالءمة	ال�سيا�سات	املحا�سبية	املطبقة	ومعقولية	التقديرات	املحا�سبية	التي	قامت	بها	الإدارة،	ا�سافة	اىل	تقييم	العر�ص	العام	

للقوائم	املالية.		
		

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

الـــراأي
يف	راأينا،	اإن	القوائم	املالية	املوحدة	ُتظهر	بعدالة،	من	كافة	النواحي	اجلوهرية،	املركز	املايل	املوحد	للمجموعة	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	واأداءها	املايل	املوحد	وتدفقاتها	

النقدية	املوحدة	لل�سنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ	وفقًا	ملعايري	التقارير	املالية	الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ	املجموعة	بقيود	و�سجالت	حما�سبية	منظمة	ب�سورة	اأ�سولية،	واأن	القوائم	املالية	الواردة	يف	تقرير	جمل�ص	الإدارة	متفقة	معها	ونو�سي	امل�سادقة	عليها.

حممد	اإبراهيم	الكركي
ترخي�ص	رقم	882

عمان	– اململكة	الأردنية	الها�سمية
24	�سباط	2015

تقرير مدققي الحسابات

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 
اإىل م�ساهمي بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية
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قائمة المركز المالي الموحدة 
كما في 3١ كانون األول ٢٠١4

2014اإي�ساحات
دينــــــار

2013
دينــــــار

املـوجودات
900ر912ر40854ر069ر4145نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية

815ر472ر642104ر213ر587اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
-585ر910ر69اإيداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

966ر326ر5101ر070ر71موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
015ر252ر840486ر569ر8502ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بال�سايف
426ر607ر617274ر561ر9298موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

364ر908ر8329ر977ر109ممتلكات	ومعدات
040ر151ر5922ر653ر111موجودات	غري	ملمو�سة

032ر472787ر121ر181موجودات	�سريبية	موؤجلة
809ر872ر94921ر777ر1242موجودات	اأخرى

367ر291ر447956ر926ر099ر1جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات 

283ر834ر815143ر452ر13183ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
774ر515ر813590ر489ر14687ودائع	عمالء
419ر255ر26138ر687ر1543تاأمينات	نقدية
827ر299ر9717ر720ر167اأموال	مقرت�سة

164ر398ر5061ر007ر172خم�س�سات	متنوعة
414ر601ر5824ر279ر185خم�س�ص	�سريبة	الدخل
095ر71962ر1832مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

392ر739ر97436ر272ر1923مطلوبات	اأخرى
368ر706ر641822ر943ر952جمموع املطلوبات

حقوق امللكيــة
حقوق م�ساهمي البنك

000ر000ر000100ر000ر20110راأ�ص	املال	املكتتب	به	واملدفوع
943ر94366ر66عالوة	ا�سدار

371ر781ر41617ر715ر2119احتياطي	قانوين
542ر281208ر21197احتياطي	اختياري

120ر671ر7784ر980ر214احتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة
)882ر404()542ر368(22احتياطي	القيمة	العادلة

905ر261ر93011ر390ر12اأرباح	مدورة
999ر584ر806133ر982ر146جمموع حقوق امللكية

367ر291ر447956ر926ر099ر1جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب	الإي�ساحات	املرفقة	من	رقم	1	اإىل	رقم	43	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها
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قائمة الدخل الموحدة  
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4

2014اإي�ساحات
دينـــــار

2013
دينـــــار

260ر713ر17362ر040ر2365الفوائد	الدائنة
)653ر484ر29()054ر909ر29(24الفوائد	املدينة

607ر228ر11933ر131ر35�سايف اإيرادات الفوائد

807ر382ر0582ر482ر253�سايف	اإيرادات	العمولت
414ر611ر17735ر613ر38�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

176ر626717ر028ر261اأرباح	عمالت	اجنبية
425ر860169ر27153اأرباح	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل

900ر3963ر94اأرباح	موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
333ر051ر2884ر406ر284اإيرادات	اأخرى

248ر553ر34740ر296ر44اإجمايل الدخل

)543ر230ر11()129ر710ر11(29نفقات	موظفني
)225ر898ر1()406ر988ر1(10	و11اإ�ستهالكات	واإطفاءات

)773ر773ر6()741ر233ر7(30م�ساريف	اخرى
)366ر034ر3()429ر304ر3(8خم�س�ص	تدين	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة

)000ر501()189ر719(17م�سروف	خم�س�سات	متنوعة
)907ر437ر23()894ر955ر24(اإجمايل امل�سروفات

341ر115ر45317ر340ر19الربح قبل ال�سرائب
)667ر419ر5()986ر898ر5(18�سريبة	الدخل

674ر695ر46711ر441ر13ربح ال�سنة

فلـ�ص/	دينــارفلـ�س/ دينــار
310/1220/106ح�سة	ال�سهم	الأ�سا�سية	واملخف�سة	من	ربح	ال�سنة

تعترب	الإي�ساحات	املرفقة	من	رقم	1	اإىل	رقم	43	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها



53
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 52

قائمة الدخل الشامل الموحدة  
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

674ر695ر46711ر441ر13ربح	ال�سنة
ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى التي �سيتم حتويلها اىل الرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة

315ر340172ر36التغري	يف	القيمة	العادلة	للم�ستقات	املالية	للتحوط	للتدفقات	النقدية
989ر867ر80711ر477ر13جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

تعترب	الإي�ساحات	املرفقة	من	رقم	1	اإىل	رقم	43	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4

الإحتياطيات

اأربــاح مـدورة 
دينـــار

جمموع حقوق 
امللكيــة 

دينـــار

راأ�س املال
املكتتب به

دينـــار

عالوة 
ال�سدار

دينـــار
قانونـــي 

دينـــار
اختيــاري 

دينـــار

خماطر
م�سرفية عامة 

دينـــار

احتياطي 
القيمة العادلة 

دينـــار

- 2014
999ر584ر905133ر261ر11)882ر404(120ر671ر5424ر371208ر781ر94317ر00066ر000ر100الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة

807ر477ر46713ر441ر34013ر36-----جمموع	الدخل	ال�سامل	لل�سنة
-)739ر988ر9(--)261ر11(--000ر000ر10الزيادة	يف	راأ�ص	املال	)اإي�ساح	20(

)000ر80()000ر80(------م�ساريف	زيادة	را�ص	املال
-)703ر243ر2(-658ر309-045ر934ر1--املحول	اىل	الحتياطيات	
806ر982ر930146ر390ر12)542ر368(778ر980ر2814ر416197ر715ر94319ر00066ر000ر110الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

- 2013
010ر717ر616130ر740ر10)197ر577(269ر208ر5424ر837208ر069ر94316ر00066ر000ر100الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة

989ر867ر67411ر695ر31511ر172-----جمموع	الدخل	ال�سامل	لل�سنة
-)385ر174ر2(-851ر462-534ر711ر1--املحول	اىل	الحتياطيات	
)000ر000ر9()000ر000ر9(------توزيعات	اأرباح	نقدية

999ر584ر905133ر261ر11)882ر404(120ر671ر5424ر371208ر781ر94317ر00066ر000ر100الر�سيد	يف	نهاية	ال�سنة	

• ان	احتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة	مقيد	ال�سحب	ول	ميكن	الت�سرف	به	ال	مبوافقة	البنك	املركزي	الردين.	
• ل	ميكن	الت�سرف	مببلغ		472ر121ر1	دينار	من	الرباح	املدورة	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	موجودات	�سريبية	موؤجلة	مقابل	032ر787	دينار	كما	يف	31	كانون		

الأول	2013،	كما	ل	ميكن	الت�سرف	مببلغ		542ر368	دينار	من	الرباح	املدورة	مقابل	القيمة	ال�سالبة	لحتياطي	القيمة	العادلة	كما	يف	31	كانون	الول	2014	مقابل	
882ر404	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

• ي�سمل	ر�سيد	الأرباح	املدورة	مبلغ	254ر56	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	ل	ميكن	الت�سرف	به،	والذي	ميثل	اأثر	التطبيق	املبكر	للمعيار	الدويل	للتقارير	املالية		
رقم	)9(	ال	مبقدار	ما	يتحقق	منه	فعال	من	خالل	عمليات	البيع	مقابل	252ر81	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

تعترب	الإي�ساحات	املرفقة	من	رقم	1	اإىل	رقم	43	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4

2014اإي�ساح
دينــــــار

2013
دينــــــار

الأن�سطة	الت�سغيلية:
341ر115ر45317ر340ر19الربح	قبل	ال�سرائب

تعديالت بنود غري نقدية -
225ر898ر4061ر988ر1ا�ستهالكات	واطفاءات

366ر034ر4293ر304ر3خم�س�ص	تدين	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة
)240ر15()361ر103(اأرباح	ا�ستبعاد	ممتلكات	و	معدات
-)127ر62(اأرباح	بيع	موجودات	م�ستملكة

000ر189501ر719خم�س�سات	متنوعة
752ر486316ر850فوائد	م�ستحقة

)908ر90()600ر24(ارباح	غري	متحققة	من	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
)168ر3()269ر64(اأرباح	بيع	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل

)900ر3()396ر94(اأرباح	بيع	موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
-379ر155خ�سائر	تدين	اأرا�سي	معدة	للبيع

)329ر126()562ر664(تاأثري	تغري	ا�سعار	ال�سرف	على	النقد	وما	يف	حكمه
139ر626ر02722ر345ر25التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات

التغري	يف	املوجودات	واملطلوبات	-
)الزيادة(	النق�ص	يف	الإيداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

000ر635ر10)585ر910ر9(التي	تزيد	ا�ستحقاقاتها	عن	ثالثة	اأ�سهر
048ر32586ر345النق�ص	يف	املوجودات	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل

)079ر644ر26()254ر622ر19(الزيادة	يف	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة
)963ر440ر9()112ر243ر21(الزيادة	يف	املوجودات	الأخرى

)55(055ر709النق�ص	)الزيادة(	يف	ار�سدة	مقيدة	ال�سحب	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
-)000ر000ر10(النق�ص	يف	ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	التي	تزيد	ا�ستحقاقاتها	عن	ثالثة	اأ�سهر

984ر986ر607107ر646ر80الزيادة	يف	ودائع	العمالء
159ر611ر8426ر431ر5الزيادة	يف	تاأمينات	نقدية
668ر428ر4683ر524ر2الزيادة	يف	مطلوبات	اأخرى
-)847ر109(خم�س�سات	متنوعة	مدفوعة

901ر288ر526115ر116ر54�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة
)499ر401ر4()709ر559ر5(ال�سرائب	املدفوعة

402ر887ر817110ر556ر48�سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

تعترب	الإي�ساحات	املرفقة	من	رقم	1	اإىل	رقم	43	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها
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2014اإي�ساح
دينــــــار

2013
دينــــــار

الأن�سطة	ال�ستثمارية
)976ر452ر167()073ر830ر178(�سراء	موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

220ر594ر279117ر970ر154بيع	وا�ستحقاق	موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
)796ر431()428ر354ر1(�سراء	ممتلكات	ومعدات
500ر579133ر109بيع	ممتلكات	ومعدات

)410ر198()216ر212(�سراء	موجودات	غري	ملمو�سة
)462ر355ر50()859ر316ر25(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة	التمويلية
-)000ر80(م�ساريف	زيادة	راأ�ص	املال
)500ر513ر8()806ر257(اأرباح	موزعة	على	امل�ساهمني

)688ر503ر46(144ر421الزيادة	)النق�ص(	يف	اأموال	مقرت�سة
)188ر017ر55(338ر83�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

752ر514ر2965ر323ر23�سايف	الزيادة	يف	النقد	وما	يف	حكمه
329ر562126ر664تاأثري	تغري	اأ�سعار	ال�سرف	على	النقد	وما	يف	حكمه

296ر201ر37719ر842ر24النقد	وما	يف	حكمه	يف	بداية	ال�سنة
377ر842ر23524ر830ر3248النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة( 
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4
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)1( معلومات عامة

ان	بنك	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية	)الأردن(	�سركة	م�ساهمة	عامة	اأردنية	تاأ�س�ص	بتاريخ	21	كانون	ثاين	1990	مبوجب	قانون	ال�سركات	رقم	1	ل�سنة	1989.	ومركزه	الرئي�سي	
مدينة	عمــان.

يقوم	البنك	بتقدمي	جميع	الأعمال	امل�سرفية	واملالية	املتعلقة	بن�ساطه	من	خالل	مركزه	وفروعه	داخل	اململكة	وعددها	27	وال�سركة	التابعة	له.

اإن	اأ�سهم	البنك	مدرجة	يف	بور�سة	عمان.

يتم	توحيد	القوائم	املالية	املوحدة	للبنك	و	ال�سركة	التابعة	)ي�سار	اليهما	معا	"باملجموعة"(	يف	القوائم	املالية	للموؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية	– البحرين.

مت	اإقرار	القوائم	املالية	املوحدة	من	قبل	جمل�ص	اإدارة	املجموعة	بتاريخ	24	�سباط	2015	وهي	خا�سعة	ملوافقة	الهيئة	العامة	للم�ساهمني.

)2( ال�سيا�سات املحا�سبية

اأ�س�س اإعداد القوائم املالية
مت	اعداد	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة	وفقًا	للمعايري	ال�سادرة	عن	جمل�ص	معايري	املحا�سبة	الدولية	والتف�سريات	ال�سادرة	عن	جلنة	تف�سريات	التقارير	املالية	الدولية	

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

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

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

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
ان	ال�سيا�سات	املحا�سبية	املتبعة	يف	اعداد	القوائم	املالية	املوحدة	متفقة	مع	تلك	التي	اتبعت	يف	اعداد	القوائم	املالية	لل�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	الأول	2013،	با�ستثناء	اأن	

البنك	قام	بتطبيق	التعديالت	والتف�سريات	التالية:

املن�ساآت ال�ستثمارية- تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )12( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )27(
تبني	هذه	التعديالت	الإ�ستثناء	من	متطلبات	التوحيد	للمن�ساآت	التي	ينطبق	عليها	تعريف	�سركة	ا�ستثمار	ح�سب	معيار	التقارير	املالية	الدويل	رقم	)10(.	يتطلب	هذا	الإ�ستثناء	

من	ال�سركة	الأم	ت�سجيل	ال�سركات	التابعة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الأرباح	واخل�سائر.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
تو�سح	هذه	التعديالت	ما	ورد	يف	املعيار	واملتعلقة	بوجود	حق	قانوين	ملزم	باإجراء	التقا�ص،	تو�سح	التعديالت	اأي�سًا	تطبيق	اآلية	التقا�ص	لأنظمة	الت�سوية	والتي	تطبق	اآليات	

الت�سوية	الإجمالية	التي	ل	حتدث	جميعًا	بنف�ص	الوقت.

التف�سري رقم 21 ال�سادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية – الر�سوم )التف�سري رقم 21 ال�سادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية(
يو�سح	التف�سري	رقم	21	ال�سادر	عن	جلنة	تف�سريات	معايري	التقارير	املالية	الدولية	اأن	املن�ساأة	تقوم	بتثبيت	التزام	عن	ر�سوم	ما	عند	اإجراء	ن�ساط	�سيتوجب	ال�سداد،	كما	
حددتها	الت�سريعات	ذات	العالقة.	يو�سح	التف�سري	كذلك	اأنه	يتم	ت�سجيل	اللتزام	على	فرتات	فقط	اإذا	كان	الن�ساط	الذي	ي�ستدعي	ال�سداد	قد	ح�سل	خالل	فرتة	حمدده	
بالت�سريعات	ذات	العالقة.	بالن�سبة	للر�سوم	التي	تن�ساأ	عند	بلوغ	احلد	الأدنى	مل�ستوى	ال�سداد،	يو�سح	التف�سري	اأنه	ل	يتم	العرتاف	باأي	التزام	قبل	الو�سول	اإىل	احلد	الأدنى	

من	م�ستوى	ال�سداد	املحدد.

اإف�ساحات املبالغ القابلة للتح�سيل للموجودات غري املالية – التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 36 تدين قيمة املوجودات املالية
تزيل	هذه	التعديالت	التبعات	غري	املق�سودة	ملعيار	التقارير	املالية	الدويل	رقم	13	)قيا�ص	القيمة	العادلة(	حول	الإف�ساحات	املطلوبة	مبوجب	املعيار	املحا�سبي	الدويل	رقم	
36	)تدين	قيمة	املوجودات(.	بالإ�سافة	اإىل	ذلك،	تتطلب	هذه	التعديالت	الإف�ساح	حول	املبالغ	القابلة	للتح�سيل	للموجودات	اأو	وحدات	توليد	النقد	التي	مت	ت�سجيل	خ�سائر	

التدين	يف	القيمة	املتعلقة	بها	اأو	عك�سها	خالل	الفرتة.

مل	ينتج	عن	تطبيق	هذه	التعديالت	والتف�سريات	اأي	اأثر	على	املركز	املايل	اأو	الأداء	املايل	للبنك.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4
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اأ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�سمن	القوائم	املالية	املوحدة	القوائم	املالية	للبنك	وال�سركة	التابعة	له	واخلا�سعة	ل�سيطرته	وتتحقق	ال�سيطرة	عندما	يكون	البنك	معر�ص	للعوائد	املتغرية	الناجتة	من	
ا�ستثماره	يف	ال�سركة	التابعة	او	يكون	له	حقوق	يف	هذه	العوائد،	ويكون	قادرًا	على	التاأثري	يف	هذه	العوائد	من	خالل	�سلطته	على	ال�سركة	التابعة،	ويتم	ا�ستبعاد	املعامالت	

والأر�سدة	واليرادات	وامل�سروفات	فيما	بني	البنك	وال�سركة	التابعة.

هناك	�سركة	واحدة	تابعة	للبنك	هي	�سركة	التعاون	العربي	لال�ستثمارات	املالية	ذات	امل�سوؤولية	املحدودة	و	راأ�سمالها	000ر600ر15	دينار	واململوكة	بالكامل	من	قبل	البنك	
ومقرها	يف	عمان	ومتار�ص	ادارة	ال�ستثمار	واأعمال	الو�ساطة	يف	الوراق	املالية	نيابة	عن	عمالئها	بال�سافة	اىل	تقدمي	ا�ست�سارات	مالية	لال�ستثمار	يف	الوراق	املالية	وقد	

تاأ�س�ست	ال�سركة	بتاريخ	25	كانون	الثاين	1990.

يتم	اعداد	القوائم	املالية	لل�سركة	التابعة	لنف�ص	ال�سنة	املالية	للبنك	وباإ�ستخدام	نف�ص	ال�سيا�سات	املحا�سبية	املتبعة	يف	البنك،	اذا	كانت	ال�سركة	التابعة	تتبع	�سيا�سات	حما�سبية	
تختلف	عن	تلك	املتبعة	يف	البنك	فيتم	اجراء	التعديالت	الالزمة	على	القوائم	املالية	لل�سركة	التابعة	لتتطابق	مع	ال�سيا�سات	املحا�سبية	املتبعة	يف	البنك.

يتم	توحيد	نتائج	عمليات	ال�سركة	التابعة	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	من	تاريخ	متلكها	وهو	التاريخ	الذي	يجري	فيه	فعليًا	انتقال	�سيطرة	البنك	على	ال�سركة	التابعة،	ويتم	توحيد	
نتائج	عمليات	ال�سركة	التابعة	التي	مت	التخل�ص	منها	يف	قائمة	الدخل	املوحد	حتى	تاريخ	التخل�ص	وهو	التاريخ	الذي	يفقد	البنك	فيه	ال�سيطرة	على	ال�سركة	التابعة.

يف	حال	اإعداد	قوائم	مالية	منف�سلة	للبنك	كمن�ساأة	م�ستقلة	يتم	اظهار	ال�ستثمارات	يف	ال�سركة	التابعة	بالتكلفة.

معلومات القطاعات
قطاع	الأعمال	ميثل	جمموعة	من	املوجودات	والعمليات	التي	ت�سرتك	معًا	يف	تقدمي	منتجات	اأو	خدمات	خا�سعة	ملخاطر	وعوائد	تختلف	عن	تلك	املتعلقة	بقطاعات	اأعمال	اأخرى	

والتي	يتم	قيا�سها	وفقًا	للتقارير	التي	يتم	اإ�ستعمالها	من	قبل	املدير	التنفيذي	متخذ	القرار	الرئي�سي	لدى	املجموعة.

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

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

على	ر�سيد	الدين	القائم.

يتـم	اثبات	هذه	املوجودات	عند	ال�سراء	بالكلفة	م�سافًا	اليها	م�ساريف	القتناء،	وتطفاأ	العالوة	/	اخل�سم	با�ستخدام	طريقة	الفائدة	الفعالة	،	قيدًا	على	اأو	حل�ساب	الفائدة،	
وينزل	اأية	خم�س�سات	ناجتة	عن	التدين	يف	قيمتها	يوؤدي	اىل	عدم	امكانية	ا�سرتداد	ال�سل	او	جزء	منه	،	ويتم	قيد	اي	تدين	يف	قيمتها	يف	قائمة	الدخل.

ميثل	مبلغ	التدين	يف	قيمة	هذه	املوجودات	الفرق	بني	القيمة	املثبتة	يف	ال�سجالت	والقيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	املتوقعة	املخ�سومة	ب�سعر	الفائدة	الفعلي	الأ�سلي.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هي	املوجودات	املالية	التي	قامت	املجموعة	ب�سرائها	بغر�ص	بيعها	يف	امل�ستقبل	القريب	وحتقيق	الأرباح	من	تقلبات	الأ�سعار	ال�سوقية	ق�سرية	الأجل	اأو	هام�ص	اأرباح	املتاجرة.

يتم	اثبات	هذه	املوجودات	بالقيمة	العادلة	عند	ال�سراء	)تقيد	م�ساريف	القتناء	على	قائمة	الدخل	عند	ال�سراء(	ويعاد	تقييمها	لحقًا	بالقيمة	العادلـة	،	ويظهر	التغري	يف	
القيمة	العادلة	يف	قائمة	الدخل	مبا	فيها	التغري	يف	القيمة	العادلة	الناجت	عن	فروقات	حتويل	بنود	املوجودات	غري	النقدية	بالعمالت	الجنبية	،	ويف	حال	بيع	هذه	املوجودات	اأو	

جزء	منها	يتم	اأخذ	الأرباح	اأو	اخل�سائر	الناجتة	عن	ذلك	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.	

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

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة	هي	موجودات	مالية	لها	دفعات	ثابتة	او	حمددة	قدمتها	املجموعة	يف	ال�سا�ص	او	جرى	اقتناوؤها	ولي�ص	لها	ا�سعار	�سوقية	يف	ا�سواق	ن�سطة.

يتم	تكوين	خم�س�ص	تدين	للت�سهيالت	الإئتمانية	املبا�سرة	اذا	تبني	عدم	اإمكانية	حت�سيل	املبالغ	امل�ستحقة	للمجموعة	وعندما	يتوفر	دليل	مو�سوعي	على	ان	حدثا	ما	قد	اأثر	
�سلبًا	على	التدفقات	النقدية	امل�ستقبلية	للت�سهيالت	الإئتمانية	املبا�سرة	وعندما	ميكن	تقدير	هذا	التدين،	وت�سجل	قيمة	املخ�س�ص	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.

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

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4
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اأي	فائ�ص	يف	املخ�س�ص	 الت�سهيالت	الإئتمانية	املعد	لها	خم�س�سات	يف	حال	عدم	جدوى	الإجراءات	املتخذة	لتح�سيلها	بتنزيلها	من	املخ�س�ص	ويتم	حتويل	 يتم	�سطب	
الإجمايل	-		اإن	وجد	-		اىل	قائمة	الدخل	املوحدة،	وي�ساف	املح�سل	من	الديون	ال�سابق	�سطبها	اإىل	الإيرادات.

القيمة العادلة
ان	اأ�سعار	الإغالق	)�سراء	موجودات	/	بيع	مطلوبات(	بتاريخ	القوائم	املالية	يف	ا�سواق	ن�سطة	متثل	القيمة	العادلة	لالدوات	وامل�ستقات	املالية	التي	لها	ا�سعار	�سوقية.

يف	حال	عدم	توفر	اأ�سعار	معلنة	او	عدم	وجود	تداول	ن�سط	لبع�ص	الدوات	وامل�ستقات	املالية	او	عدم	ن�ساط	ال�سوق	يتم	تقدير	قيمتها	العادلة	بعدة	طرق	منها:
• مقارنتها	بالقيمة	ال�سوقية	احلالية	لأداة	مالية	م�سابهة	لها	اإىل	حد	كبري.	
• حتليل	التدفقات	النقدية	امل�ستقبلية	وخ�سم	التدفقات	النقدية	املتوقعة	بن�سبة	م�ستخدمة	يف	اأداة	مالية	م�سابهة	لها.	
• مناذج	ت�سعري	اخليارات.	
• يتم	تقييم	املوجودات	واملطلوبات	املالية	طويلة	المد	والتي	ل	ي�ستحق	عليها	فوائد	مبوجب	خ�سم	التدفقات	النقدية	ومبوجب	�سعر	الفائدة	الفعالة،	ويتم	اإطفاء	اخل�سم		

/العالوة	�سمن	ايرادات	الفوائد	املقبو�سة/	املدفوعة	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.

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

التدين يف قيمة املوجودات املالية
تقوم	املجموعة	مبراجعة	القيم	املثبتة	يف	ال�سجالت	للموجودات	املالية	يف	تاريخ	قائمة	املركز	املايل	لتحديد	فيما	اذا	كانت	هنالك	موؤ�سرات	تدل	على	تدين	يف	قيمتها	افراديًا	

او	على	�سكل	جمموعة،	ويف	حالة	وجود	مثل	هذه	املوؤ�سرات	فانه	يتم	تقدير	القيمة	القابلة	لال�سرتداد	من	اجل	حتديد	خ�سارة	التدين.

ممتلكات ومعدات
جاهزة	 تكون	 عندما	 الأرا�سي(	 )با�ستثناء	 واملعدات	 املمتلكات	 ا�ستهالك	 ويتم	 قيمتها،	 يف	 تدين	 واأي	 املرتاكم	 ال�ستهالك	 تنزيل	 بعد	 بالتكلفة	 واملعدات	 املمتلكات	 تظهر	

لالإ�ستخدام	بطريقة	الق�سط	الثابت	على	مدى	العمر	الإنتاجي	املتوقع	لها	با�ستخدام	الن�سب	ال�سنوية	التالية:

			٪
2	-	15مباين

9	-	20معدات	واأجهزة	واأثاث
15و�سائط	نقل

9	-	25اأجهزة	احلا�سب	الآيل
10ديكورات	وحت�سينات	عقارية

عندما	يقل	املبلغ	املمكن	ا�سرتداده	من	اأي	من	املمتلكات	واملعدات	عن	�سايف	قيمتها	الدفرتية	فاإنه	يتم	تخفي�ص	قيمتها	اإىل	القيمة	املمكن	ا�سرتدادها	وت�سجل	قيمة	التدين	يف	
قائمة	الدخل	املوحدة.

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

يتم	ا�ستبعاد	املمتلكات	واملعدات	عند	التخل�ص	منها	او	عندما	ل	يعود	اأي	منافع	م�ستقبلية	متوقعة	من	ا�ستخدامها	او	من	التخل�ص	منها.

املخ�س�سات
يتم	العرتاف	باملخ�س�سات	عندما	يكون	على	املجموعة	التزامات	يف	تاريخ	قائمة	املركز	املايل	نا�سئة	عن	احداث	�سابقة	وان	ت�سديد	اللتزامات	حمتمل	وميكن	قيا�ص	قيمتها	

ب�سكل	يعتمد	عليه.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4
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�سريبة الدخـل 
متثل	م�ساريف	ال�سرائب	مبالغ	ال�سرائب	امل�ستحقة	وال�سرائب	املوؤجلة.

حت�سب	م�ساريف	ال�سرائب	امل�ستحقة	على	اأ�سا�ص	الرباح	اخلا�سعة	لل�سريبة،	وتختلف	الرباح	اخلا�سعة	لل�سريبة	عن	الرباح	املعلنة	يف	القوائم	املالية	املوحدة	لن	الرباح	
املعلنة	ت�سمل	ايرادات	غري	خا�سعة	لل�سريبة	او	م�ساريف	غري	قابلة	للتنزيل	يف	ال�سنة	املالية	وامنا	يف	�سنوات	لحقة	او	اخل�سائر	املرتاكمة	املقبولة	�سريبيا	اأو	بنود	لي�ست	

خا�سعة	او	مقبولة	التنزيل	لغرا�ص	�سريبية.

حت�سب	ال�سرائب	مبوجب	الن�سب	ال�سرائبية	املقررة	مبوجب	القوانني	والنظمة	والتعليمات	يف	اململكة	الأردنية	الها�سمية.

اإن	ال�سرائب	املوؤجلة	هي	ال�سرائب	املتوقع	دفعها	او	ا�سرتدادها	نتيجة	الفروقات	الزمنية	املوؤقتة	بني	قيمة	املوجودات	او	املطلوبات	يف	القوائم	املالية	املوحدة	والقيمة	التي	يتم	
احت�ساب	الربح	ال�سريبي	على	ا�سا�سها.		يتم	احت�ساب	ال�سرائب	املوؤجلة	با�ستخدام	طريقة	اللتزام	بقائمة	املركز	املايل	وحتت�سب	ال�سرائب	املوؤجلة	وفقًا	للن�سب	ال�سريبية	

التي	يتوقع	تطبيقها	عند	ت�سوية	اللتزام	ال�سريبي	او	حتقيق	املوجودات	ال�سريبية	املوؤجلة.

يتم	مراجعة	ر�سيد	املوجودات	ال�سريبية	املوؤجلة	يف	تاريخ	القوائم	املالية	ويتم	تخفي�سها	يف	حالة	توقع	عدم	امكانية	ال�ستفادة	من	تلك	املوجودات	ال�سريبية	جزئيا	او	كليا.

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
متثل	احل�سابات	التي	تديرها	املجموعة	نيابة	عن	العمالء	ول	تعترب	من	موجودات	املجموعة.	يتم	اظهار	ر�سوم	وعمولت	ادارة	تلك	احل�سابات	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.	يتم	

اعداد	خم�س�ص	مقابل	انخفا�ص	قيمة	املحافظ	م�سمونة	را�ص	املال	املدارة	ل�سالح	العمالء	عن	را�سمالها.

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

على	اأ�سا�ص	التقا�ص	او	يكون	حتقق	املوجودات	وت�سوية	املطلوبات	يف	نف�ص	الوقت.	

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ساريف
يتم	حتقق	ايرادات	الفوائد	با�ستخدام	طريقة	الفائدة	الفعلية	با�ستثناء	فوائد	وعمولت	الت�سهيالت	الئتمانية	غري	العاملة	التي	ليتم	العرتاف	بها	كايرادات	ويتم	ت�سجيلها	

يف	ح�ساب	الفوائد	والعمولت	املعلقة.

يتم	العرتاف	بامل�ساريف	على	ا�سا�ص	مبداأ	ال�ستحقاق.

يتم	ت�سجيل	العمولت	كاإيرادات	عند	تقدمي	اخلدمات	املتعلقة	بها،	ويتم	العرتاف	بارباح	ا�سهم	ال�سركات	عند	حتققها	)اقرارها	من	الهيئة	العامة	للم�ساهمني(.

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

امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط
م�ستقات مالية للتحوط 

لغرا�ص	حما�سبة	التحوط	تظهر	امل�ستقات	املالية	بالقيمة	العادلة،	ويتم	ت�سنيف	التحوط	كما	يلي:
• التحوط	للقيمة	العادلة:	هو	التحوط	ملخاطر	التغري	يف	القيمة	العادلة	ملوجودات	ومطلوبات	املجموعة.	

يف	حال	انطباق	�سروط	حتوط	القيمة	العادلة	الفعال،	يتم	ت�سجيل	الرباح	واخل�سائر	الناجتة	عن	تقييم	اداة	التحوط	بالقيمة	العادلة	و	كذلك	الناجت	عن	التغري	يف	القيمة	
العادلة	للموجودات	اأو	املطلوبات	املتحوط	لها	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.
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• التحوط	للتدفقات	النقدية:	هو	التحوط	ملخاطر	تغريات	التدفقات	النقدية	ملوجودات	ومطلوبات	املجموعة	احلالية	واملتوقعة.	
يف	حال	انطباق	�سروط	حتوط	التدفقات	النقدية	الفعال،	يتم	ت�سجيل	الأرباح	اأو	اخل�سائر	لداة	التحوط	�سمن	حقوق	امللكية	ويتم	حتويله	لقائمة	الدخل	املوحدة	يف	

الفرتة	التي	يوؤثر	بها	اجراء	التحوط	على	قائمة	الدخل.
• التحوط	ل�سايف	ال�ستثمار	يف	وحدات	اأجنبية:	

يف	حال	انطباق	�سروط	التحوط	ل�سايف	ال�ستثمار	يف	وحدات	اأجنبية،	يتم	قيا�ص	القيمة	العادلة	لداة	التحوط	ل�سايف	املوجودات	املتحوط	لها،	ويف	حال	كون	العالقة	
فعالة	يعرتف	باجلزء	الفعال	من	الرباح	او	اخل�سائر	لداة	التحوط	�سمن	حقوق	امللكية	املوحدة	ويعرتف	باجلزء	غري	الفعال	�سمن	قائمة	الدخل	املوحدة،	ويتم	ت�سجيل	

اجلزء	الفعال	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	عند	بيع	ال�ستثمار	يف	الوحدة	الجنبية	امل�ستثمر	بها.
• التحوطات	التي	ل	ينطبق	عليها	�سروط	التحوط	الفعال،	يتم	ت�سجيل	الأرباح	اأو	اخل�سائر	الناجتة	عن	التغري	يف	القيمة	العادلة	لداة	التحوط	يف	قائمة	الدخل	املوحدة		

يف	نف�ص	الفرتة.

م�ستقات مالية للمتاجرة 
يتم	اإثبات	القيمة	العادلة	مل�ستقات	الأدوات	املالية	املحتفظ	بها	لأغرا�ص	املتاجرة	)مثل	عقود	العمالت	الأجنبية	الآجلة،	عقود	الفائدة	امل�ستقبلية،	عقود	املقاي�سة،	حقوق	
خيارات	اأ�سعار	العمالت	الأجنبية(	يف	قائمة	املركز	املايل	املوحدة،	وحتدد	القيمة	العادلة	وفقًا	لأ�سعار	ال�سوق	ال�سائدة،	ويتم	ت�سجيل	مبلغ	التغريات	يف	القيمة	العادلة	يف	قائمة	

الدخل	املوحدة.

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ي�ستمر	العرتاف	يف	القوائم	املالية	املوحدة	باملوجودات	املباعة	والتي	مت	التعهد	املتزامن	باإعادة	�سرائها	يف	تاريخ	م�ستقبلي،	وذلك	ل�ستمرار	�سيطرة	املجموعة	على	تلك	
املوجودات	ولأن	اأية	خماطر	اأو	منافع	توؤول	للمجموعة	حال	حدوثها،	وي�ستمر	تقييمها	وفقًا	لل�سيا�سات	املحا�سبية	املتبعة،	تدرج	املبالغ	املقابلة	للمبالغ	امل�ستلمة	لهذه	العقود	
�سمن	املطلوبات	يف	بند	الأموال	املقرت�سة،	ويتم	العرتاف	بالفرق	بني	�سعر	البيع	و�سعر	اإعادة	ال�سراء	كم�سروف	فوائد	ي�ستحق	على	مدى	فرتة	العقد	با�ستخدام	طريقة	

الفائدة	الفعلية.

اأما	املوجودات	امل�سرتاه	مع	التعهد	املتزامن	باإعادة	بيعها	يف	تاريخ	م�ستقبلي	حمدد	فال	يتم	العرتاف	بها	يف	القوائم	املالية،	وذلك	لعدم	توفر	ال�سيطرة	على	تلك	املوجودات	
ولأن	اأية	خماطر	اأو	منافع	ل	توؤول	للمجموعة	حال	حدوثها.	وتدرج	املبالغ	املدفوعة	املتعلقة	بهذه	العقود	�سمن	الودائع	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	امل�سرفية	الأخرى	اأو	�سمن	
الت�سهيالت	الإئتمانية	ح�سب	احلال،	ويتم	معاجلة	الفرق	بني	�سعر	ال�سراء	و�سعر	اإعادة	البيع	كاإيرادات	فوائد	ت�ستحق	على	مدى	فرتة	العقد	با�ستخدام	طريقة	الفائدة	الفعلية.

املوجودات املالية املرهونة
هي	تلك	املوجودات	املالية	املرهونة	ل�سالح	اطراف	اخرى	مع	وجود	حق	للطرف	الخر	بالت�سرف	بها	)بيع	او	اعادة	رهن(.	ي�ستمر	تقييم	هذه	املوجودات	وفق	ال�سيا�سات	

املحا�سبية	املتبعة	لتقييم	كل	منها	ح�سب	ت�سنيفه	ال�سلي.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�ستحقة
تظهر	املوجودات	التي	اآلت	ملكيتها	للمجموعة	يف	قائمة	املركز	املايل	املوحدة	�سمن	بند	"موجودات	اأخرى" وذلك	بالقيمة	التي	اآلت	بها	للمجموعة	اأو	القيمة	العادلة	اأيهما	اأقل،	
ويعاد	تقييمها	يف	تاريخ	القوائم	املالية	بالقيمة	العادلة	ب�سكل	اإفرادي،	ويتم	ت�سجيل	اأي	تدين	يف	قيمتها	كخ�سارة	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	ول	يتم	ت�سجيل	الزيادة	كاإيراد.	يتم	

ت�سجيل	الزيادة	الالحقة	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	اإىل	احلد	الذي	ل	يتجاوز	قيمة	التدين	الذي	مت	ت�سجيله	�سابقًا.

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

من	خالل	طريقة	اأخرى	غري	الندماج	فيتم	ت�سجيلها	بالتكلفة.

يتم	ت�سنيف	املوجودات	غري	امللمو�سة	على	ا�سا�ص	تقدير	عمرها	الزمني	لفرتة	حمددة	او	لفرتة	غري	حمددة		ويتم	اطفاء	املوجودات	غري	امللمو�سة	التي	لها	عمر	زمني	حمدد	
خالل	هذا	العمر	ويتم	قيد	الطفاء	يف	قائمة	الدخل	املوحدة،	اما	املوجودات	غري	امللمو�سة	التي	عمرها	الزمني	غري	حمدد	فيتم	مراجعة	التدين	يف	قيمتها	يف	تاريخ	القوائم	

املالية	ويتم	ت�سجيل	اأي	تدين	يف	قيمتها	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.

ل	يتم	ر�سملة	املوجودات	غري	امللمو�سة	الناجتة	عن	اعمال	املجموعة	ويتم	ت�سجيلها	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	يف	نف�ص	الفرتة.
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يتم	مراجعة	اأية	موؤ�سرات	على	تدين	قيمة	املوجودات	غري	امللمو�سة		يف	تاريخ	القوائم	املالية.		كذلك	يتم	مراجعة	تقدير	العمر	الزمني	لتلك	املوجودات	ويتم	اجراء	اأية	تعديالت	
على	الفرتات	الالحقة.

تت�سمن	املوجودات	غري	امللمو�سة	لدى	املجموعة	كافة	الأنظمة	وبرامج	احلا�سب	الآيل	و	اخللوات	حيث	يتم	اطفاوؤها	بح�سب	عمرها	النتاجي	بن�سب	ترتاوح	بني	٪20-10	
�سنويًا.

العمالت الجنبية
يتم	ت�سجيل	املعامالت	التي	تتم	بالعمالت	الأجنبية	خالل	ال�سنة	باأ�سعار	ال�سرف	ال�سائدة	يف	تاريخ	اإجراء	املعامالت.	

يتم	حتويل	اأر�سدة	املوجودات	املالية	واملطلوبات	املالية	با�سعار	العمالت	الجنبية	الو�سطية	ال�سائدة	يف	تاريخ	قائمة	املركز	املايل	واملعلنة	من	البنك	املركزي	الأردين.

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

يتم	ت�سجيل	الرباح	واخل�سائر	الناجتة	عن	حتويل	العمالت	الأجنبية	يف	قائمة	الدخل	املوحدة.		

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

النقد وما يف حكمه
هو	النقد	والأر�سدة	النقدية	التي	ت�ستحق	خالل	مدة	ثالثة	اأ�سهر،	وتت�سمن:	النقد	والأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية	والأر�سدة	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	امل�سرفية،	وتنزل	ودائع	

البنوك	واملوؤ�س�سات	امل�سرفية	التي	ت�ستحق	خالل	مدة		ثالثة	اأ�سهر	والأر�سدة	املقيدة	ال�سحب.

)3( ا�ستخدام التقديرات
ان	اعداد	القوائم	املالية	وتطبيق	ال�سيا�سات	املحا�سبية	يتطلب	من	ادارة	املجموعة	القيام	بتقديرات	واجتهادات	توؤثر	يف	مبالغ	املوجودات	واملطلوبات	املالية	والف�ساح	عن	
اللتزامات	املحتملة،		كما	ان	هذه	التقديرات	والجتهادات	توؤثر	يف	اليرادات	وامل�ساريف	واملخ�س�سات	وكذلك	يف	التغريات	يف	القيمة	العادلة	التي	تظهر	�سمن	حقوق	
مبنية	 املذكورة	 التقديرات	 ان	 	 واأوقاتها.	 امل�ستقبلية	 النقدية	 التدفقات	 مبالغ	 لتقدير	 واجتهادات	هامة	 احكام	 ا�سدار	 املجموعة	 ادارة	 يتطلب	من	 وب�سكل	خا�ص	 	 امللكية،	
بال�سرورة	على	فر�سيات	وعوامل	متعددة	لها	درجات	متفاوتة	من	التقدير	وعدم	التيقن	وان	النتائج	الفعلية	قد	تختلف	عن	التقديرات	وذلك	نتيجة	التغريات	الناجمة	عن	

اأو�ساع	وظروف	تلك	التقديرات	يف	امل�ستقبل.
	

اإننا	نعتقد	باأن	تقديراتنا	�سمن	القوائم	املالية	املوحدة	معقولة	ومف�سلة	على	النحو	التايل:
• خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة:	يتم	مراجعة	خم�س�ص	الديون	�سمن	الأ�س�ص	املو�سوعة	من	قبل	البنك	املركزي	الأردين	ومعايري	التقارير	املالية	الدولية.	
• يتم	احت�ساب	التدين	يف	قيمة	العقارات	امل�ستملكة	اعتمادًا	على	تقييمات	عقارية	حديثة	من	قبل	مقدرين	معتمدين	لغايات	احت�ساب	التدين،	ويعاد	النظر	يف	ذلك	التدين		

ب�سكل	دوري.
• 	خم�س�ص	�سريبة	الدخل:	يتم	حتميل	ال�سنة	املالية	مبا	يخ�سها	من	نفقة	�سريبة	الدخل	وفقًا	لالأنظمة	والقوانني	واملعايري	املحا�سبية	ويتم	احت�ساب	واإثبات	املوجودات		

واملطلوبات	ال�سريبية	املوؤجلة	وخم�س�ص	ال�سريبة	الالزم.
• خم�س�سات	ق�سائية:	ملواجهة	اأية	التزامات	ق�سائية	يتم	اأخذ	خم�س�سات	لهذه	الإلتزامات	ا�ستنادًا	لراأي	امل�سـت�سار	القانوين	يف	املجموعة.	
• تقوم	الدارة	باعادة	تقدير	العمار	النتاجية	للموجودات	امللمو�سة	وغري	امللمو�سة	ب�سكل	دوري	لغايات	احت�ساب	ال�ستهالكات	والطفاءات	ال�سنوية	اعتمادا	على	احلالة		

العامة	لتلك	املوجودات	وتقديرات	العمار	النتاجية	املتوقعة	يف	امل�ستقبل،	ويتم	اخذ	خ�سارة	التدين	)ان	وجدت(	اإىل	قائمة	الدخل	املوحدة.
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)4( نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

558ر543ر2366ر894ر6نقد	يف	اخلزينة
اأر�سدة لدى بنوك مركزية:
471ر288ر1808ر335ر10ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب
-000ر000ر79ودائع	لأجل	وخا�سعة	لإ�سعار
871ر080ر99240ر839ر48متطلبات	الحتياطي	النقدي

900ر912ر40854ر069ر145املجموع

• ل	يوجد	ار�سدة	مقيدة	ال�سحب	با�ستثناء	الحتياطي	النقدي	كما	يف	31	كانون	الول	2014	و31	كانون	الول	2013.	
• ل	يوجد	�سهادات	ايداع	ت�ستحق	خالل	فرتة	تزيد	عن	ثالثة	ا�سهر	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	و	31	كانون	الول	2013.	

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

املجموعبنــوك	وموؤ�س�ســات	م�سرفيــة	خارجيـــةبنـوك	وموؤ�س�ســـات	م�سرفيــــة	حمليـــة
2014
دينـــار

2013
دينـــار

2014
دينـــار

2013
دينـــار

2014
دينـــار

2013
دينـــار

392ر583ر89221ر114ر07029ر988ر78720ر434ر32228ر105595ر680ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب
423ر889ر75082ر098ر42358ر455ر75064ر574ر00025ر434ر00018ر524ر32ودائع	ت�ستحق	خالل	فرتة	3	اأ�سهر	اأو	اأقل

815ر472ر642104ر213ر49387ر443ر53785ر009ر32254ر029ر10519ر204ر33املجموع

• بلغت	الأر�سدة	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	امل�سرفية	التي	ل	تتقا�سى	فوائد	908ر778ر6	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	131ر207ر5	دينار	كما	يف	31	كانون		
الأول	2013.

• ل	توجد	اأر�سدة	مقيدة	ال�سحب	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	055ر709	دينار	كما	يف	31	كانون	الول	2013.	

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

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	خارجية
-585ر910ر9اإيداعات	ت�ستحق	خالل	فرتة	من	3	ا�سهر	اىل	6	ا�سهر

-585ر910ر9املجمـوع

• ل	يوجد	ايداعات	مقيدة	ال�سحب	كما	يف	31	كانون	الول	2014	و2013.	
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)7( املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

966ر326ر5101ر070ر1ا�سهم	�سركات

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

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

الفراد ) التجزئة(
899ر980ر25823ر239ر23ح�سابات	جارية	مدينة	*

870ر171ر978178ر073ر193قرو�ص	و	كمبيالت	**
498ر528ر5056ر844ر5بطاقـات	الئتمان

379ر370ر47269ر425ر76القرو�س العقارية
ال�سركات الكربى

633ر127ر49754ر530ر57ح�سابات	جارية	مدينة	*
121ر409ر447134ر695ر138قرو�ص	و	كمبيالت	**

متو�سطة و�سغرية احلجم
085ر419ر1144ر364ر4ح�سابات	جارية	مدينة	*

316ر986ر9995ر984ر6قرو�ص	و	كمبيالت	**
847ر859ر62336ر674ر26احلكومة	و	القطاع	العام	**

648ر853ر893513ر832ر532املجمـــــــوع

)160ر549ر7()339ر256ر8(ينزل	:	فوائد	معلقة
)473ر052ر20()714ر006ر22(ينزل	:	خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة

015ر252ر840486ر569ر502�سايف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

* �سايف	بعد	تنزيل	الفوائد	والعمولت	املقبو�سة	مقدمًا	البالغة	875ر28	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	562ر18	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.
** �سايف	بعد	تنزيل	الفوائد	والعمولت	املقبو�سة	مقدمًا	البالغة	464ر159	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	356ر153	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

• بلغت	الت�سهيالت	الئتمانية	غري	العاملة	502ر809ر30	دينار	اأي	ما	ن�سبته	782ر5٪	من	ر�سيد	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل		
675ر881ر28	دينار	اأي	ما	ن�سبته	621ر5٪		من	الر�سيد	املمنوح	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

• بلغت	الت�سهيالت	الئتمانية	غري	العاملة	بعد	تنزيل	الفوائد	املعلقة	163ر553ر22	دينار	اأي	ما	ن�سبته	299ر4٪	من	ر�سيد	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة	بعد	تنزيل		
الفوائد	املعلقة	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	515ر332ر21	دينار	اأي	ما	ن�ستبه	213ر4٪	من	الر�سيد	املمنوح	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

• بلغت	الت�سهيالت	الئتمانية	املمنوحة	للحكومة	الأردنية	وبكفالتها	623ر674ر26	دينار	اأي	ما	ن�سبته	006ر5٪	من	اجمايل	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة	كما	يف	31		
كانون	الأول	2014	مقابل	847ر859ر36	دينار	اأي	ما	ن�سبته	173ر7٪	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:
فيما	يلي	احلركة	على	خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة:	

ال�سركـــــــــــــــات
الفـــراد

دينـــار

القرو�ص	
العقارية
دينـــار

ال�ســركات	
الكربى
دينـــار

ال�سغرية	
واملتو�سطة
دينـــار

الجمــايل

دينـــار
2014

473ر052ر02520ر492730ر548ر6729ر284178ر595ر9الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة		
429ر304ر2123ر17840ر659)158ر17(197ر622ر2املقتطع	خالل	ال�سنة	من	اليرادات	

)188ر350ر1()486ر391()405ر940(-)297ر18(امل�ستخدم	من	املخ�س�ص	خالل	ال�سنة	)الديون	امل�سطوبة(
5149ر184161ر199ر12الر�سيد يف نهاية ال�سنة 267ر 75122ر265378ر 006ر 714ر

731ر888ر75120ر714378ر253ر5149ر752161ر094ر11خم�س�ص	على	اأ�سا�ص	العميل	الواحد
983ر117ر1-551ر13-432ر104ر1خم�س�ص	على	اأ�سا�ص	املحفظة	للديون	حتت	املراقبة

714ر006ر75122ر265378ر267ر5149ر184161ر199ر12املجموع

2013
065ر109ر44217ر175572ر038ر3339ر115201ر297ر7الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة		

366ر034ر5833ر509157ر578)661ر22(935ر320ر2املقتطع	خالل	ال�سنة	من	اليرادات	
)958ر90(-)192ر68(-)766ر22(امل�ستخدم	من	املخ�س�ص	خالل	ال�سنة	)الديون	امل�سطوبة(

473ر052ر02520ر492730ر548ر6729ر284178ر595ر9الر�سيد	يف	نهاية	ال�سنة
464ر873ر02518ر244730ر501ر6729ر523178ر463ر8خم�س�ص	على	اأ�سا�ص	العميل	الواحد

009ر179ر1-248ر47-761ر131ر1خم�س�ص	على	اأ�سا�ص	املحفظة	للديون	حتت	املراقبة
473ر052ر02520ر492730ر548ر6729ر284178ر595ر9املجموع

• بلغت	قيمة	املخ�س�سات	التي	انتفت	احلاجة	اإليها	نتيجة	ت�سويات	اأو	ت�سديد	ديون	وحولت	اإزاء	ديون	غري	عاملة	مبلغ	115ر617ر1	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014		
مقابل	081ر685ر2	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

الفوائد املعلقة
فيما	يلي	احلركة	على	الفوائد	املعلقة:

الفـــراد

دينـــار

القرو�ص	
العقارية
دينـــار

ال�ســركات	
الكربى
دينـــار

ال�سغرية	
واملتو�سطة
دينـــار

الجمــايل

دينـــار
2014

160ر549ر0257ر867373ر358ر7794ر489156ر660ر2الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة
720ر209ر0002ر245114ر533935ر94210ر149ر1الفوائد	املعلقة	خالل	ال�سنة
)950ر384()140()623ر191(-)187ر193(الفوائد	املحولة	لالإيرادات
)591ر117ر1()355ر294()236ر738(-)000ر85(الفوائد	التي	مت	�سطبها

339ر256ر5308ر253192ر364ر3124ر244167ر532ر3الر�سيد يف نهاية ال�سنة
2013

265ر994ر1776ر794270ر370ر9894ر305124ر228ر2الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة
203ر205ر3372ر680105ر255ر7901ر39631ر812الفوائد	املعلقة	خالل	ال�سنة
)981ر505()489ر2()919ر179(-)573ر323(الفوائد	املحولة	لالإيرادات
)327ر144ر1(-)688ر087ر1(-)639ر56(الفوائد	التي	مت	�سطبها
160ر549ر0257ر867373ر358ر7794ر489156ر660ر2الر�سيد	يف	نهاية	ال�سنة

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)9( موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية
978ر631ر34319ر004ر17اأذونات	خزينة	حكومية

552ر506ر316244ر572ر266�سندات	مالية	حكومية	وبكفالتها
896ر468ر95810ر984ر14�سندات	مالية	اأخرى

426ر607ر617274ر561ر298
حتليل ال�سندات والأذونات:

426ر607ر617274ر561ر298ذات	عائد	ثابت
--ذات	عائد	متغري

426ر607ر617274ر561ر298املجموع

• اإن	اآجال	ا�ستحقاق	ال�سندات	والأذونات	ترتاوح	من	17	يوم	لغاية	5	�سنوات.		
• يرتاوح	معدل	اأ�سعار	الفائدة	على	ال�سندات	من	125ر3٪	اىل	6ر٪8.	

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)10(  ممتلكات ومعدات
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

اأرا�سـي

دينـــار

مبانــــي

دينـــار

معدات	واأجهزة	
واأثاث	

دينـــار

	و�سائـط	نقل

دينـــار

اأجهزة	احلا�سب	
الآيل	

دينـــار

ديكورات	
وحت�سينات	
عقارية	
دينـــار

املجمــوع

دينـــار
- 2014
الكلفة:

920ر174ر75221ر728ر0204ر906ر3422ر161439ر155ر2684ر934ر3775ر011ر3الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة
795ر302ر3811ر50290ر000426ر912187ر598--الإ�سافات

)657ر051ر1()061ر31()484ر220()846ر189()266ر610(--ال�ستبعادات
058ر426ر07221ر788ر0384ر112ر4963ر807436ر143ر2684ر934ر3775ر011ر3الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الإ�ستهالك املرتاكم:
556ر266ر36911ر565ر4342ر483ر2322ر988351ر262ر5333ر603ر2-الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة

742ر278ر4711ر712447ر527240ر95141ر081440ر108-ا�ستهالك	ال�سنة
)439ر045ر1()952ر30()869ر219()838ر189()780ر604(--ا�ستبعادات

859ر499ر88811ر981ر2772ر504ر9212ر159202ر099ر6143ر711ر2-الر�سيد يف نهاية ال�سنة
199ر926ر1849ر806ر7611ر575607ر648233ر044ر6541ر222ر3773ر011ر3�سايف	القيمة	الدفرتية		للممتلكات	واملعدات
633ر51-432ر6--201ر45-دفعات	على	ح�ساب	�سراء	ممتلكات	ومعدات

832ر977ر1849ر806ر1931ر575614ر648233ر044ر8551ر267ر3773ر011ر3�سايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�سنة 

- 2013
الكلفة:

190ر911ر22820ر637ر9534ر712ر3422ر671439ر033ر6194ر076ر3776ر011ر3الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة
170ر668609ر025195ر199-477ر214--الإ�سافات

)440ر345()144ر104()958ر5(-)987ر92()351ر142(-ال�ستبعادات
920ر174ر75221ر728ر0204ر906ر3422ر161439ر155ر2684ر934ر3775ر011ر3الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الإ�ستهالك املرتاكم:
822ر323ر89010ر200ر9522ر276ر8712ر629323ر974ر4802ر547ر2-الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة

914ر169ر8121ر073449ر361212ر29027ر378379ر101-ا�ستهالك	ال�سنة
)180ر227()333ر85()591ر5(-)931ر90()325ر45(-ا�ستبعادات

556ر266ر36911ر565ر4342ر483ر2322ر988351ر262ر5333ر603ر2-الر�سيد يف نهاية ال�سنة

364ر908ر3839ر163ر5862ر110422ر17388ر735892ر330ر3773ر011ر3�سايف	القيمة	الدفرتية		للممتلكات	واملعدات
364ر908ر3839ر163ر5862ر110422ر17388ر735892ر330ر3773ر011ر3�سايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�سنة 

• بلغت	املمتلكات	واملعدات	امل�ستهلكة	بالكامل	335ر902ر5	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	226ر024ر7	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013	ومازالت		
م�ستخدمة	من	قبل	البنك.
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)11( موجودات غري ملمو�سة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

اأنظمة حا�سوب وبرامج وخلوات
2014

دينــــــار
2013
دينــــــار

941ر680ر0402ر151ر2ر�سيد	بداية	ال�سنة
410ر216198ر212اإ�سافات

)311ر728()664ر709(اطفاء	ال�سنة
040ر151ر5922ر653ر1ر�سيد نهاية ال�سنة

)12( موجودات اأخرى
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

998ر849ر2775ر605ر5فوائد	واإيرادات	بر�سم	القب�ص
148ر946634ر654م�سروفات	مدفوعة	مقدمًا

951ر732ر4852ر788ر2عقارات	اآلت	ملكيتها	للمجموعة	وفاًء	لديون	م�ستحقة
996ر78963ر5موجودات	/	ارباح	م�ستقات	مالية	غري	متحققة

077ر240492ر136ذمم	اخرى	/	�سركة	الو�ساطة
246ر307ر8682ر151ر2اأرا�سي	معدة	للبيع	/	�سركة	الو�ساطة

816ر885ر8927ر494ر29اإعتمادات	خم�سومة
577ر906ر4521ر940ر1اخرى

809ر872ر94921ر777ر42املجموع

ان	تفا�سيل	احلركة	على	العقارات	التي	اآلت	ملكيتها	للمجموعة	وفاء	لديون	م�ستحقة	هي	كما	يلي:

 2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

586ر951731ر732ر2ر�سيد	بداية	ال�سنة
365ر001ر0852ر187ا�سافات

-)551ر131(ا�ستبعادات
951ر732ر4852ر788ر2ر�سيد نهاية ال�سنة

تتطلب	تعليمات	البنك	املركزي	الردين	التخل�ص	من	العقارات	التي	الت	ملكيتها	للمجموعة	خالل	فرتة	اق�ساها	�سنتني	من	تاريخ	الحالة.
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)13( ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
20142013

داخل اململكة
دينـــار

خارج اململكة
دينـــار

املجموع
دينـــار

داخل	اململكة
دينـــار

خارج	اململكة
دينـــار

املجموع
دينـــار

825ر015ر13137ر467ر69435ر548ر0521ر261ر01337ر098ر03937ر163ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب
458ر818ر45896ر818ر00091ر000ر7635ر191ر763146ر138ر000124ر053ر22ودائع	لأجل	ت�ستحق	خالل	3	ا�سهر

000ر000ر10-000ر000ر10---ودائع	لأجل	ت�ستحق	خالل9-12	�سهر
283ر834ر589143ر285ر694127ر548ر81516ر452ر776183ر236ر039161ر216ر22املجموع

)14( ودائع عمالء
املجموعاحلكومة	والقطاع	العامال�سركاتالأفراد
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

- 2014
105ر830ر468109ر275790ر758ر36236ر281ر72ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب

643ر320ر5477722ر019237ر083ر22ودائع	توفري
065ر339ر558555ر680ر03524ر413ر472261ر245ر269ودائع	لأجل	وخا�سعة	لإ�سعار

813ر489ر103687ر471ر85725ر408ر853298ر609ر363املجموع

- 2013
390ر268ر83899ر273362ر331ر27931ر574ر67ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب

168ر834ر0697618ر023271ر563ر18ودائع	توفري
216ر413ر460472ر125ر29542ر287ر461196ر000ر234ودائع	لأجل	وخا�سعة	لإ�سعار

774ر515ر374590ر488ر63742ر889ر763227ر137ر320املجموع

• مقابل		 	2014 الأول	 كانون	 	31 كما	يف	 الودائع	 اإجمايل	 من	 705ر٪3	 ن�سبته	 ما	 اأي	 دينار	 103ر471ر25	 اململكة	 داخل	 العام	 والقطاع	 الأردنية	 احلكومة	 ودائع	 بلغت	
374ر488ر42	دينار	اأي	ما	ن�سبته	195ر7٪	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

• بلغت	الودائع	التي	ل	حتمل	فوائد	131ر243ر115	دينار	اأي	ما	ن�سبته	763ر16٪	من	اإجمايل	الودائع	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	960ر223ر104	دينار	اأي	ما		
ن�سبته	650ر17٪	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

• بلغت	الودائع	املحجوزة	)مقيدة	ال�سحب(	743ر333ر18	دينار	اأي	ما	ن�سبته	667ر2٪	من	اإجمايل	الودائع	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	574ر392ر1	دينار	اأي		
ما	ن�سبته	236ر0٪	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

• بلغت	الودائع	اجلامدة	132ر097ر11	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	387ر436ر9	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.	
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)15( تاأمينــات نقديـــة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

874ر380ر74128ر288ر30تاأمينات	مقابل	ت�سهيالت	مبا�سرة
263ر431ر8887ر223ر10تاأمينات	مقابل	ت�سهيالت	غري	مبا�سرة

282ر443ر6322ر174ر3تاأمينات	اأخـرى
419ر255ر26138ر687ر43املجموع

)16( اأموال مقرت�سة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

عدد	الأق�ساط	
املبلغ
دينـــار

ا�ستحقاق	املتبقيةالكلية	
الأق�ساط

�سعر	فائدة	ال�سمانات
الإقرا�ص	

- 2014
750ر2٪كمبيالة	عند	الطلب9	�سهور68111ر011ر5اقرتا�ص	من	البنك	املركزي	الأردين	*

500ر2٪-ن�سف	�سنوية0001414ر675اقرتا�ص	من	البنك	املركزي	الأردين	**
809ر6٪�سندات	رهن	حمفظة	القرو�ص�سهرية29023696ر034ر2ال�سركة	الأردنية	لإعادة	متويل	الرهن	العقاري	***

971ر720ر7املجمــوع

- 2013
750ر2٪كمبيالة	عند	الطلب9	�سهور67811ر011ر5اقرتا�ص	من	البنك	املركزي	الأردين	*

622ر8٪�سندات	رهن	حمفظة	القرو�ص�سهرية149236109ر288ر2ال�سركة	الأردنية	لإعادة	متويل	الرهن	العقاري	**
827ر299ر7املجمــوع

* متثل	الأموال	املقرت�سة	من	البنك	املركزي	البالغة	681ر011ر5	دينار	�سلف	ت�سجيع	قطاع	ال�سناعة.
**	متثل	الأموال	املقرت�سة	من	البنك	املركزي	البالغة	000ر675	دينار	اتفاقية	قر�ص	ال�سندوق	العربي	لالإمناء	القت�سادي	والجتماعي	لتمويل	قطاع	ال�سركات	متناهية	

ال�سغر	وال�سغرية	واملتو�سطة.
***	بلغت	الأموال	التي	مت	اعادة	اقرا�سها	290ر034ر2	دينار	ومبعدل	�سعر	فائدة	709ر7٪	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	149ر288ر2	دينار	ومبعدل	�سعر	فائدة	

522ر9٪	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)17( خم�س�سات متنوعة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

ر�سيد	بداية	
ال�سنة
دينــــار

املكون	خالل	
ال�سنة
دينــــار

امل�ستخدم	
خالل	ال�سنة

دينــــار

ما	مت	رده	
لالإيرادات
دينــــار

ر�سيد	نهاية	
ال�سنة	
دينــــار

- 2014
868ر609--000ر86825ر584خم�س�ص	الق�سايا	املقامة	�سد	املجموعة	واملطالبات	الخرى

638ر397ر1-)847ر109(189ر296694ر813خم�س�سات	اأخرى
506ر007ر2-)847ر109(189ر164719ر398ر1املجمـــوع

- 2013
868ر584)000ر137(--868ر721خم�س�ص	الق�سايا	املقامة	�سد	املجموعة	واملطالبات	الخرى

296ر813--000ر296638ر175خم�س�سات	اأخرى
164ر398ر1)000ر137(-000ر164638ر897املجمـــوع

)18( �سريبة الدخل
اأ- خم�س�س �سريبة الدخل

اإن	احلركة	على	خم�س�ص	�سريبة	الدخل	هي	كما	يلي:

	2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

021ر398ر4143ر601ر4ر�سيد	بداية	ال�سنة
)499ر401ر4()709ر559ر5(�سريبة	الدخل	املدفوعة
892ر604ر8775ر237ر6�سريبة	الدخل	امل�ستحقة

414ر601ر5824ر279ر5ر�سيد نهاية ال�سنة

متثل	�سريبة	الدخل	الظاهرة	يف	قائمة	الدخل	ما	يلي:

	2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

892ر604ر8775ر237ر6�سريبة	الدخل	امل�ستحقة	عن	اأرباح	ال�سنة
)342ر573()605ر714(موجودات	�سريبية	موؤجلة	لل�سنة
272ر23027ر1مطلوبات	�سريبية	موؤجلة	لل�سنة
458ر090362ر405اطفاء	موجودات	�سريبية	موؤجلة
)613ر1()606ر30(اطفاء	مطلوبات		�سريبية	موؤجلة

667ر419ر9865ر898ر5

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ب- موجودات / مطلوبات �سريبة موؤجلة
اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

20142013
ر�سيد	بداية	

ال�سنة
دينـــار

املبالغ	املحررة

دينـــار

املبالغ	امل�سافة

دينـــار

الر�سيد	يف	
نهاية	ال�سنة	

دينـــار

ال�سريبة	
املوؤجلة
دينـــار

ال�سريبة	
املوؤجلة
دينـــار

اأ-	موجودات	�سريبية	موؤجلة
575ر0669ر61711ر31-)300(917ر31خم�س�ص	ديون	غري	عاملة	من	�سنوات	�سابقة

521ر446173ر987198ر566-)415ر11(402ر578احتياطي	القيمة	العادلة
936ر523198ر639384ر098ر5171ر435-122ر663فرق	خم�س�ص	ديون	م�سكوك	فيها

000ر437405ر963527ر506ر9631ر506ر1)000ر350ر1(000ر350ر1اأخرى
032ر472787ر121ر2061ر204ر4803ر942ر1)715ر361ر1(441ر623ر2املجموع

ب-	مطلوبات	�سريبية	موؤجلة
823ر10934ر36324ر80-)711ر35(074ر116احتياطي	القيمة	العادلة	يف	الرباح	املدورة

272ر61027ر6008ر24-)308ر66(908ر90اأرباح	تقييم	موجودات	مالية	من	خالل	قائمة	الدخل
095ر71962ر96332ر104-)019ر102(982ر206املجموع

ان	احلركة	على	ح�ساب	املوجودات/	املطلوبات	ال�سريبية	املوؤجلة	هي	كما	يلي:

20142013
املوجودات
دينـــار

املطلوبات
دينـــار

املوجودات
دينـــار

املطلوبات
دينـــار

436ر99836ر095649ر03262ر787ر�سيد	بداية	ال�سنة
272ر34227ر230573ر9541ر742امل�ساف
)613ر1()308ر436()606ر30()514ر408(امل�ستبعد

095ر03262ر719787ر47232ر121ر1ر�سيد نهاية ال�سنة

مت	احت�ساب	املوجودات	ال�سريبة	املوؤجلة	بن�سبة	35٪	كما	يف	31	كانون	اأول	2014	عو�سا	عن	30٪	كما	يف	31	كانون	اأول	2013	وذلك	مبوجب	ن�سبة	�سريبة	الدخل	على	البنوك	
وفقا	اإىل	قانون	�سريبة	الدخل	رقم	)34(	لعام	2014	و�ساري	املفعول	اعتبارا	من	الأول	من	كانون	الثاين	2015.

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

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

341ر115ر45317ر340ر19الربح	املحا�سبي
)923ر293ر4()000ر756ر3(ارباح	غري	خا�سعة	لل�سريبة

763ر607ر9563ر622ر3م�سروفات	غري	مقبولة	�سريبيا
378ر9985ر24اأرباح	متحققة	يف	الأرباح	املدورة

559ر434ر40716ر232ر19
67ر31٪50ر30٪ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية

ن�سبة	�سريبة	الدخل	القانونية	على	البنوك	يف	الردن	تبلغ	30٪	وعلى	ال�سركة	التابعة	٪24.
مت	اجراء	ت�سوية	نهائية	مع	دائرة	�سريبة	الدخل	للبنك	وال�سركة	التابعة	حتى	نهاية	عام	2011.

مت	تقدمي	القرار	ال�سريبي	للبنك	لعامي	2012	و	2013	ومل	ي�سدر	قرار	نهائي	من	قبل	دائرة	�سريبة	الدخل	حتى	اعداد	هذه	القوائم	املالية.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)19( مطلوبات اأخرى
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

364ر947ر1293ر553ر4فوائد	بر�سم	الدفع
018ر200129ر149ايرادات	مقبو�سة	مقدما

719ر429ر9348ر397ر11ذمم	دائنة
831ر808ر1261ر208ر2م�سروفات	م�ستحقة	وغري	مدفوعة

602ر987580ر566مطلوبات	/	خ�سائر	م�ستقات	مالية	غري	متحققة
375ر390ر1872ر788ر1�سيكات	م�سدقة	م�سحوبة	على	البنك

000ر00060ر60مكافاأة	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة
298ر161ر5741ر323حوالت	بر�سم	الدفع

432ر327ر16-اأمانات	للغري
753ر904ر8371ر225ر2اأخرى

392ر739ر97436ر272ر23املجمـوع

)20( راأ�س املــال
مقابل		 	2014 اأول	 كانون	 	31 يف	 كما	 واحد	 دينار	 ال�سمية	 ال�سهم	 قيمة	 �سهم	 000ر000ر110	 على	 موزع	 دينار	 000ر000ر110	 )املدفوع(	 به	 املكتتب	 املال	 راأ�ص	 يبلغ	

000ر000ر100	دينار	موزع	على	000ر000ر100	�سهم	قيمة	ال�سهم	ال�سمية	دينار	واحد	كما	يف	31	كانون	الول	2013.

اأ�سهم موزعة –
ر�سملة	 وذلك	عن	طريق	 به	 املكتتب	 املال	 راأ�ص	 من	 	٪10 بن�سبة	 دينار	 000ر000ر10	 املال	مببلغ	 راأ�ص	 زيادة	 	2014 ني�سان	 	27 بتاريخ	 للم�ساهمني	 العامة	 الهيئة	 قررت	
739ر988ر9	دينار	من	الرباح	املدورة	و	261ر11	دينار	من	الحتياطي	الختياري	اىل	راأ�ص	املال	وتوزيع	الزيادة	على	�سكل	اأ�سهم	منحة	للم�ساهمني	لي�سبح	راأ�ص	املال	

000ر000ر110	دينار.	هذا	وقد	وافقت	الهيئة	العامة	للم�ساهمني	على	هذا	القرار	يف	تاريخ	27	ني�سان	2014.

اأرباح مقرتح توزيعها –
قرر	جمل�ص	الإدارة	بتاريخ	24	�سباط	2015	التو�سيه	للهيئه	العامه	للم�ساهمني	بتوزيع	اأرباح	نقدية	مببلغ	000ر900ر9	دينار	بن�سبة	9٪	من	راأ�ص	املال	املكتتب	به	واملدفوع.

)21( الإحتياطيـات
احتياطي قانوين –

متثل	املبالغ	املتجمعة	يف	هذا	احل�ساب	ما	مت	حتويله	من	الرباح	ال�سنوية	قبل	ال�سرائب	بن�سبة	10٪	خالل	ال�سنة	وال�سنوات	ال�سابقة	وفقًا	لقانون	البنوك	وهو	غري	قابل	للتوزيع	
على	امل�ساهمني.

احتياطي اختياري –
متثل	املبالغ	املتجمعة	يف	هذا	احل�ساب	ما	مت	حتويله	من	الأرباح	ال�سنوية	قبل	ال�سرائب	بن�سبة	ل	تزيد	عن	20٪	خالل	ال�سنة	وال�سنوات	ال�سابقة.	ي�ستخدم	الحتياطي	الختياري	

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

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

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ان	الحتياطيات	املقيد	الت�سرف	بها	هي	كما	يلي:

املبلــــغا�سم	الحتياطــي
دينــــــار

طبيعةالتقييد

مبوجب	قانون	ال�سركات	والبنوك416ر715ر19احتياطي	قانوين
مبوجب	تعليمات	البنك	املركزي	الأردين778ر980ر4احتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة

)22( احتياطي القيمة العادلة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

م�ستقات	للتحوط
		دينــــــار

- 2014
)882ر404(الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة

415ر11اأرباح	غري	متحققة
925ر24موجودات	�سريبية	موؤجلة
)542ر368(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

- 2013
)197ر577(الر�سيد	يف	بداية	ال�سنة

165ر246اأرباح	غري	متحققة
)850ر73(موجودات	�سريبية	موؤجلة
)882ر404(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

يظهر	احتياطي	القيمة	العادلة	بال�سايف	بعد	تقا�ص	موجودات	�سريبية	موؤجلة	مببلغ	446ر198	دينار	كما	يف	31	كانون	الول	2014	مقابل	موجودات	�سريبية	موؤجلة	مببلغ	
521ر173	دينار	كما	يف	31	كانون	الول	2013.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)23( الفوائــد الدائنـــة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
لالفراد ) التجزئة( 
138ر050161ر160ح�سابات	جارية	مدينة
734ر866ر16819ر662ر19قرو�ص	وكمبيالت
288ر580ر3981ر309ر1بطاقات	الئتمان

840ر394ر9965ر843ر5القرو�س العقارية
ال�سركات الكربى

264ر584ر2742ر881ر2ح�سابات	جارية	مدينة
210ر150ر7349ر239ر9قرو�ص	وكمبيالت

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
523ر373371ر331ح�سابات	جارية	مدينة
261ر633388ر536قرو�ص	وكمبيالت

707ر804ر9132ر431ر2احلكومة والقطاع العام
555ر51783ر459ر1ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية

728ر113269ر454اأر�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
096ر259ر79317ر677ر17موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

624ر586232ر397فوائد	مقبو�سة	على	عقود	مقاي�سة	
292ر566ر6252ر654ر2فوائد	مقبو�سة	من	التمويل	بالهام�ص	/	عمالء	�سركة	تابعة

260ر713ر17362ر040ر65املجمـوع

)24( الفوائـد املدينــة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

122ر075ر2733ر654ر2ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

ودائع	عمالء:
385ر69663ر65ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب

688ر07647ر51ودائع	توفري
462ر177ر30422ر386ر23ودائع	لأجل	وخا�سعة	لإ�سعار

731ر043ر1751ر313ر1تاأمينات	نقدية
644ر232956ر295اأموال	مقرت�سة

401ر305957ر233ر1ر�سوم	موؤ�س�سة	�سمان	الودائع
220ر163ر9931ر909فوائد	مدفوعة	على	عقود	مقاي�سة	

653ر484ر05429ر909ر29املجمـوع

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)25( �سايف اإيرادات العمولت
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

عمولت	دائنة:
388ر304ر8851ر563ر1عمولت	ت�سهيالت	مبا�سرة

419ر078ر1731ر918ر1عمولت	ت�سهيالت	غري	مبا�سرة
807ر382ر0582ر482ر3�سايف ايرادات العمولت

)26( ارباح عمالت اأجنبية
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

847ر064590ر364ناجتة	عن	التداول/	التعامل
329ر562126ر664ناجتة	عن	التقييم

176ر626717ر028ر1املجمـوع

)27( ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

اأرباح )خ�سائر( متحققة 
دينــــــار

ارباح غري متحققة 
دينــــــار

عوائد	توزيعات	ا�سهم	
دينــــــار

املجموع
دينــــــار

- 2014
909ر991134ر60064ر31824ر45ا�سهم	�سركات

951ر18--951ر18�سندات
860ر991153ر60064ر26924ر64املجمــوع

- 2013
114ر349154ر90875ر90)143ر12(ا�سهم	�سركات

311ر15--311ر15�سندات
425ر349169ر90875ر16890ر3املجمــوع
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)28( اإيرادات اأخرى
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

986ر366ر9321ر434ر1عمولت	و�ساطة	يف	ال�سوق	املايل
562ر069624ر865اإيرادات	الفيزا

821ر16416ر21اأتعاب	ادارة	وا�ست�سارات
584ر807234ر278عمولة	احلوالت

459ر843256ر70ا�سرتداد	ديون	معدومة
240ر11015ر10ارباح		راأ�سمالية
010ر0107ر7ايجارات	مقبو�سة

046ر58282ر98عمولة	�سيكات	مرجتعة
425ر073305ر298عمولة	حتويل	رواتب

841ر491362ر458اأجور	بريد
359ر207779ر863اخرى

333ر051ر2884ر406ر4املجمـوع

)29( نفقات موظفني
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

727ر298ر0368ر452ر8رواتب	ومنافع	وعالوات	املوظفني
731ر480ر3751ر664ر1مكافاآت	املوظفني

923ر817896ر952م�ساهمة	املجموعة	يف	ال�سمان	الجتماعي
720ر994299ر374نفقات	طبية

617ر32887ر109نفقات	تدريب	املوظفني
752ر84331ر18مياومات	�سفر

073ر736135ر137اأخـــرى
543ر230ر12911ر710ر11املجمـوع

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4
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)30( م�ساريف اأخرى
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

805ر986978ر939ر�سوم	و�سرائب
401ر154648ر798م�ساريف	احلا�سب	الآيل
255ر750318ر436م�ساريف	ترويج	واعالن

775ر20854ر31م�ساريف	�سفر	
913ر030164ر200م�ساريف	الدارة	العامة	)البحرين(

812ر542728ر746م�ساريف	ات�سالت
823ر542ر9721ر594ر1ايجارات	الفروع

031ر083309ر362اأتعاب	جمل�ص	الدارة
023ر682396ر435قرطا�سية	ولوازم	مكتبية

979ر493320ر358نفقات	معامالت	املقرت�سني
670ر71720ر45نفقات	درا�سات	ا�ست�سارية

249ر7455ر11�سحف	وجمالت	وا�سرتاكات
469ر115199ر302م�ساريف	مهنية	وقانونية

000ر46660ر51مكافاآت	اع�ساء	جمل�ص	الإدارة
051ر957212ر72م�ساريف	�سبكة	ال�سراف	الآيل

738ر406230ر272ر�سوم	حت�سيل	فيزا	العاملية
779ر435582ر573اخرى

773ر773ر7416ر233ر7

)31( ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

674ر695ر46711ر441ر13ربح	ال�سنة	)دينار(
000ر000ر000110ر000ر110املتو�سط	املرجح	لعدد	الأ�سهم	)�سهم(

فلـ�ص/دينــارفلـ�س/دينــار
0/1220/106احل�سة	الأ�سا�سية	لل�سهم	من	ربح	ال�سنة

ان	احل�سة	املخف�سة	لل�سهم	من	ربح	ال�سنة	م�ساوية	للح�سة	الأ�سا�سية	لل�سهم	من	ربح	ال�سنة.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4
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)32( النقد وما يف حكمه
ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

900ر912ر40854ر069ر145نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية	ت�ستحق	خالل	ثالثة	اأ�سهر
815ر472ر642104ر213ر87ي�ساف:	اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	ت�ستحق	خالل	ثالثة	اأ�سهر
)283ر834ر133()815ر452ر183(ينزل:	ودائع	البنوك	واملوؤ�س�سات	امل�سرفية	التي	ت�ستحق	خالل	ثالثة	اأ�سهر

)055ر709(-ينزل:	اأر�سدة	مقيدة	ال�سحب
377ر842ر23524ر830ر48املجموع

)33( امل�ستقــــــات
يظهر	اجلدول	التايل	القيمة	العادلة	املوجبة	و	ال�سالبة	للم�ستقات	املالية	اىل	جانب	توزيع	القيمة	الأ�سمية	لها	ح�سب	اآجالها.

	
اآجال	القيمة	ال�سمية	ح�سب	ال�ستحقـاق

قيمة	عادلة	
موجبة

الف	دينار

قيمة	عادلة	
�سالبة	

الف	دينار

جمموع	القيمة	
الإ�سمية	
الف	دينار

خالل	3	اأ�سهر	

الف	دينار

من	3-12	�سهر	

الف	دينار

من	�سنة	اىل	3	
�سنوات	

الف	دينار

اأكرث	من	3	
�سنوات	

الف	دينار
- 2014

---338ر33836ر36-6م�ستقات	حمتفظ	بها	للمتاجرة
117ر67213ر5--789ر56718-عقود	مقاي�سة	فوائد	*

6567املجموع

- 2013
--688ر64022ر32842ر64265م�ستقات	حمتفظ	بها	للمتاجرة

679ر0904ر7--769ر57811-عقود	مقاي�سة	فوائد	*
64580املجموع

تدل	القيمة	العتبارية	)الإ�سمية(	على	قيمة	املعامالت	القائمة	يف	نهاية	ال�سنة	وهي	ل	تدل	على	خماطر	ال�سوق	او	خماطر	الئتمان.

*	قام	البنك	بالدخول	يف	عقود	مقاي�سة	فوائد	كاأداة	حتوط	مقابل	�سندات	بالعمالت	الأجنبية	وذلك	ملواجهة	خماطر	تغيري	اأ�سعار	الفوائد.

)34( املعامالت مع جهات ذات عالقة
ت�سمل	القوائم	املالية	املوحدة	القوائم	املالية	للبنك	وال�سركة	التابعة	التالية:

را�ص	مال	ال�سركة								
  2014 ن�سبة	امللكيةا�سم	ال�سركة

  دينــــــار
2013	 	
	دينــــــار 	

000ر600ر00015ر600ر10015٪�سركة	التعاون	العربي	لال�ستثمارات	املالية

مت	ا�ستبعاد	الر�سدة	واملعامالت	فيما	بني	البنك	وال�سركة	التابعة.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4
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قامت	املجموعة	بالدخول	يف	معامالت	مع	ال�سركة	الم	وال�سركات	ال�سقيقة	والدارة	العليا	�سمن	الن�ساطات	العتيادية	للبنك	وبا�ستخدام	ا�سعار	الفوائد	والعمولت	التجارية.	
ان	جميع	الت�سهيالت	الئتمانية	املمنوحة	للجهات	ذات	العالقة	تعترب	عاملة	ومل	يوؤخذ	لها	اأي	خم�س�ص.

ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

اجلهات	ذات	العالقة	
ال�سركة	الأم	
وال�سركات	
ال�سقيقة
دينــــــار

الدارة	
التنفيذية	
العليـــا		
دينــــــار

موظفي	البنك

دينــــــار

اأع�ساء	جملـ�ص
الدارة

دينــــــار

2014

دينــــــار

2013

دينــــــار

بنود قائمة املركز املايل
113ر949ر14610ر431ر13410ر9391ر171ر0737ر258ر3-ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة

اأر�سدة	لدى	البنوك
264ر784ر36632ر530ر32---366ر530ر32واملوؤ�س�سات	امل�سرفية

618ر875ر39053ر244ر83---390ر244ر83ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
885ر431ر6436ر209ر2383ر018ر8211ر235ر5841ر955-ودائع	العمالء

بنود خارج قائمة املركز املايل
671ر400ر55340ر283ر00022ر5002-053ر281ر22كفالت

-196ر782ر14---196ر782ر14اعتمادات
400ر769ر50011ر788ر18---500ر788ر18عقود	مقاي�سة	فوائد
000ر550ر35-----عقود	مقاي�سة	عمالت

عنا�سر قائمة الدخل
234ر501886ر007ر905771ر376201ر143130ر675فوائد	وعمولت	دائنة
)429ر804ر1()270ر927ر1()993ر19()681ر37()024ر38()572ر831ر1(فوائد	وعمولت	مدينة

800ر46-----ايجارات	مدفوعة

ترتاوح	ا�سعار	الفائدة	الدائنة	على	الت�سهيالت	الئتمانية	ما	بني	3٪	اىل	11٪،	وترتاوح	ا�سعار	الفائدة	املدينة	على	ودائع	العمالء	ما	بني	5ر0٪	اىل	25ر٪5.

فيما	يلي	ملخ�ص	ملنافع	الدارة	التنفيذية	العليا	للبنك:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

636ر265ر4262ر413ر2رواتب	ومكافاآت

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)35( القيمة العادلة لالأدوات املالية
ي�ستخدم	البنك	الرتتيب	التايل	لأ�ساليب	وبدائل	التقييم	وذلك	يف	حتديد	وعر�ص	القيمة	العادلة	لالأدوات	املالية:

امل�ستوى	الأول:	الأ�سعار	ال�سوقية	املعلنة	يف	الأ�سواق	الفعالة	لنف�ص	املوجودات	واملطلوبات.

امل�ستوى	الثاين:	تقنيات	اأخرى	حيث	تكون	كل	املدخالت	التي	لها	تاأثري	مهم	على	القيمة	العادلة	ميكن	مالحظتها	ب�سكل		مبا�سر	اأو	غري	مبا�سر	من	معلومات	ال�سوق.

امل�ستوى	الثالث:	تقنيات	اأخرى	حيث	ت�ستخدم	مدخالت	لها	تاأثري	مهم	على	القيمة	العادلة		ولكنها	لي�ست	مبنية	على	معلومات	من	ال�سوق	ميكن	مالحظتها.	

اجلدول	التايل	يبني	حتليل	الأدوات	املالية	امل�سجلة	بالقيمة	العادلة	وح�سب	الرتتيب	الهرمي	املذكور	اأعاله:

امل�ستوى	الأول
دينــــــار

امل�ستوى	الثاين
دينــــــار

امل�ستوى	الثالث
دينــــــار

املجموع
دينــــــار

- 2014
موجودات مالية 

510ر070ر1-555ر955105ر964موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
617ر561ر298-656ر696ر961279ر864ر18موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
789ر5--789ر5ارباح	م�ستقات	مالية	غري	متحققة

التزامات مالية
987ر566-987ر566-خ�سائر	م�ستقات	مالية	غري	متحققة

- 2013
موجودات مالية 

966ر326ر1-368ر598101ر225ر1موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
426ر607ر274-530ر338ر896267ر268ر7موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
996ر63--996ر63ارباح	م�ستقات	مالية	غري	متحققة

التزامات مالية
602ر580-602ر580-خ�سائر	م�ستقات	مالية	غري	متحققة

)36( القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية
ت�سمل	هذه	الأدوات	املالية	الأر�سدة	النقدية	والودائع	لدى	البنوك	والبنوك	املركزية،	الت�سهيالت	الإئتمانية	املبا�سرة،	املوجودات	املالية	الأخرى	وودائع	العمالء،	ودائع	البنوك	

واملطلوبات	املالية	الأخرى.

ل	تختلف	القيمة	العادلة	لالأدوات	املالية	ب�سكل	جوهري	عن	قيمتها	الدفرتية.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)37( ادارة املخاطر
تقوم	خمتلف	دوائر	الئتمان	واملخاطر	باتباع	اف�سل	الو�سائل	والجراءات	التي	ت�سمن	تطبيق	ال�سيا�سات	والجراءات	املعمول	بها	�سواء	تلك	ال�سادرة	عن	البنك	املركزي	
الردين	او	عن	املوؤ�س�سة	الم	يف	البحرين،	كما	مت	تطبيق	احدث	الو�سائل	وال�ساليب	املتبعة	يف	البنوك	الرائدة		ومن	خالل	ال�ستعانة	بالأنظمة	البنكية	والتحليلية	املختلفة	

وحتديث	م�ستمر	لل�سيا�سات	املختلفة	والجراءات	املعمول	بها.

ان	عملية	اإدارة	املخاطر	ت�سمل	حتديد	وقيا�ص	وتقييم	ور�سد	املخاطر	املالية	وغري	املالية	التي	ميكن	اأن	توؤثر	�سلبا	على	الأداء	الكلي	للبنك.
ان	الإدارة	العليا	هي	امل�سوؤولة	عن	حتديد	املبادئ	الرئي�سية	للمخاطر	و	مقدار	املخاطر	التي	ميكن	للمجموعة	تقبلها،	و	كذلك	التوزيع	الأمثل	لها	وفقًا	لأن�سطة	وقطاعات	العمل	

املختلفة	لدي	البنك.

وجتدر	ال�سارة	اىل	انه	مت	خالل	عام	2014	ال�ستمرار	بعملية	التقييم	الداخلي	لكفاية	راأ�ص	املال	ICAAP	والتي	تت�سمن	تقييم	م�ستوى	كفاية	راأ�ص	املال	الداخلي	وال�سيولة	
القانونية	بناًء	على	ا�سرتاتيجية	الأعمال	املتوقعة	للثالث	�سنوات	القادمة.

كما	اإ�ستطاع	البنك	املحافظة	على	ن�سبه	كفاية	راأ�سمال	مب�ستوى	مرتفع	اإ�سافة	اإىل	احلفاظ		على	ن�سبة	�سيولة	مريحة	وذلك	حت�سبا	لأي	اأو�ساع	�ساغطة	قد	تطراأ	وللحفاظ	
على	متانة	البنك	ح�سب	متطلبات	ICAAP	و	بازل	III	ومواكبة	اية	تعديالت	تطراأ	على	متطلبات	بازل.

يتمحور	الإطار	العام	لإدارة	خماطر	الئتمان	يف	البنك	حول	التاأكيد	على	�سرورة	التنويع	والتوزيع	يف	حمفظة	الت�سهيالت	الئتمانية	على		قطاعات	اقت�ساديه	حيوية	هامة	
و	تقلي�ص	حجم	الت�سهيالت	للقطاعات	الكرث	خطورة	،	المر	الذي	يعك�ص	ادارة	فعالة	للمخاطر	و�سيا�سة	ائتمان	توائم	بني	املخاطر	والعائد.	ويف	هذا	الإطار	اأي�سا	مت	خالل	
الن�سف	الثاين	من	عام	2014	التفعيل	والرتكيز	على	تقدمي	اخلدمات	امل�سرفية	لقطاع	املوؤ�س�سات	املتو�سطة	متا�سيًا	مع	التوجيهات	ال�سادرة	عن	البنك	املركزي	الردين	
لي�سار	اىل	تقدمي	التمويل	املنا�سب	لعمالء	هذا	القطاع	حتقيقا	لالأهداف	املرجوة	لدعم	هذه	الفئة	من	املجتمع	،	حيث	يتم	منح	الت�سهيالت	امل�سرفية	للموؤ�س�سات	املتو�سطة	
وفقًا	لل�سيا�سة	الئتمانية	خا�سة	لهذه	الفئة	بالإ�سافة	اىل	نظام	ت�سنيف	ائتماين	اعتمد	على	عوامل	مالية	وغري	مالية	من	حيث	نوع	ال�سركات،	موؤهالت	ال�سركات،	نوعية	

الدارة	،	اداء	القطاع	واداء	احل�ساب	لدى	البنوك	الأخرى.

الئتمانية	 ال�سيا�سة	 وحتديث	 ال�سيولة،	 ادارة	خماطر	 مت�سمنه	 املخاطر	 �سيا�سات	 كافة	 من	حتديث	 النتهاء	 من	 	2014 العام	 خالل	 البنك	 قيام	 اىل	 ال�سارة	 كما	جتدر	
للبنك	وت�سمينها	بتعليمات	ادارة	التعر�سات	الكبرية		Large Exposures	وفقًا	لتعليمات	البنك	املركزي	الردين	بهذا	اخل�سو�ص	،	وكذلك	حتديث	ال�سقوف	ال�ستثمارية	
واعتمادها	من	قبل	جمل�ص	الدارة	،	كذلك	قام	البنك	باإعداد	ا�سرتاتيجية		املخاطر	لالأعوام	الثالثة		املقبلة	اعتمادا	على	خطة	العمال	لتلك	ال�سنوات	بالإ�سافة	اىل	حتديث	
للقطاعات	القت�سادية	�سمن	 ال�سقوف	املحددة	 Risk Appetite Statement & Framework	وحتديد	 املخاطر	 املقبول	من	 للم�ستوى	 العام	 بالطار	 املتعلقة	 الوثيقة	

حمفظة	ت�سهيالت	ال�سركات.	كما	يحر�ص	البنك	على	املراجعة	الدورية	لل�سيا�سات	املختلفة	بهدف	التعامل	مع	املخاطر	املحيطة	واحلد	اإن	اأمكن	من	اأثرها.
	

وفيما	يلي	اأهم	املخاطر	امل�سرفية	التي	تتعر�ص	لها	املجموعة	واأ�سلوب	ادارتها:

خماطر الئتمان  )37/اأ( 
خماطر	الإئتمان	هي	املخاطر	التي	قد	تنجم	عن	تخلف	اأو	عجز	الطرف	الآخر	لالأداة	املالية	عن	الوفاء	بالتزاماته	جتاه	املجموعة	مما	يوؤدي	اىل	حدوث	خ�سائر.	يعتمد	بنك	
املوؤ�س�سة	على	تق�سيم	حمفظة	الت�سهيالت	الئتمانية	اإىل	اأربعة	اأق�سام	ت�سم	الت�سهيالت	املقدمة	للحكومات	و	املوؤ�س�سات	املالية	مبا	فيها	البنوك	وال�سركات	التي	ت�سم	كاًل	من	
ت�سهيالت	ال�سركات	الكربى	وال�سركات	متو�سطة	احلجم	بالإ�سافة	اإىل	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.	وقد	ت�سمنت	هذه	ال�سيا�سات	القواعد	والإجراءات	التي	يجب	اأن	يتم	اللتزام	بها	لدى	منح	اأو	جتديد	الت�سهيالت،	وت�سمنت	اأي�سَا	
اآليًا،	 Moody’s Risk Advisor	لت�سنيف	ت�سهيالت	ال�سركات	الكربى	والذي	يتم	 تقييم	خا�ص	للعمالء	كّل	ح�سب	ت�سنيفه،	حيث	يتم	العتماد	حاليًا	على	منوذج	تقييم	

واعتماد	منوذج	Credit Scoring لتقييم	العمالء	املدرجني	�سمن	ال�سركات	املتو�سطة	و/اأو	ت�سهيالت	الأفراد	)التجزئة(.

كما	يقوم	البنك	باتباع	�سيا�سة	التنويع	على	م�ستوى	العمالء	،	القطاعات	القت�سادية	واملناطق	اجلغرافية	مما	ي�ساهم	يف	تقليل	درجة		املخاطر	الئتمانية.	وبهدف	رقابة	
خماطر	الإقرا�ص،	تعقد	جلنة	اإدارة	املخاطر	املنبثقة	عن	جمل�ص	الدارة	اجتماعات	دورية	ملناق�سة	كافة	الأمور	املتعلقة	مبخاطر	الئتمان،	ويتم	تزويدها	بتقارير	ربع	�سنوية	
عن	توزيع	حمفظة	الت�سهيالت	من	حيث	التوزيع	القت�سادي،	والت�سنيف	الئتماين،	والتوزيع	اجلغرايف،	الآجال	الزمنية	للت�سهيالت،	ون�سبة	RAROC	لكل	حمفظة	ورا�ص	املال	

القت�سادي	مما	يحدد	توجه	البنك	يف	الفرتة	الزمنية	القادمة.	كما	يتم	ب�سكل	دوري	مراجعة	كفاية	خم�س�ص	التدين	يف	قيمة	الت�سهيالت	الئتمانية.

ان	تفا�سيل	حمفظة	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة	مبينة	يف	اي�ساح	)8(	بال�سافة	اىل	ذلك	فان	التزامات	املجموعة	خارج	قائمة	املركز	املايل	املعر�سة	ملخاطر	الئتمان	
مبينة	يف	اي�ساح	)42(.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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1( التعر�سات ملخاطر الئتمان )بعد خم�س�س التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�سمانات وخمففات املخاطر الأخرى(:

 2014  
  دينــــــار

2013	 	
	دينــــــار 	

بنود داخل قائمة املركز املايل -
342ر369ر17248ر175ر138اأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية

815ر472ر642104ر213ر87اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
-585ر910ر9ايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

الت�سهيالت	الئتمانية:
494ر425ر313196ر426ر206لالأفراد

928ر034ر64669ر096ر76القرو�ص	العقارية
لل�سركات:

395ر629ر426174ر594ر182ال�سركات	الكربى
351ر302ر8329ر777ر10املتو�سطة	و�سغرية	احلجم
847ر859ر62336ر674ر26للحكومة	والقطاع	العام

426ر607ر617274ر561ر298موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
665ر073ر05614ر612ر35املوجودات	الأخرى

263ر775ر912927ر042ر072ر1اجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل
بنود خارج قائمة املركز املايل -

409ر895ر73983ر258ر76كفالت
553ر669ر28611ر598ر35اعتمادات
886ر651ر1903ر197ر9قبولت

900ر774ر97425ر346ر29�سقوف	ت�سهيالت	غري	م�ستغلة
748ر991ر189124ر401ر150اجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل

011ر767ر052ر1011ر444ر222ر1اجمايل بنود داخل وخارج قائمة املركز املايل

اإن	اأنواع	ال�سمانات	مقابل	القرو�ص	والت�سهيالت	هي	كما	يلي:
• الرهونات	العقارية.	
• رهن	الأدوات	املالية	مثل	الأ�سهم.	
• الكفالت	البنكية.		
• ال�سمان	النقدي.	
• كفالة	احلكومة.	

وتقوم	الإدارة	مبراقبة	القيمة	ال�سوقية	لتلك	ال�سمانات	ب�سكل	دوري	ويف	حال	انخفا�ص	قيمة	ال�سمان	يقوم	البنك	بطلب	�سمانات	اإ�سافية	لتغطية	قيمة	العجز	اإ�سافة	اإىل	اأن	
املجموعة	تقوم	بتقييم	ال�سمانات	مقابل	الت�سهيالت	الئتمانية	غري	العاملة	ب�سكل	دوري.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4



85
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 84

2( توزيع التعر�سات الئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

ال�سركــات
الأفراد

دينــــار

القرو�ص	
العقارية

دينــــار

ال�سركــات	
الكربى

دينــــار

املوؤ�س�سات	
ال�سغرية	
واملتو�سطة
دينــــار

احلكومة	
والقطاع	العام

دينــــار

البنوك	
واملوؤ�س�سات	

امل�سرفية	الخرى
دينــــار

املجموع

دينــــار
 - 2014

603ر918ر765561ر730ر178101ر020ر245453ر120581ر222ر7432ر552696ر667ر3متدنية	املخاطر
790ر932ر373501ر119ر40-874ر026ر98510ر931ر131179ر118ر42772ر736ر199مقبولة	املخاطر

منها	م�ستحقة:	*
691ر538ر62690ر470ر3-855ر424ر2144ر289ر00836ر077ر98813ر276ر33لغاية	30	يوم

414ر854ر19--28232ر530ر4036ر688ر6977ر635ر5من	31	اىل	60	يوم
070ر645ر7--403ر74511ر706412ر062ر2163ر158ر4حتت	املراقبة
غري	عاملة:
135ر130ر1---224ر072161ر839113ر855دون	امل�ستوى
562ر565ر2--751ر173525113ر11328ر423ر2م�سكوك	فيها

805ر113ر27--234ر916618ر138ر18914ر466493ر863ر11هالكة
965ر305ر102ر1381ر850ر178141ر020ر507453ر351ر51511ر867ر014196ر512ر61376ر704ر222املجموع

)339ر256ر8(--)530ر192()253ر364ر4()312ر167()244ر532ر3(ينزل:	فوائد	معلقة
)714ر006ر22(--)751ر378()266ر267ر9()514ر161()183ر199ر12(ينزل:	خم�س�ص	التدين

912ر042ر072ر1381ر850ر178141ر020ر226453ر780ر99610ر235ر188183ر183ر18676ر973ر206ال�سايف

 - 2013
904ر901ر218453ر949ر79087ر562ر284357ر608658ر582ر3843ر620361ر787ر3متدنية	املخاطر
186ر175ر961464ر155ر28-612ر426ر9888ر549ر940172ر892ر68565ر149ر189مقبولة	املخاطر

منها	م�ستحقة:	*
121ر517ر76--748ر705ر3502ر820ر53929ر626ر48414ر364ر29لغاية	30	يوم

514ر381ر13--242ر55135ر810ر5434ر140ر1784ر395ر4من	31	اىل	60	يوم
131ر418ر8--240ر30159ر375ر4351ر577ر1552ر406ر4حتت	املراقبة
غري	عاملة:
092ر553ر1--240ر08676ر231175ر535173ر128ر1دون	امل�ستوى
506ر383ر2--850ر323334ر314507ر019176ر365ر1م�سكوك	فيها

077ر945ر24--662ر392852ر484ر43714ر586272ر335ر9هالكة
896ر376ر179955ر105ر790116ر562ر888357ر407ر69810ر674ر741192ر453ر60069ر172ر209املجموع

)160ر549ر7(--)025ر373()867ر358ر4()779ر156()489ر660ر2(ينزل:	فوائد	معلقة
)473ر052ر20(--)025ر730()492ر548ر9()672ر178()284ر595ر9(ينزل:	خم�س�ص	التدين

263ر775ر179927ر105ر790116ر562ر838357ر304ر3399ر767ر290178ر118ر82769ر916ر196ال�سايف

*	يعترب	كامل	ر�سيد	الدين	م�ستحق	يف	حال	ا�ستحقاق	احد	الق�ساط	او	الفوائد	ويعترب	ح�ساب	اجلاري	مدين	م�ستحق	اذا	جتاوز	ال�سقف.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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فيما	يلي	توزيع	القيمة	العادلة	لل�سمانات	املقدمة	مقابل	الت�سهيالت:

ال�سركات
الأفراد

دينــــــار

القرو�ص	
العقارية
دينــــــار

ال�سركــات	
الكربى	
دينــــــار

موؤ�س�سات	
�سغرية	
ومتو�سطة
دينــــــار

احلكومة	
والقطاع	العام

دينــــــار

املجموع

دينــــــار
- 2014

ال�سمانات مقابل:
177ر796ر62333ر674ر89626ر692444ر193ر4862ر379ر4801ر103ر3متدنية	املخاطر
376ر836ر119-803ر135ر3335ر441ر24124ر985ر99962ر273ر27مقبولة	املخاطر	
688ر942ر2-367ر86911ر491254ر572ر9612ر103حتت	املراقبة
غري	عاملة:
069ر287--726ر072160ر271113ر13دون	امل�ستوى
975ر141-751ر113-173ر5128م�سكوك	فيها

528ر645ر6-976ر72166ر854ر3773ر454251ر472ر2هالكة
813ر649ر623163ر674ر79326ر772ر3415ر905ر84030ر329ر21667ر967ر32املجموع
منها:

616ر109ر21-728ر692ر6421ر022ر8679ر379194ر199ر10تاأمينات	نقدية
397ر034ر87-421ر931ر9993ر644ر36815ر104ر60967ر353عقارية

871ر745ر26--301ر342ر5-570ر403ر21اأ�سهم	متداولة
235ر980ر1-644ر398148ر825-193ر006ر1�سيارات	واآليات

119ر870ر136-793ر772ر3405ر835ر23530ر299ر75167ر962ر32املجموع

 - 2013
ال�سمانات مقابل:
661ر547ر84744ر859ر18336ر150642ر530ر7923ر689338ر176ر3متدنية	املخاطر
328ر523ر112-028ر763ر9414ر956ر46120ر777ر89859ر025ر27مقبولة	املخاطر	
843ر782ر2-045ر36859ر083296ر215ر3472ر212حتت	املراقبة
غري	عاملة:
438ر374-683ر05326ر702175ر172-دون	امل�ستوى
988ر469--863ر110346ر015122ر1م�سكوك	فيها

788ر255ر6-602ر85880ر516ر5143ر814165ر492ر2هالكة
046ر954ر847166ر859ر54136ر571ر2335ر822ر66228ر791ر76362ر908ر32املجموع
منها:

875ر609ر16-081ر364ر8141ر104ر7907ر190186ر954ر7تاأمينات	نقدية
421ر978ر82-863ر138ر1314ر748ر26715ر585ر16062ر506عقارية

287ر989ر27-242ر3896ر114ر5-656ر868ر22اأ�سهم	متداولة
617ر446ر2-355ر90062ر605784ر75719ر579ر1�سيارات	واآليات

200ر024ر130-541ر571ر2345ر752ر66228ر791ر76362ر908ر32املجموع

الديون املجدولة:
نفت	كت�سهيالت	ائتمانية	غري	عاملة	واأُخرجت	من	اإطار	الت�سهيالت	الئتمانية	غري	العاملة	مبوجب	جدولة	اأُ�سولية	ومت	ت�سنيفها	كديون	حتت	 هي	تلك	الديون	التي	�سبق	واأن	�سُ

املراقبة،	وقد	بلغ	اأجماليها	992ر299	دينار	خالل	2014	مقابل	662ر430	دينار	خالل	2013.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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الديون املعاد هيكلتها:
يق�سد	باأعادة	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	متديد	فرتة	ال�سماح	
...	الخ،	ومت	ت�سنيفها	كديون	حتت	املراقبة،	وقد	بلغت	قيمتها	622ر563ر1	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014		مقابل	000ر351ر1	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013.

3( �سندات واأ�سناد واأذونات:
يو�سح	اجلدول	التايل	ت�سنيفات	ال�سندات	وال�سناد	والذونات	ح�سب	موؤ�س�سات	الت�سنيف	اخلارجية:

�سمن	املوجودات	املالية	بالتكلفة	املطفاأة
  2014 موؤ�س�سة	الت�سنيفدرجة	الت�سنيف

  دينــــــار
2013	 	
	دينــــــار 	

Baa1Moody's3568ر633ر2193ر606ر
A3Moody's3000ر545ر-

AFitch Ratings3000ر545ر-
BBB-Fitch Ratings4739ر288ر-

328ر835ر6-غري	م�سنف
530ر138ر659264ر576ر283حكومية

426ر607ر617274ر561ر298الجمايل

4( الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف كما يلي:

داخل	اململكةالبند	/	املنطقة	اجلغرافية

دينــــار

دول	ال�سرق	
الو�سط	الخرى

دينــــار

اوروبا

دينــــار

ا�سيا*

دينــــار

افريقيا

دينــــار

امريكا

دينــــار

دول	اخرى

دينــــار

املجمــوع

دينــــار

172ر175ر138------172ر175ر138اأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية
اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	

642ر213ر52487ر3105ر353ر37218ر083108ر9404ر307ر30828ر230ر1057ر204ر33م�سرفية
ايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	

585ر910ر9----585ر910ر9--م�سرفية
الت�سهيالت	الئتمانية:

313ر426ر206------313ر426ر206لالأفراد
646ر096ر76------646ر096ر76القرو�ص	العقارية

ال�سركات	
426ر594ر182------426ر594ر182			ال�سركات	الكربى

832ر777ر10------832ر777ر10			املوؤ�س�سات	ال�سغرية	واملتو�سطة
623ر674ر26------623ر674ر26للحكومة	والقطاع	العام	
�سندات	واأ�سناد	واأذونات:

617ر561ر298---093ر173ر6472ر115ر2182ر696ر65910ر576ر283موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
056ر612ر35-993-666ر428ر23621ر83521ر937ر3267ر223ر6املوجودات	الأخرى

912ر042ر072ر5241ر3035ر354ر37218ر842108ر605ر40823ر355ر36140ر864ر10225ر749ر963الجمايل 2014
263ر775ر370927ر113160ر547ر54637ر740595ر190162ر315ر44820ر053ر85634ر940ر834الجمايل 2013

*	با�ستثناء	دول	ال�سرق	الأو�سط

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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5( الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب القطاع القت�سادي كما يلي:

مايل

دينار

ال�سناعة	

دينار

التجارة	

دينار

العقارات

دينار

الزراعة

دينار

ال�سهم

دينار

خدمات

دينار

الفراد

دينار

احلكومة	والقطاع	
العام
دينار

املجموع

دينار

172ر175ر172138ر175ر138--------ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
ار�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	

642ر213ر87--------642ر213ر87م�سرفية

ايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	
585ر910ر9--------585ر910ر9م�سرفية

840ر569ر623502ر674ر26726ر207ر776187ر147ر37231ر807ر92522ر37876ر380ر68385ر582ر67945ر694ر13792ر998ر10الت�سهيالت	الئتمانية
�سندات وا�سناد واذونات:

617ر561ر660298ر576ر283-------957ر984ر14موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
056ر612ر72235ر593ر0054ر598551ر87-51116ر27397ر76820ر16364ر197ر30املوجودات	الخرى

	912ر042ر072ر1771ر020ر272453ر758ر374187ر235ر37231ر807ر94122ر88976ر477ر95685ر602ر44745ر759ر48492ر304ر153الجمايل 2014 	
263ر775ر791927ر562ر489357ر281ر876176ر443ر80633ر066ر85224ر237560ر552ر27479ر740ر65937ر028ر27997ر538ر121الجمايل 2013

)37/ب( خماطر ال�سوق
تن�ساأ	خماطر	ال�سوق	من	اخل�سائر	الناجمة	من	املراكز	املالية	املت�سمنة	داخل	اأو	خارج	قائمة	املركز	املايل	والنا�سئة	عن	التقلبات	يف	اأ�سعار	الفوائد	و	اأ�سعار	�سرف	العمالت	و	
اأ�سعار	الأ�سهم	و		تتم	مراقبة	و	اإدارة	خماطر	ال�سوق	من	قبل	كل	من	ق�سم	خماطر	ال�سوق	التابع	لدائرة	ادارة	املخاطر	بالإ�سافة	اىل	جلان	وجهات	رقابية	اخرى	و	منها	جلنة	

املوجودات	و	املطلوبات	وجلنة	اإدارة	املخاطر	املوؤلفة	من	بع�ص	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	وم�سوؤويل	اإدارة	املخاطر.

ال�ستثمارية	 ال�سقوف	 ،	وحتديث	 ال�سيولة	 ادارة	خماطر	 مت�سمنة	 املخاطر	 	 �سيا�سات	 كافة	 	 بالنتهاء	من	حتديث	 	2014 العام	 البنك	خالل	 قيام	 اىل	 ال�سارة	 كما	جتدر	
واعتمادها	من	قبل	جمل�ص	الدارة.

يقوم	البنك	باإدارة	خماطر	ال�سوق	النا�سئة	عن	ا�ستثمارات	البنك	يف	ال�سندات	و	الأ�سهم،	تداول	العمالت	الأجنبية	عقود	املقاي�سة	و	�سهادات	الإيداع	عن	طريق	اإتباع	عدة	
و�سائل	و	تقنيات	متقدمة	بهدف	الو�سول	اإىل	�سمولية	يف	اإدارة	هذا	النوع	من	املخاطر	و	منها	طريقة	القيم	املعر�سة	للمخاطر	)VaR (Value at Risk	والتي	يقوم	البنك	
باحت�سابها	يوميَا	و	ب�سكل	ي�سمل	كافة	حمافظ	البنك	املعر�سة	للمخاطر)اأدوات	�سعر	الفائدة،	اأدوات	امللكية	ملحافظ	املتاجرة	و	املراكز	بالعمالت	الأجنبية(	بالعتماد	اإىل		
اأ�سلوب	التمثيل	التاريخي	)Historical Simulation)	وكما	ت�ستند	هذه	الطريقة	على	عدة	فر�سيات	منها		فرتة	قيا�ص	ليوم	واحد	)One-Day Time Horizon)	و	درجة	

ثقة	٪99	Confidence Level()	و	يجري	مقارنة	نتائج	VaR	يوميَا	بالأرباح	و	اخل�سائر	املتحققة	للمحافظ.

كما	يقوم	البنك	باحت�ساب	اثر	ح�سا�سية	تغري	اأ�سعار	الفوائد	لالأدوات	املالية	اخلا�سعة	قيمتها	للتغري	ح�سب	تقلبات	اأ�سعار	الفوائد	و	كذلك	للعمالت	الرئي�سية	التي	يتعامل	بها	
.(DV01(	واحدة	اأ�سا�ص	بنقطة	الفائدة	�سعر	لتغري	املحتملة	اخل�سائر	احت�ساب	اإىل	امل�ستندة Basis Point Value (BPV(		طريقة	اعتماد	خالل	من	البنك

اجلدول	اأدناه	يو�سح	الثر	على	قائمة	الدخل	لتعر�سات	خماطر	ال�سوق	وفقًا	لطريقة	VaR	لعام	2014:

اأثر	خماطر	
العمالت
األف	دينار

الأثر	على	اأدوات	
امللكية	*
األف	دينار

اأثر	الرتباطات	
والتداخالت
األف	دينار

الجمايل

األف	دينار
- 2014
)342ر25()22ر7(-)121ر18(املتو�سط
)503ر47(--)503ر47(العلى
524ر41825ر1-106ر24الدنى

- 2013
)06ر9()45ر0()34ر1()27ر7(املتو�سط
)32ر33()96ر4()13ر2()23ر26(العلى
)42ر1()42ر1(--الدنى

*	حمفظة	املتاجرة
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اجلدول	اأدناه	يو�سح	الثر	على	قائمة	الدخل	لتعر�سات	خماطر	الأدوات	املالية	ح�سب	اأ�سلوب	حتليل	احل�سا�سية	يف	حال	انخفا�ص	ا�سعار	الفائدة	بواقع	نقطة	ا�سا�ص	مئوية	
واحدة.

-2014
(BPV = DV01(	املالية	الأدوات	ح�سب

قيمة	DV01الداة	املالية
األف	دينـــار

)982ر40(ال�سندات
-فجوات	ا�ستحقاق	ال�سندات

067ر0ال�سوق	النقدي
094ر4مقاي�سات	اأ�سعار	الفوائد	/	العمالت

-2013
(BPV = DV01(	املالية	الأدوات	ح�سب

قيمة	DV01الداة	املالية
األف	دينـــار

)03ر33(ال�سندات
-فجوات	ا�ستحقاق	ال�سندات

26ر0ال�سوق	النقدي
73ر2مقاي�سات	اأ�سعار	الفوائد	/	العمالت

اجلدول	اأدناه	يو�سح	الثر	على	قائمة	الدخل	لتعر�سات	خماطر	اأ�سعار	العمالت	ح�سب	اأ�سلوب	حتليل	احل�سا�سية	يف	حال	انخفا�ص	ا�سعار	العمالت	بواقع	نقطة	ا�سا�ص	مئوية	
واحدة:

-2014
ح�سب	العمالت

قيمة	DV01العملة
األف	دينـــار

)247ر0(يورو
-جنيه	ا�سرتليني

-2013
ح�سب	العمالت

قيمة	DV01العملة
األف	دينـــار

16ر0يورو
-جنيه	ا�سرتليني
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خماطر اأ�سعار الفائدة
فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

تنجم	خماطر	اأ�سعار	الفائدة	عن	احتمال	تاأثري	التغريات	يف	اأ�سعار	الفائدة	على	قيمة	الأدوات	املالية،	وتكمن	خماطر	اأ�سعار	الفائدة	نتيجة	لعدم	توافق	اأو	لوجود	فجوة	يف	مبالغ	
املوجودات	واملطلوبات	ح�سب	الآجال	الزمنية	املتعددة	اأو	اعادة	مراجعة	اأ�سعار	الفوائد	يف	فرتة	زمنية	معينة،	وتقوم	جلنة	اإدارة	املوجودات	واملطلوبات		يف	البنك	بالتعامل	مع	
اآثار	التغري	الإجمايل	لأ�سعار	الفوائد	على	الو�سع	املايل	له،	وب�سكل	عام	فاإن	البنك	يقوم	مبوازاة	اآجال	التزاماته	املالية	اإ�سافة	اىل	تعامله	بالعقود	الآجلة	وامل�ستقات	املالية	

بهدف	تغطية	مراكز	مالية	مقابلة،	بحيث	تكون	املح�سلة	النهائية	ملخاطر	هذه	التعامالت	حمدودة.

يتم	الت�سنيف	على	ا�سا�ص	فرتات	اعادة	ت�سعري	الفائدة	او	ال�ستحقاق	ايهما	اقرب.

اأقل	من	�سهر	واحد

دينــــار

من	�سهر	حتى	3	
�سهور	
دينــــار

من	3	�سهور	اىل
	6	�سهور	
دينــــار

من	6	�سهور
	اىل	�سنة	
دينــــار

من	�سنة	اىل	3	
�سنوات	
دينــــار

3	�سنوات	واأكرث

دينــــار

عنا�سر	بدون	
فائدة	
دينــــار

املجموع	

دينــــار

- 2014
املوجودات

408ر069ر408145ر069ر66-----000ر000ر79نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية
642ر213ر90887ر778ر6----	430ر740ر30421ر694ر58ار�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
585ر910ر9----585ر910ر9--اإيداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	
510ر070ر5101ر070ر1------خالل	قائمة	الدخل

840ر569ر456502ر664ر9701ر003338ر278ر2812ر818680ر906ر46	359ر500ر95346ر200ر404ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة
617ر561ر298-650ر085ر94713ر948ر357198ر807ر55038ر682ر25	113ر950ر00011ر087ر10موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

832ر977ر8329ر977ر9------ممتلكات	و	معدات
592ر653ر5921ر653ر1------موجودات	غري	ملمو�سة

472ر121ر4721ر121ر1------موجودات	�سريبية	موؤجلة
949ر777ر05742ر283ر13---952ر166ر2	034ر116ر9062ر211ر25موجودات	اأخرى

447ر926ر099ر2351ر619ر620101ر424ر95013ر226ر638201ر487ر90539ر666ر84	936ر306ر16382ر194ر577اجمايل املوجودات
املطلوبات -

815ر452ر183-----000ر850ر81536ر602ر146ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
813ر489ر131687ر243ر115--479ر203ر23333ر886ر80	225ر396ر745119ر760ر338ودائع	عمالء
261ر687ر03143ر985ر10-----230ر702ر32تاأمينات	نقدية
971ر720ر7-000ر290675ر034ر2--681ر011ر5-اأموال	مقرت�سة

506ر007ر5062ر007ر2------خم�س�سات	متنوعة
582ر279ر5825ر279ر5------خم�س�ص	�سريبة	الدخل
719ر71932ر32------مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

974ر272ر97423ر272ر23------مطلوبات	اخرى	
906ر257ر161	790ر065ر518اجمايل املطلوبات 641ر943ر943952ر820ر000156ر290675ر034ر4792ر203ر23333ر886ر80	

806ر982ر146)708ر201ر55(620ر749ر66012ر192ر159199ر284ر6726ر780ر3)970ر950ر78(373ر128ر59فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة
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اأقل	من	�سهر	واحد

دينــــار

من	�سهر	حتى	3	
�سهور	
دينــــار

من	3	�سهور	اىل
	6	�سهور	
دينــــار

من	6	�سهور
	اىل	�سنة	
دينــــار

من	�سنة	اىل	3	
�سنوات	
دينــــار

3	�سنوات	واأكرث

دينــــار

عنا�سر	بدون	
فائدة	
دينــــار

املجموع	

دينــــار

- 2013
املوجودات

900ر912ر90054ر912ر54------نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية
815ر472ر131104ر207ر5----460ر735ر22411ر530ر87ار�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
--------اإيداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	
966ر326ر9661ر326ر1------خالل	قائمة	الدخل

015ر252ر042486ر280ر5291ر131687ر645361ر050444ر734ر20821ر573ر41027ر171ر434ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة
426ر607ر274-571ر289ر9018ر458ر367153ر712ر01154ر997ر62324ر276ر95328ر872ر4موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

364ر908ر3649ر908ر9------ممتلكات	و	معدات
040ر151ر0402ر151ر2------موجودات	غري	ملمو�سة

032ر032787ر787------موجودات	�سريبية	موؤجلة
809ر872ر99421ر986ر13----258ر699ر5574ر186ر3موجودات	اأخرى

367ر291ر469956ر560ر10089ر977ر0328ر820ر012153ر157ر06155ر731ر54946ر284ر14472ر761ر529اجمايل املوجودات
املطلوبات -

283ر834ر143---000ر000ر10--283ر834ر133ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
774ر515ر960590ر223ر104--816ر191ر84914ر162ر80549ر773ر34461ر163ر361ودائع	عمالء
419ر255ر16838ر694ر9-----251ر561ر28تاأمينات	نقدية
827ر299ر7-619ر546ر4781ر119508ر560127ر063ر3735ر67842ر11اأموال	مقرت�سة

164ر398ر1641ر398ر1------خم�س�سات	متنوعة
414ر601ر4144ر601ر4------خم�س�ص	�سريبة	الدخل
095ر09562ر62------مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

392ر739ر96036ر411ر20----432ر327ر16-مطلوبات	اخرى	
368ر706ر761822ر391ر619140ر546ر4781ر935508ر318ر40924ر226ر61054ر143ر55678ر570ر523اجمايل املطلوبات

999ر584ر133)292ر831ر50(481ر430ر5547ر311ر077153ر838ر30)348ر495ر7()061ر859ر5(588ر190ر6فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة
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الرتكز يف خماطر العمالت الجنبية

البند	/	العملة
دولر	امريكي

دينــــــار
يورو

دينــــــار
جنيه	ا�سرتليني

دينــــــار
ين	ياباين
دينــــــار

اخرى
دينــــــار

املجموع
دينــــــار

- 2014
موجودات :

429ر170ر40820ر15-327ر364494ر122ر3307ر538ر12نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية
481ر863ر48879ر675ر0822ر0414ر076ر4604ر073ر41027ر034ر46اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
585ر910ر9---585ر910ر9-اإيداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

310ر803ر5355-9-248ر803ر55ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة
961ر864ر18----961ر864ر18موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

774ر314ر30--21935ر5207ر307ر30موجودات	اخرى
		540ر927ر949214ر690ر0822ر4124ر570ر6284ر113ر46944ر548ر163اجمايل املوجودات

مطلوبات :
086ر222ر105--042202ر441ر8422ر780ر102ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية 	

	958ر688ر064110ر26892ر2621ر861ر0863ر442ر27839ر292ر67ودائع	عمالء 	
221ر154ر6--518ر7245ر679ر9791ر468ر4تاأمينات	نقدية
779ر719ر02510ر606ر2-901ر910723ر943481ر907ر6مطلوبات	اأخرى

	044ر785ر089232ر698ر2682ر8831ر590ر7624ر044ر04244ر450ر181اجمايل املطلوبات 	
)504ر857ر17()140ر7(814ر2)471ر20(866ر68)573ر901ر17(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل لل�سنة احلالية

	642ر622ر359159ر164ر5872ر98235ر189ر2101ر811ر50413ر421ر142التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل لل�سنة احلالية 	

- 2013
موجودات :

286ر031ر05913ر1-359ر487246ر381308ر475ر12نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية
216ر180ر625104ر968ر7402ر545162ر374ر4634ر613ر84313ر060ر83اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

567----567موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل	
508ر759ر40--478426ر759ر40ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة

899ر924ر11----899ر924ر11موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة
647ر039ر29-61146ر9881ر037ر9موجودات	اخرى

123ر936ر686178ر969ر7402ر976162ر620ر5654ر923ر15613ر259ر157اجمايل املوجودات
مطلوبات :

855ر758ر86--161214ر480130ر628ر86ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
832ر035ر33782ر090316ر628172ر391ر9044ر020ر87312ر134ر65ودائع	عمالء
997ر509ر6--169ر45138ر733ر3771ر738ر4تاأمينات	نقدية
764ر030ر7699ر691ر2-319ر715218ر961297ر822ر5مطلوبات	اأخرى

448ر335ر106184ر008ر0903ر330172ر648ر2314ر182ر69114ر324ر162اجمايل املطلوبات
)325ر399ر5()420ر38()350ر9()354ر27()666ر258()535ر065ر5(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل لل�سنة احلالية

401ر611ر714163ر834ر1-068ر810798ر930ر8097ر047ر153التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل لل�سنة احلالية
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خماطر ال�سيولة )37/ج( 
تتمثل	خماطر	ال�سيولة	يف	اإحتمالية	عدم	املقدرة	على	توفري	التمويل	الالزم	لتاأدية	الإلتزامات	يف	تواريخ	ا�ستحقاقها	ب�سبب	عدم	املقدرة	على	ت�سييل	املوجودات،	وللتقليل	من	
هذه	املخاطر	تقوم	اإدارة	البنك	بتنويع	م�سادر	التمويل	واإدارة	املوجودات	واملطلوبات	وموائمة	اآجالها	والإحتفاظ	بر�سيد	كاف	من	النقد	وما	يف	حكمه	والأوراق	املالية	القابلة	

للتداول.

يقوم	البنك	�سمن	اإطار	ال�سرتاتيجية	العامة	الهادفة	اإىل	حتقيق	عائد	على	ا�ستثماراته	مبراجعة	ال�سيولة	النقدية	وادارتها	على	عدة	م�ستويات	منها	اإدارة	اخلزينة،	ودائرة	
اآجل	ا�ستحقاق	 ال�سيولة	النقدية	حتليل	 الرقابة	املالية	ودائرة	ادارة	املخاطر،	بالإ�سافة	اإىل	جلنة	املطلوبات	واملوجودات	واملخت�سة	بهذا	املو�سوع.	وت�سمل	عملية	مراجعة	
املوجودات	واملطلوبات	ب�سكل	متكامل،	حيث	تقوم	بتحليل	م�سادر	الأموال	والتي	ت�سمل	العمالء	والبنوك	املرا�سلة	واملوؤ�س�سات	التابعة	واحلليفة	وفروع	البنك	يف	الأردن،	وبيان	

توزيع	وتركزات	ودائع	العمالء	وفقًا	للقطاعات.

يتم	حتديد	تواريخ	ال�ستحقاقات	التعاقدية	للموجودات	على	ا�سا�ص	الفرتة	املتبقية	من	تاريخ	قائمة	املركز	املايل	وحتى	تاريخ	ال�ستحقاق	التعاقدي	دون	الخذ	بعني	العتبار	
ال�ستحقاقات	الفعلية	التي	تعك�سها	الوقائع	التاريخية	لالحتفاظ	بالودائع	وتوفر	ال�سيولة.

يقوم	البنك	بتطبيق	تعليمات	ال�سيولة	القانونية	بح�سب	تعليمات	البنك	املركزي	الردين	والتي	تن�ص	على	عدم	انخفا�ص	ال�سيولة	القانونية	لدى	البنك	عن	100٪	لجمايل	
العمالت	وعن	70٪	للدينار	الردين	ويلتزم	البنك	بالحتفاظ	بن�سب	�سيولة	مرتفعة	تفوق	احلد	الأدنى	املفرو�ص	من	البنك	املركزي	الردين.

اأوًل: يلخ�ص	اجلدول	اأدناه	توزيع	املطلوبات	)غري	املخ�سومة(	على	اأ�سا�ص	الفرتة	املتبقية	لال�ستحقاق	التعاقدي	بتاريخ	القوائم	املالية:

اأقل	من	�سهر

اآلف	الدنانري

من	�سهر	حتى	3	
�سهور	

اآلف	الدنانري

من	3	�سهور	اىل
	6	�سهور	

اآلف	الدنانري

من	6	�سهـور	حتـى	
�سنــة	واحـــدة	
اآلف	الدنانري

مـن	�سنة	حتى	3	
�سنوات

اآلف	الدنانري

اأكثـــر	من	3	
�سنـــوات

اآلف	الدنانري

بــدون	ا�ستحقـاق

اآلف	الدنانري

املجموع	

اآلف	الدنانري

- 2014
املطلوبات	:

725ر183-----941ر78436ر146ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
174ر690---215ر90033ر30880ر751120ر455ودائع	عمالء
004ر45-901ر7947ر2755ر8349ر5713ر6292ر15تاأمينات	نقدية
122ر8-249ر078651335762ر215اأموال	مقرت�سة

008ر2-008ر2-----خم�س�سات	متنوعة
279ر5----887ر9464462ر1خم�س�ص	�سريبة	الدخل
33---33---مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

273ر23-29588593ر1631ر6931ر4413ر16مطلوبات	اأخرى
618ر957-751ر45812ر9516ر84943ر03788ر572169ر636املجموع 

926ر099ر6311ر07611ر506192ر061299ر076123ر47192ر10599ر282جمموع املوجودات )ح�سب اإ�ستحقاقاتها املتوقعة(

- 2013
املطلوبات	:

254ر144---169ر10--085ر134ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
072ر593---197ر17214ر30449ر39962ر467ودائع	عمالء
206ر39-228ر6266ر7725ر9243ر6242ر0322ر18تاأمينات	نقدية
786ر7-841ر1841335731ر12435اأموال	مقرت�سة

398ر1-398ر1-----خم�س�سات	متنوعة
601ر4----927ر2-674ر1خم�س�ص	�سريبة	الدخل
62---62---مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

950ر36-609-177ر5511ر1131ر50019ر14مطلوبات	اأخرى
329ر827-076ر19910ر5106ر75829ر08461ر70284ر635املجموع	

291ر059956ر84812ر189186ر778252ر17798ر07996ر161116ر194جمموع املوجودات )ح�سب اإ�ستحقاقاتها املتوقعة(
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ثانياً:	يلخ�ص	اجلدول	اأدناه	ا�ستحقاقات	امل�ستقات	املالية	على	اأ�سا�ص	الفرتة	املتبقية	لال�ستحقاق	التعاقدي	من	تاريخ	القوائم	املالية:

املطلوبات	التي	يتم	ت�سويتها	بال�سايف	)على	ا�سا�ص	التقا�ص(	وت�سمل:	)اأ(	امل�ستقات	املالية:
1	 م�ستقات	العملة	الجنبية:	عقود	العمالت	الآجلة،	عقود	مقاي�سة	العمالت،	عقود	مقاي�سة	العمالت	الجنبية	املتداولة	بال�سوق	النظامي..
2	 م�ستقات	اأ�سعار	الفائدة:	عقود	مقاي�سة	اأ�سعار	الفوائد،	اتفاقيات	ا�سعار	الفوائد	الجلة،	عقود	خيارات	ا�سعار	الفائدة	يف	ال�سوق	غري	النظامي،	عقود	ا�سعار	الفائدة	.

الخرى،	العقود	امل�ستقبلية	لأ�سعار	الفائدة	املتداولة	بال�سوق	النظامي،	عقود	خيارات	ا�سعار	الفائدة	املتداولة	بال�سوق	النظامي.

البيـــان

لغاية	�سهر

دينار

من	�سهر	
ولغاية	3	اأ�سهر

دينار

من	3	اأ�سهر	
ولغاية	6	اأ�سهر

دينار

من	6	اأ�سهر	
ولغاية	�سنة

دينار

من	�سنة	ولغاية	
3	�سنوات
دينار

اأكرث	من	3	
�سنوات
دينار

املجموع

دينار
 - 2014

امل�ستقات للتحوط:
)987ر566()038ر541()949ر25(----عقود	مقاي�سة	فوائد

)987ر566()038ر541()949ر25(----املجموع

- 2013
امل�ستقات للتحوط:
)402ر578()983ر557()419ر20(----عقود	مقاي�سة	فوائد

)402ر578()983ر557()419ر20(----املجموع

)ب(	امل�ستقات	املالية	/	املطلوبات	التي	يتم	ت�سويتها	بالجمايل	وت�سمل:-
1	 م�ستقات	العملة	الجنبية:	عقود	العمالت	الجلة،	عقود	مقاي�سة	العمالت..
2	 م�ستقات	ا�سعار	الفائدة:	عقود	مقاي�سة	ا�سعار	الفوائد..

البيـــان

لغاية	�سهر

دينار

من	�سهر	
ولغاية	3	اأ�سهر

دينار

من	3	اأ�سهر	
ولغاية	6	اأ�سهر

دينار

من	6	اأ�سهر	
ولغاية	�سنة

دينار

من	�سنة	ولغاية	
3	�سنوات
دينار

اأكرث	من	3	
�سنوات
دينار

املجموع

دينار
 - 2014

امل�ستقات للمتاجرة:
عقود	مقاي�سة	عمالت

321ر332ر36----000ر360ر32128ر972ر7التدفق	اخلارج	
996ر337ر36----000ر369ر99628ر968ر7التدفق	الداخل	

321ر332ر36----000ر360ر32128ر972ر7جمموع التدفقات اخلارجة
996ر337ر36----000ر369ر99628ر968ر7جمموع التدفقات الداخلة

- 2013
امل�ستقات للمتاجرة:
عقود	مقاي�سة	عمالت

400ر272ر65---000ر728ر00022ر450ر40035ر094ر7التدفق	اخلارج	
000ر328ر65---000ر688ر00022ر550ر00035ر090ر7التدفق	الداخل	

400ر272ر65---000ر728ر00022ر450ر40035ر094ر7جمموع التدفقات اخلارجة
000ر328ر65---000ر688ر00022ر550ر00035ر090ر7جمموع التدفقات الداخلة
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ثالثاً: بنود خارج قائمة املركز املايل:

لغاية	�سنة
دينار

من	�سنة	لغاية	5	
�سنوات
دينار

ع ملجمو ا
دينار

- 2014
476ر795ر89844ر583ر5784ر211ر40الإعتمادات	والقبولت
974ر346ر29-974ر346ر29ال�سقوف	غري	امل�ستغلة

739ر258ر20976ر355ر53016ر903ر59الكفالت
189ر401ر107150ر939ر08220ر462ر129املجموع

- 2013
439ر321ر15-439ر321ر15الإعتمادات	والقبولت
900ر774ر25-900ر774ر25ال�سقوف	غري	امل�ستغلة

409ر895ر16583ر383ر24410ر512ر73الكفالت
748ر991ر165124ر383ر58310ر608ر114املجموع

خماطر الت�سغيل 
هي	خماطر	احتمال	حدوث	خ�سائر	توؤثر	على	الإيرادات	اأو	راأ�ص	املال	نتيجة	عدم	كفاية	اأو	اإخفاق	يف	الإجراءات	الداخلية،الأنظمة	املعلوماتية	،	العن�سر	الب�سري	،	اأو	نتيجة	

اأحداث	خارجية	ذات		تاأثري	ملمو�ص	على	عمليات	البنك.	كما	تت�سمن	املخاطر	القانونية	باإ�ستثناء	خماطر	ال�سمعة	واملخاطر	الإ�سرتاتيجية.

علمًا	باأن	خماطر	ال�سمعة	واملخاطر	الخرى	مثل	خماطر	ال�سرتاتيجية	واملخاطر	النوعية	املرتبطة	مبخاطر	ال�سيولة	يتم	احت�ساب	راأ�ص	املال	املطلوب	ملواجهتها	من	خالل	
تقييمها	وفق	منوذج	التقييم	Scorecard		واملعتمد	لتلك	الغاية.

وعلى	�سعيد	ق�سم	خماطر	الت�سغيل	فقد	مت	ال�ستمرار	بتجميع	وحتديث	مكونات	املخاطر	الت�سغيلية	)بيانات	اخل�سائر	الت�سغيلية	وموؤ�سرات	خماطر	الت�سغيل(	على	نظام	اإدارة	
خماطر	الت�سغيل.

كما	مت	تطوير	املنهجية	اخلا�سة	بنظام	التقييم	الذاتي	للمخاطر	وال�سوابط	واملعايري	الرقابية	الت�سغيلية	من	حيث	اجراء	املراجعة	للمخاطر	على	م�ستوى	العملية،	ومب�ساركة	
جميع	الأطراف	املعنية	اإ�سافة	اإىل	تطوير	اأداة	تتعلق	بتحديد	ال�سوابط	املطلوب	تطبيقها	وح�سب	املقايي�ص	العاملية	من	قبل	وحدات	املجموعة	من	خالل	اإجراء	حتليل	للفجوات	
بني	ما	هو	مطبق	وما	هو	مطلوب	وو�سع	احللول	الالزمة	حولها	و�سوًل	للهدف	املحدد	لهذا	التقييم	والتاأكد	من	توفر	انظمة	ال�سبط	والرقابة	التي	حتكم	كل	عملية	يف	البنك.

على	�سعيد	اإدارة	خطط	ا�ستمرارية	العمل	يف	البنك،	فقد	مت	حتديث	ال�سيا�سة	املتعلقة	باإدارة	خطة	ا�ستمرارية	العمل،	وحتديث	الوثائق	املتعلقة	بنتائج	حتليل	اثر	العمال		
)Business Impact Analysis (BIA	ا�سافًة	اىل	حتديث	جميع	خطط	الدوائر	والفروع	،	كما	مت	خالل	العام	2014	اجراء	اختباري	فح�ص	خلطط	ا�ستمرارية	العمل	وذلك	

لفح�ص	مدى	كفاءة	اخلطط	املو�سوعة	ومدى	جاهزية	النظمة	يف	املواقع	البديلة.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4



95
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 94

)38( التحليل القطاعي
أ معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:	.

يتم	تنظيم	البنك	لأغرا�ص	اإدارية	بحيث	يتم	قيا�ص	القطاعات	وفقا	للتقارير	التي	يتم	ا�ستعمالها	من	قبل	املدير	العام	ومتخذ	القرار	الرئي�سي	لدى	البنك	وذلك	من	
خالل	قطاعات	الأعمال	الرئي�سية	التالية:

• ح�سابات	الأفراد.	
• ح�سابات	ال�سركات.	
• اخلزينة.	

فيما	يلي	معلومات	عن	قطاعات	اأعمال	البنك:

املجمــــــــوع

البيـــــان
الفراد
دينــــــار

ال�سركات
دينــــــار

اخلزينة
دينــــــار

اأخرى
دينــــــار

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

901ر037ر40170ر205ر97674ر148278ر205ر77625ر214ر50118ر506ر30اجمايل	اليرادات	
)366ر034ر3()429ر304ر3(-)076ر512()068ر700()285ر092ر2(خم�س�ص	تدين	الت�سهيالت	الئتمانية	املبا�سرة	

882ر518ر91837ر991ر97640ر486278ر573ر90615ر486ر5508ر652ر16نتائج	اأعمال	القطاع	
)541ر403ر20()465ر651ر21(م�ساريف	غري	موزعة	على	القطاعات	

341ر115ر45317ر340ر19الربح	قبل	ال�سرائب	
)667ر419ر5()986ر898ر5(�سريبة	الدخل	

674ر695ر46711ر441ر13�سايف ربح ال�سنة 
معلومات اخرى 
859ر495ر668930ر236ر074ر1-930ر349ر770551ر037ر968250ر848ر272موجودات	القطاع	

508ر795ر77925ر689ر77925ر689ر25---موجودات	غري	موزعة	على	القطاعات	
367ر291ر447956ر926ر099ر7791ر689ر93025ر349ر770551ر037ر968250ر848ر272جمموع املوجودات 
838ر218ر380815ر944ر943-053ر971ر712196ر412ر615155ر560ر591مطلوبات	القطاع	

530ر487ر2617ر999ر2618ر999ر8---مطلوبات	غري	موزعة	على	القطاعات	
368ر706ر641822ر943ر261952ر999ر0538ر971ر712196ر412ر615155ر560ر591جمموع املطلوبات 
206ر644630ر566ر1م�ساريف	راأ�سمالية	
225ر898ر4061ر988ر1ا�ستهالكات	واطفاءات

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4



97
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 96

أ معلومات التوزيع اجلغرايف	.
ميثل	هذا	الإي�ساح	التوزيع	اجلغرايف	لأعمال	املجموعة،	متار�ص	املجموعة	ن�ساطاتها	ب�سكل	رئي�سي	يف	اململكة	التي	متثل	الأعمال	املحلية.

فيما	يلي	توزيع	اإيرادات	وموجودات	البنك	وم�ساريفه	الراأ�سمالية	ح�سب	القطاع	اجلغرايف:	

املجمــــــــوعخارج	اململكةداخل	اململكة
2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

2014
دينــــــار

2013
دينــــــار

901ر037ر40170ر205ر94074ر223ر3801ر868ر9612ر813ر02168ر337ر71اإجمايل	الإيرادات
367ر291ر447956ر926ر099ر9511ر905ر78492ر345ر416108ر385ر663863ر580ر991جمموع	املوجودات

206ر644630ر566ر0721ر877173ر134138ر767457ر427ر1امل�سروفات	الراأ�سمالية

)39( ادارة راأ�س املال
حتافظ	املجموعة	على	راأ�ص	مال	منا�سب	ملواجهة	املخاطر	التي	تالزم	ان�سطته	املختلفة.	يتم	مراقبة	مدى	كفاية	راأ�ص	املال	من	خالل	الن�سب	ال�سادرة	مبوجب	مقررات	بازل	

الدولية	والتي	مت	تبنيها	من	خالل	البنك	املركزي	الردين.	

أ و�سف ملا يتم اعتباره كراأ�س مال	.

يتكون	راأ�ص	املال	ال�سا�سي	للبنك	مما	يلي:
• راأ�ص	املال	املكتتب	به	)املدفوع(.	
• الحتياطيات	املعلنة:	)الحتياطي	القانوين،	الحتياطي	الختياري(.	
• الرباح	املدورة	بعد	طرح	اأية	منافع	�سريبية	موؤجلة	اأو	اأية	مبالغ	يحظر	الت�سرف	بها.	
• يطرح	ا�ستثمارات	يف	روؤو�ص	اأموال	البنوك	وال�سركات	املالية	الأخرى.	

يتكون	راأ�ص	املال	ال�سايف	للبنك	مما	يلي:
• احتياطي	القيمة	العادلة	للموجودات	املالية	والذي	يخ�سع	خل�سم	55٪	اإذا	كان	موجبًا	ويوؤخذ	بالكامل	اإذا	كان	�سالبًا.	
• احتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة.	

يتكون	راأ�ص	املال	التنظيمي	للبنك	من	راأ�ص	املال	ال�سا�سي	وراأ�ص	املال	ال�سايف.

أ متطلبات اجلهات الرقابية بخ�سو�س راأ�س املال	.
تتطلب	تعليمات	البنك	املركزي	الأردين	بان	يكون	احلد	الأدنى	لراأ�ص	املال	التنظيمي	ما	يعادل	)12٪(	من	املوجودات	والبنود	خارج	قائمة	املركز	املايل	املرجحة	باملخاطر	
وكذلك	خماطر	ال�سوق	،	وتعترب	هذه	الن�سبة	احلد	الأدنى	لكفاية	راأ�ص	املال	حيث	يلتزم	البنك	يف	كافة	الوقات	املحافظة	على	ن�سبة	كفاية	تتجاوز	احلد	الدنى	بهام�ص	منا�سب	

	.II	بازل	جلنة	متطلبات	مع	اأي�سا	يتالءم	ومبا

أ كيفية حتقيق اهداف ادارة راأ�س املال	.
تتمثل	ادارة	راأ�ص	املال	يف	التوظيف	المثل	مل�سادر	الموال	بهدف	حتقيق	اعلى	عائد	ممكن	على	راأ�ص	املال	مع	املحافظة	على	احلد	الدنى	املطلوب	بح�سب	القوانني	والنظمة	
حيث	يقوم	البنك	باتباع	�سيا�سة	مبنية	على	ال�سعي	لتخفي�ص	تكلفة	الموال	Cost of Funds	اىل	ادنى	حد	ممكن	من	خالل	ايجاد	م�سادر	اموال	قليلة	الكلفة	والعمل	على	

زيادة	قاعدة	العمالء	والتوظيف	المثل	لهذه	امل�سادر	يف	توظيفات	مقبولة	املخاطر	لتحقيق	اعلى	عائد	ممكن	على	راأ�ص	املال.	

أ ن�سبة كفاية راأ�س املال	.
يتم	احت�ساب	ن�سبة	كفاية	راأ�ص	املال	وفقًا	لتعليمات	البنك	املركزي	الأردين	امل�ستندة	ملقررات	جلنة	بازل	II،	وفيما	يلي	ن�سبة	كفاية	راأ�ص	املال	مقارنة	مع	الفرتة	ال�سابقة:

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 2014  
  الف دينـار

2013	 	
	الف	دينـار 	

بنود راأ�س املال ال�سا�سي
000ر000100ر110راأ�ص	املال	املكتتب	به	و	املدفوع

6767عالوة	ا�سدار
781ر71617ر19الحتياطي	القانوين
197209الحتياطي	الختياري

438ر23910ر11الرباح	املدورة
-)900ر9(ينزل:	ارباح	مقرتح	توزيعها
)151ر2()654ر1(ينزل:	موجودات	غري	ملمو�سة

)306()177(ينزل:	ا�ستثمارات	يف	روؤو�ص	اموال	بنوك
)616()659(ينزل:املوجودات	امل�ستملكة	التي	م�سى	عليها	اكرث	من	4	�سنوات			

422ر829125ر128جمموع راأ�س املال الأ�سا�سي

بنود راأ�س املال الإ�سايف 
)405()369(التغري	املرتاكم	يف	القيمة	العادلة	للموجودات	املالية

671ر9814ر4احتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة
266ر6124ر4جمموع راأ�س املال الإ�سايف

)306()177(ينزل:	ا�ستثمارات	يف	روؤو�ص	اأموال	البنوك	و	ال�سركات

382ر264129ر133جمموع	راأ�ص	املال	التنظيمي

411ر927542ر629جمموع	املوجودات	املرجحة	باملخاطر
85ر23٪16ر21٪ن�سبة	كفاية	راأ�ص	املال	)٪(
12ر23٪45ر20٪ن�سبة	راأ�ص	املال	الأ�سا�سي

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)40( حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني	اجلدول	التايل	حتليل	املوجودات	واملطلوبات	وفقا	للفرتة	املتوقعة	ل�سرتدادها	او	ت�سويتها:

لغاية �سنة
دينـــار

اكرث من �سنة
دينـــار

ع ملجمو ا
دينـــار

2014
املوجودات:

408ر069ر145-408ر069ر145نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية
642ر213ر87-642ر213ر87اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
585ر910ر9-585ر910ر9اإيداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	
510ر070ر1-510ر070ر1من	خالل	قائمة	الدخل

840ر569ر540502ر812ر300270ر757ر231ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة
617ر561ر597298ر034ر020212ر527ر86موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

832ر977ر8329ر652ر0008ر325ر1ممتلكات	ومعدات
592ر653ر5921ر000903ر750موجودات	غري	ملمو�سة

472ر121ر1-472ر121ر1موجودات	�سريبية	موؤجلة
949ر777ر56842ر734ر3818ر043ر34موجودات	اأخرى	

447ر926ر099ر1291ر138ر318501ر788ر598جمموع املوجودات

املطلوبات:
815ر452ر183-815ر452ر183ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

813ر489ر687-813ر489ر687ودائع	عمالء
261ر687ر91043ر686ر35112ر000ر31تاأمينات	نقدية
971ر720ر0087ر455ر9632ر265ر5اأموال	مقرت�سة

506ر007ر2-506ر007ر2خم�س�سات	متنوعة
582ر279ر5-582ر279ر5خم�س�ص	�سريبة	الدخل
719ر32-719ر32مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

974ر272ر17823ر796681ر591ر22مطلوبات	اأخرى
641ر943ر096952ر823ر54515ر120ر937جمموع املطلوبات

806ر982ر033146ر315ر485)227ر332ر338(ال�سايف
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لغاية �سنة
دينـــار

اكرث من �سنة
دينـــار

ع ملجمو ا
دينـــار

2013
املوجودات:

900ر912ر54-			900ر912ر54نقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية
815ر472ر104-			815ر472ر104اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	
966ر326ر5671			399ر326ر1من	خالل	قائمة	الدخل

015ر252ر645486ر630ر268			370ر621ر217ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة
426ر607ر472274ر748ر161			954ر858ر112موجودات	مالية	بالتكلفة	املطفاأة

364ر908ر3649ر708ر8			000ر200ر1ممتلكات	ومعدات
040ر151ر0402ر401ر1			000ر750موجودات	غري	ملمو�سة

032ر787-			032ر787موجودات	�سريبية	موؤجلة
809ر872ر90321ر657ر8			906ر214ر13موجودات	اأخرى	

367ر291ر991956ر146ر449			376ر144ر507جمموع املوجودات

املطلوبات:
283ر834ر143-			283ر834ر143ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

774ر515ر590-			774ر515ر590ودائع	عمالء
419ر255ر37738ر066ر11			042ر189ر27تاأمينات	نقدية
827ر299ر0977ر055ر2			730ر244ر5اأموال	مقرت�سة

164ر398ر1-			164ر398ر1خم�س�سات	متنوعة
414ر601ر4-			414ر601ر4خم�س�ص	�سريبة	الدخل
095ر62-			095ر62مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

392ر739ر59636ر608			796ر130ر36مطلوبات	اأخرى
368ر706ر070822ر730ر13			298ر976ر808جمموع املطلوبات

999ر584ر921133ر416ر435)922ر831ر301(ال�سايف
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)41( ارتباطات والتزامات حمتملة

2014
دينـــار

2013
دينـــار

اعتمادات:
170ر809ر8058ر700ر17�سادرة
961ر376ر61996ر049ر87واردة
886ر651ر1903ر197ر9قبولت
كفالت	:

000ر357ر0229ر043ر10دفع
750ر289ر75654ر604ر22ح�سن	تنفيذ

658ر248ر96120ر610ر43اأخرى
900ر774ر97425ر346ر29ت�سهيالت	ائتمانية	ممنوحة	غري	م�ستغلة

325ر508ر327218ر553ر219املجمــــــوع

)42( الق�سايا املقامة على البنك
بلغ	جمموع	الق�سايا	املقامة	على	البنك	316ر526ر1	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	016ر508ر1	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2013	ويف	تقدير	اإدارة	البنك	
وامل�ست�سار	القانوين	فاإنه	لن	يرتتب	على	البنك	التزامات	تزيد	عن	املخ�س�ص	املاأخوذ	البالغ	868ر609	دينار	كما	يف	31	كانون	الأول	2014	مقابل	868ر584	دينار	كما	

يف	31	كانون	الأول	2013.

)43( معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�سادرة وغري النافذة بعد
مت	اإ�سدار	معايري	مالية	جديدة	ومعدلة	حتى	31	كانون	الأول	2014	اإل	اأنها	غري	ملزمة	حتى	الآن	ومل	تطبق	من	قبل	البنك:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )15( اليرادات من العقود مع العمالء
يبني	معيار	رقم	)15(	املعاجلة	املحا�سبية	لكل	انواع	اليرادات	النا�سئة	من	العقود	مع	العمالء،	وينطبق	هذا	املعيار	على	جميع	املن�ساآت	التي	تدخل	يف	عقود	لتوريد	اخلدمات	

والب�سائع	للعمالء	با�ستثناء	العقود	اخلا�سعة	ملعايري	اخرى	مثل	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)17(	اليجارات.

يحل	هذا	املعيار	بدًل	من	املعايري	والتف�سريات	التالية:
• معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)11(	عقود	الن�ساء	
• معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)18(	اليراد	
• تف�سري	جلنة	معايري	التقارير	)13(	برامج	ولء	العمالء	
• تف�سري	جلنة	معايري	التقارير	)15(	اتفاقيات	ان�ساء	العقارات	
• تف�سري	جلنة	معايري	التقارير	)18(	عمليات	نقل	ال�سول	من	العمالء	
• التف�سري	)31(	اليراد	– عمليات	املقاي�سة	التي	تنطوي	على	خدمات	اعالنية.	

يجب	تطبيق	املعيار	للفرتات	التي	تبداأ	يف	اأو	بعد	1	كانون	الثاين	2017	مع	ال�سماح	بالتطبيق	املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( الدوات املالية
قام	جمل�ص	معايري	املحا�سبة	الدولية	باإ�سدار	معيار	التقارير	املالية	الدويل	رقم	9	"الدوات	املالية" بكامل	مراحله	خالل	متوز	2014،	ويبني	هذا	املعيار	املعاجلة	املحا�سبية	
لت�سنيف	وقيا�ص	املوجودات	املالية	واللتزامات	املالية	وبع�ص	العقود	لبيع	اأو	�سراء	الدوات	غري	املالية.	وقد	مت	اإ�سدار	هذا	املعيار	ل�ستبدال	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	39	
"ت�سنيف	وقيا�ص	الدوات	املالية".	قام	البنك	بتطبيق	املرحلة	الأوىل	من	معيار	التقارير	املالية	الدويل	رقم	9	كما	�سدرت	خالل	العام	2009،	وكان	التطبيق	الأويل	للمرحلة	
الأوىل	يف	1	كانون	الثاين	2011	و�سيقوم	البنك	بتطبيق	معيار	التقارير	املالية	الدويل	رقم	9	اجلديد	بتاريخ	التطبيق	اللزامي	يف	1	كانون	الثاين	2018	والذي	�سيكون	له	اأثر	

على	ت�سنيف	وقيا�ص	املوجودات	املالية.
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طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�سلة )تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 و معيار التقارير املالية الدويل رقم 1(
اأتاح	للمن�ساآت		خيار	اتباع	طريقة	 اآب	2014	بتعديل	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	27	)القوائم	املالية	املنف�سلة(	والذي	 قام	جمل�ص	معايري	املحا�سبة	الدولية	خالل	�سهر	
حقوق	امللكية	يف	حما�سبة	ال�ستثمارات	يف	ال�سركات	التابعة	واحلليفة	وال�سركات	حتت	ال�سيطرة	امل�سرتكة	كما	هو	مو�سح	يف		معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	28.	كما	مت	اجراء	
تعديل	اآخر	على	معيار	التقارير	املالية	الدويل	رقم	1	والذي	ي�سمح	للمن�ساآت	التي	تتبع	طريقة	حقوق	امللكية	من	تطبيق	ال�ستثناء	الوارد	يف	معيار	التقارير	املالية	الدويل	رقم	

1	واخلا�ص	بعمليات	الندماج	قبل	تاريخ	التملك.

يتم	تطبيق	هذه	املعايري	اعتبارا	من	1	كانون	الثاين	2016،	كما	يجب	تطبيقها	باأثر	رجعي	مع	ال�سماح	بالتطبيق	املبكر.
	

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية  - )تعديالت(
ت�سمل	هذه	التعديالت	حت�سينات	حمدودة	ترتكز	على	الأمور	التالية:

• اجلوهرية	
• الت�سنيفات	والتجميع		
• هيكل	الي�ساحات	
• الف�ساح	عن	ال�سيا�سات	املحا�سبية		
• عر�ص	بنود	الدخل	ال�سامل	الآخر	الناجتة	عن	ال�ستثمارات	التي	تتبع	طريقة	حقوق	امللكية.	

ل	يتوقع	اأن	توؤثر	هذه	التعديالت	على	املركز	املايل	اأو	الأداء	املايل	للبنك.	ل	يتوقع	البنك	اأن	يكون	لهذه	التعديالت	اأثر	جوهري	على		اي�ساحات	البيانات	املالية	للبنك.

يتم	تطبيق	هذه	املعايري	اعتبارا	من	1	كانون	الثاين	2016،	مع	ال�سماح	بالتطبيق	املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28( - املن�ساآت ال�ستثمارية
تعر�ص	هذه	التعديالت	الأمور	التي	قد	تنتج	من	اأثر	تطبيق	الإ�ستثناء	من	متطلبات	التوحيد	للمن�ساآت	التي	ينطبق	عليها	تعريف	املن�ساأة	ال�ستثمارية	وتو�سح	المور	التالية:

• ينطبق	الإ�ستثناء	من	متطلبات	التوحيد	على	ال�سركة	الم	التابعة	ملن�ساأة	ا�ستثمارية،	عندما	تقوم	املن�ساأة	ال�ستثمارية	بقيا�ص	وتقييم	جميع	ا�ستثماراتها	يف	ال�سركات		
التابعة	على	اأ�سا�ص	القيمة	العادلة.

• وتقييم	جميع		 قيا�ص	 ويتم	 ال�ستثمارية.	 للمن�ساأة	 بتقدمي	خدمات	 وتقوم	 ال�ستثمارية	 املن�ساأة	 تعريف	 ينطبق	عليها	 التي	ل	 التابعة	 لل�سركة	 املالية	 القوائم	 توحيد	 يتم	
ال�ستثمارات	يف	ال�سركات	التابعة	الأخرى	على	اأ�سا�ص	القيمة	العادلة.

• تطبيق	طريقة	حقوق	امللكية	من	قبل	املن�ساآت	التي	ل	ينطبق	عليها	تعريف	املن�ساأة	ال�ستثمارية	والتي	متلك	ح�سة	يف	�سركة	حليفة	اأو	م�ساريع	م�سرتكة	والتي	ينطبق		
عليها	تعريف	املن�ساأة	ال�ستثمارية:	ت�سمح	التعديالت	على	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)28(	ال�ستثمارات	يف	ال�سركات	احلليفة	وامل�ساريع	امل�سرتكة	-	للم�ستثمر	عند	
اتباع	طريقة	حقوق	امللكية	بالإبقاء	على	الطريقة	املتبعة	من	قبل	املن�ساآت	ال�ستثمارية	احلليفة	اأو	امل�ساريع	امل�سرتكة	عند	قيامها	بقيا�ص	وتقييم	ا�ستثماراتها	يف	ال�سركات	

التابعة	على	اأ�سا�ص	القيمة	العادلة.

يتم	تطبيق	هذه	التعديالت	على	املعايري	اعتبارا	من	1	كانون	الثاين	2016.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
3١ كانون األول ٢٠١4
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2014اإي�ساحات
دينـــار

2013
دينـــار

املوجودات
413.679.1959.016.092نقد	واأر�سدة	لدى	البنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	اأخرى

522.807.37224.066.806ذمم	مدينة
567-موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل	ال�سامل	الخر

6114.412129.660اأر�سدة	مدينة	اأخرى
72.151.8672.307.246ارا�سي	معدة	للبيع
8104.983127.524ممتلكات	ومعدات

99.33213.356موجودات	غري	ملمو�سة
38.867.16135.661.251جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات -
103.962.3334.291.012بنوك	دائنة

11.061.5137.852.638ذمم	دائنة	-	و�ساطة	مالية
111.329.8871.364.972اأر�سدة	دائنة	اأخرى

194.615444.979تاأمينات	نقدية
12556.283497.935خم�س�ص	�سريبة	الدخل

17.104.63114.451.536جمموع املطلوبات

حقوق امللكية -
1315.600.00015.600.000راأ�ص	املال

4.668.7464.467.715احتياطي	اإجباري
204.189200.665احتياطي	اخطار	عامة

1.289.595941.335اأرباح	مدورة
21.762.53021.209.715جمموع حقوق امللكية

38.867.16135.661.251جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة المركز المالي كما في 3١ كانون األول ٢٠١4
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2014اإي�ساحات
دينـــار

2013
دينـــار

الإيـرادات -
141.433.0481.365.903عمولت	التداول

2.693.7162.606.564فوائد	دائنة
)2.612(125.929)خ�سائر(	ارباح	فروقات	عملة

19.61271.060اإيرادات	اأخرى
149310ارباح	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل

4.272.4544.041.225جمموع الإيرادات

امل�ساريــف -
151.430.2451.333.814م�ساريف اإدارية

17.72120.331�سندوق	حماية	امل�ستثمر
5512.076854.897خم�س�ص	ذمم	م�سكوك	يف	حت�سيلها
-7155.379خم�س�ص	تدين	اأرا�سي	معدة	للبيع

68.92727.318اأعباء	التمويل
877.791101.374	و9ا�ستهالكات	واطفاءات

2.262.1392.337.734جمموع امل�ساريف

2.010.3151.703.491ربح ال�سنة قبل ال�سريبة
12516.165589.952�سريبة	الدخل

1.494.1501.113.539ربح )خ�سارة( ال�سنة

--ي�ساف:	بنود	الدخل	ال�سامل	الخر	لل�سنة
1.494.1501.113.539جمموع الدخل )اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة الدخـل الشامل للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4
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راأ�ص	املال

دينــــار

اإحتياطي	
اإجباري
دينــــار

احتياطي	
اخطار	عامة

دينــــار

ارباح	مدورة

دينــــار

املجموع	

دينــــار
- 2014

15.600.0004.467.715200.665941.33521.209.715الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2014
1.494.1501.494.150---جمموع	الدخل	ال�سامل	لل�سنة

-)201.031(-201.031-املحول	اىل	الحتياطي	الجباري
-)3.524(3.524--املحول	اىل	احتياطي	اخطار	عامة

)941.335()941.335(---توزيعات	ارباح	)اي�ساح	13(
15.600.0004.668.746204.1891.289.59521.762.530الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2014

- 2013
15.600.0004.297.366198.8101.028.22421.124.400الر�سيد كما يف اأول كانون الثاين 2013

1.113.5391.113.539---جمموع	الدخل	ال�سامل	لل�سنة
-)170.349(-170.349-املحول	اىل	الحتياطي	الجباري
-)1.855(1.855--املحول	اىل	احتياطي	اخطار	عامة

)1.028.224()1.028.224(---توزيعات	ارباح	)اي�ساح	13(
15.600.0004.467.715200.665941.33521.209.715الر�سيد كما يف 31 كانون الأول 2013

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4
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2014اإي�ساحات
دينـــار

2013
دينـــار

الأن�سطة الت�سغيلية
2.010.3151.703.491ربح	ال�سنة	قبل	ال�سريبة

تعديالت:
77.791101.374ا�ستهالكات	واطفاءات

512.076854.897خم�س�ص	ذمم	م�سكوك	يف	حت�سيلها
-155.379خم�س�ص	تدين	اأرا�سي	معدة	للبيع

-91خ�سائر	بيع	ممتلكات	و	معدات
التغريات يف املوجودات واملطلوبات:

)6.657.669(747.358ذمم	مدينة
15.248220.843ار�سدة	مدينة	اخرى

-567موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
3.208.876628.001ذمم	دائنة	و�ساطة	مالية

89.448)976.420(ار�سدة	دائنة	اخرى
158.889)250.364(تاأمينات	نقدية

)533.578()457.817(12ال�سرائب	املدفوعة
)3.434.304(5.043.099�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من الن�سطة الت�سغيلية

الن�سطة ال�ستثمارية
)194.003(-�سراء	ارا�سي

)8.368()50.259(�سراء	ممتلكات	ومعدات
)2.552()1.113(�سراء	موجودات	غري	ملمو�سة

-55بيع	ممتلكات	ومعدات
)204.923()51.317(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية

)3.639.227(4.991.782)النق�ص(	الزيادة	يف	النقد	وما	يف	حكمه
4.725.0808.364.307النقد	وما	يف	حكمه	يف	بداية	ال�سنة

169.716.8624.725.080النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة التدفقـات النقديـة للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١4
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الحاكمية المؤسسية

مدى	التزام	البنك	يف	تطبيق	بنود	دليل	قواعد	حوكمة	ال�سركات	امل�ساهمة	املدرجة	يف	بور�سة	عمان	
دليل	احلاكمية	املوؤ�س�سية
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112



109
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 108

الحاكمية المؤسسية

املقدمة:
يويل	جمل�ص	اإدارة	البنك	والإدارة	التنفيذية	اهتمامًا	كبريًا	يف	اللتزام	باأعلى	معايري	احلاكمية	املوؤ�س�سية	ال�سليمة	ملتزمًا	بتعليمات	البنك	املركزي	بهذا	اخل�سو�ص	ومبا	

يتوافق	مع	الأطر	الت�سريعية	والقانونية	وبيئة	العمل	امل�سريف	يف	الأردن.

اإعداد	الدليل	اعتمادًا	على	دليل	احلاكمية	املوؤ�س�سية	)التحكم	املوؤ�س�سي(	 قام	البنك	باإعداد	دليل	احلاكمية	املوؤ�س�سية	واعتماده	من	قبل	ال�سادة	جمل�ص	الإدارة،	حيث	مت	
للبنوك	يف	الردن	وال�سادر	عن	البنك	املركزي	الأردين	،	وكذلك	اعتمادا	على	تعليمات	احلاكمية	املوؤ�س�سية	ال�سليمة	لدى	املوؤ�س�سة	الم	يف	البحرين		ومبا	يتوائم	مع	احكام	
قانون	ال�سركات	الردين		وقانون	البنوك	رقم	2001/28	وتعليمات	هيئة	الوراق	املالية	،	واحكام	عقد	التاأ�سي�ص	والنظام	ال�سا�سي	للبنك	ومبا	ين�سجم	مع	احتياجات	البنك	

و�سيا�سته	واأهدافه	التي	ت�سب	يف	م�سلحة	العمل	وتطويره	وت�سهيل	اإيجاد	عملية	رقابة	فعالة.

يبني	الدليل	الدور	الهام	ملجل�ص	الإدارة	وم�سوؤولياته	،	واللجان	املنبثقة	عنه	واأ�س�ص	ت�سكيلها	ومهامها	كما	يبني	العالقات	بني	املجل�ص	والإدارة	التنفيذية	وامل�ساهمني	وكافة	
اجلهات	الأخرى	ذات	العالقة	-واملبينة	ح�سب	الدليل	املرفق-	كما	يوؤكد	على	حماية	حقوق	امل�ساهمني	وعلى	ال�سفافية	والإف�ساح		ب�سان	امل�سائل	املت�سلة	باملوقف	املايل	والأداء	

وكافة	الأمور	اجلوهرية	واأ�ساليب	احلاكمية	وغريها.

يتم	مراجعة	هذا	الدليل	وتطويره	وتعديله	من	وقت	اىل	اآخر	او	كلما	دعت	احلاجة	لذلك	بهدف	مواكبة	التغريات	يف	احتياجاته	و/او	التغريات	يف	ال�سوق	امل�سريف،	حيث	مت	
اإجراء	اخر	تعديل	علية	بتاريخ	2011/11/14		ومت	ن�سرة	على	املوقع	اللكرتوين	للبنك.

مدى التزام البنك يف تطبيق بنود دليل قواعد حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�سة عمان

	التزامًا	من	البنك	مبتطلبات	ال�سفافية	والف�ساح	ا�ستنادا	اإىل	تعليمات	البنك	املركزي	الأردين	وهيئة	الأوراق	املالية	ب�سرورة	الف�ساح	�سمن	التقرير	ال�سنوي	ح�سب	
	التالية: املوا�سيع	

اأوًل:  اللتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل احلاكمية ال�سادر عن البنك املركزي الأردين.
• جتدر	ال�سارة	اإىل	ان	اإدارة	بنك	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية	قد	التزمت	بتطبيق	كافة	بنود	الدليل	املعتمد.	
• يتوفر	لدى	البنك	انظمة	�سبط		ورقابة	داخلية	كفوؤة	وفعالة	.	
• يتوفر	لدى	البنك	�سيا�سة	للمكافاآت	التي	يتم	دفعها	اإىل	الإدارة	التنفيذية	مبا	يف	ذلك	)الرواتب	واملنافع	الخرى	كما	ان	�سيا�سة	املكافاآت/الرواتب	لدى	البنك	كافية		

ل�ستقطاب	اأ�سخا�ص	موؤهلني	للعمل	يف	البنك	والحتفاظ	بهم.
• تقوم	جلنة	الرت�سيحات	واملكافاآت	بالتو�سية	للمجل�ص	باعتماد	املكافاآت	حيث	ان	من	مهامها		تعيني	وترقيه	كبار	تنفيذي	البنك	،	وكذلك	حتديد	مزاياهم	وذلك	طبقا		

لالأ�س�ص	وال�سيا�سات	والربامج	التي	تو�سي	اللجنة	بها	من	وقت	لأخر،	وبالقدر	الذي	يوافق	عليه	املجل�ص	ومبا	يخدم	م�سلحة	امل�ساهمني.
• يتمتع	البنك	بنزاهة	عالية	يف	ممار�سة	اأعماله	وذلك	من	خالل	توفر	اجراءات	عمل	و�سيا�سات	وميثاق	اخالقيات	العمل	حيث	تنظم	هذه	القواعد	والجراءات	العمليات		

مع	الطراف	ذوي	العالقة	�سواء	بني	البنك	وموظفيه	واأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	اأو	الطراف	ذوي	ال�سلة	بهم	،	حيث	مت	تعميمها	على	كافة	املوظفني	لاللتزام	بها.	

تاريخ   )2014/58( رقم  الأردين  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  اجلديدة  احلاكمية  تعليمات  مع  يتفق  متكامل  دليل  اإعداد  على  العمل  جاري  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
2014/9/30  و�سوف يتم العمل به حال اعتماده من قبل ال�سادة جمل�س اإدارة البنك.

جمل�س الدارة واللجان املنبثقة عنه:
جمل�س الإدارة:	يتاألف	جمل�ص	اإدارة	البنك	من	)8(	اأع�ساء،	يتم	انتخابهم	من	قبل	الهيئة	العامة	ملدة	اأربع	�سنوات،	يتمتع	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	باخلربات	العملية	. 1

واملوؤهالت	العلمية	التي	توؤهلهم	ملعرفة	الأمور	الإدارية	والإملام	بالت�سريعات	ذات	العالقة	وبحقوق	وواجبات	جمل�ص	الإدارة.		
• اجتمع	املجل�ص	كما	يقت�سي	نظام	عمله	وح�سب	املتطلبات	القانونية	)7(	اجتماعات	خالل	العام	2014.	
• ح�سر	جميع	الأع�ساء	جميع	اجتماعات	جمل�ص	الإدارة	با�ستثناء:	
ال�سيد	�سليمان	عي�سى	�سامل	العزابي	حيث	تغيب	عن	اجتماعني	بعذر	م�سروع.	-
ال�سيد	ب�سري	اأبوالقا�سم	عمر	معتوق	حيث	تغيب	عن	اجتماع	واحد	بعذر	م�سروع.	-

جلان املجل�س:. 2

اأ.  جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية:-
• ت�سكيل اللجنة ومهامها:	تتاألف	اللجنة	من	رئي�ص	املجل�ص	وثالثة	من	الأع�ساء	غري	التنفيذيني	وذلك	بهدف	ال�سراف	وتوجيه	عملية	اإعداد	وحتديث	وتطبيق	دليل		

احلاكمية	املوؤ�س�سية	للبنك	ح�سب	متطلبات	اجلهات	الرقابية،	وم�ساعدة	جمل�ص	الإدارة	يف	و�سع	ومتابعة	�سيا�سات	وممار�سات	احلاكمية	املوؤ�س�سية	للبنك	وتقييم	مدى	
اللتزام	بها.وكذلك	التو�سية	للمجل�ص	ب�ساأن	عدد	واأ�سماء	وم�سوؤوليات	روؤ�ساء	واأع�ساء	اللجان	املنبثقة	عن	املجل�ص	وي�سمل	هذا	تقدمي	الن�سح	للمجل�ص	ب�ساأن	الع�سوية	

اأو	نزعها،	والتعاقب	عليها	يف	اللجان	املنبثقة	عن	املجل�ص	وي�سمل	ذلك	الأع�ساء	وروؤ�ساء	اللجان.
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• اجتماعات اللجنة:	اجتمعت	اللجنة	كما	يق�سي	نظام	عملها	خالل	العام	2014	اجتماعا	واحدًا	حيث	قامت	اللجنة	ح�سب	ما	تقت�سيه	مهامها	مبناق�سة	واعتماد	اهم		
املوا�سيع	التالية:

1	 باتخاذ	كامل	الإجراءات	. التنفيذية	 الإدارة	 والتاأكيد	على	 الأردين	 البنك	املركزي	 املوؤ�س�سية	رقم	)2014/58(	وال�سادرة	عن	 تعليمات	احلاكمية	 الطالع	على	
الالزمة	لاللتزام	بتلك	التعليمات	و�سمن	املدد	املحددة	للت�سويب	والواردة	يف	تلك	التعليمات.

2	 الطالع	على	م�سروع	تعليمات	الإف�ساح	عن	المتثال	لقواعد	حوكمة	ال�سركات	امل�ساهمة	املدرجة	يف	بور�سة	عمان	والوارد	من	قبل	هيئة	الأوراق	املالية،	والطلب	.
من	الإدارة	التنفيذية	متابعة	مو�سوع	اإقرار	ذلك	امل�سروع	وموافاة	اللجنة	به	مع	اتخاذ	كافة	الإجراءات	الالزمة	لتنفيذ	متطلبات	تلك	القواعد	حال	اإقرارها	اأ�سوليًا	

و�سدورها	ب�سكل	ر�سمي	يتوجب	التطبيق.

• ح�سر جميع اأع�ساء اللجنة جميع الجتماعات با�ستثناء: 	
ال�سيد	�سائل	فايز	عزت	الوعري	حيث	تغيب	عن	اجتماع	واحد	بعذر	م�سروع.	-

ب.  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:-

• ت�سكيل اللجنة ومهامها:	تتاألف	اللجنة	من	)4(	اأع�ساء	من	اأع�ساء	املجل�ص	غري	التنفيذيني.	

الهدف	الرئي�سي	من	ت�سكيل	اللجنة	م�ساعدة	املجل�ص	بالقيام	بوظيفته	الرقابية	فيما	يخ�ص	مو�سوع	املكافاآت	والتعيينات	والرتقيات	املتعلقة	بتعيني	وترقيه	كبار	تنفيذيي	
البنك،	وكذلك	حتديد	مزاياهم	وذلك	طبقا	لالأ�س�ص	وال�سيا�سات	والربامج	التي	تو�سي	اللجنة	بها	من	وقت	لأخر،	وبالقدر	الذي	يوافق	عليه	املجل�ص	ومبا	يخدم	م�سلحة	

امل�ساهمني.

• اجتماعات اللجنة:	اجتمعت	اللجنة	كما	يق�سي	نظام	عملها	خالل	العام	2014	اجتماعان	اثنان	وقد	ناق�ست	اللجنة	ح�سب	ما	تقت�سيه	مهامها	اهم	املوا�سيع	التالية:		
1	 تقييم	اأداء	جمل�ص	الإدارة	عن	العام	2013..
2	 تقييم	الداء	ال�سنوي	للمدير	العام	والدارة	التنفيذية	عن	العام	2013..
3	 تعديل	املزايا	الوظيفية	املمنوحة	ملوظفي	البنك	وال�سركة	التابعة	والتي	مت	مناق�ستها	مع	النقابة	العامة	للعاملني	يف	امل�سارف	والتاأمني	واملحا�سبة	مبا	فيها	منح	ميزة	.

الراتب	ال�ساد�ص	ع�سر	اعتبارًا	من	بداية	العام	2014.
4	 الإجراءات	. كامل	 اتخاذ	 التنفيذية	 الإدارة	 على	 والتاأكيد	 الأردين	 املركزي	 البنك	 وال�سادرة	عن	 رقم	)2014/58(	 املوؤ�س�سية	 تعليمات	احلاكمية	 على	 الطالع	

الالزمة	لاللتزام	بتلك	التعليمات	و�سمن	املدد	املحددة	للت�سويب	والواردة	يف	تلك	التعليمات.

• ح�سر جميع اأع�ساء اللجنة جميع الجتماعات با�ستثناء: 	
ال�سيد	ب�سري	اأبوالقا�سم	عمر	معتوق	حيث	تغيب	عن	اجتماع	واحد	بعذر	م�سروع.	-

 ج. جلنة اإدارة املخاطر:-

• ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتاألف	اللجنة	من	خم�سة	اأع�ساء	من	اع�ساء	املجل�ص	غري	التنفيذيني	وع�سو	�ساد�ص	ب�سفة	مراقب	وي�سغل	رئي�ص	ادارة	الئتمان	املخاطر	يف		
املجموعة،	وبرئا�سة	رئي�ص	جمل�ص	الدارة،	والهدف	الرئي�سي	من	ت�سكيل	هذه	اللجنة	هو	التاأكد	من	اأن	كافة	املخاطر	التي	قد	يتعر�ص	لها	البنك		يتم	ادارتها	ومراجعتها	
ومراقبتها	بال�سكل	املطلوب،	والتحقق	من	ان	نظام	الرقابة	الداخلي	فعال	يف	التقليل	من	املخاطر	وبحيث	تبقى	�سمن	امل�ستوى	املقبول	للمخاطر،	كما	تتوىل	اللجنة	اإعداد	

ومراجعة	ال�سيا�سات	وال�سرتاتيجيات	واخلطط	الالزمة	ملواجهة	تلك	املخاطر.	

التنفيذية	يف	حتقيقها،	 الإدارة	 ترغب	 التي	 والأهداف	واخلطط	 البنك	 التنفيذية	يف	 لالإدارة	 املقبولة	 املخاطر	 ال�سنوية	حلدود	 ال�سرتاتيجية	 بو�سع	 اللجنة	 تقوم	 كما	
ومراجعة	ال�سقوف	املقبولة	للمخاطر	مبا	فيها	�سقوف	القطاعات	القت�سادية	واملقدمة	من	اإدارة	املخاطر	يف	البنك	واملوافقة	عليها.	

• اجتماعات اللجنة:	اجتمعت	اللجنة	كما	يق�سي	نظام	عملها	خالل	العام	2014	)اربعة	اجتماعات(	حيث	ناق�ست	اللجنة	ح�سب	ما	تقت�سيه	مهامها	اهم	املوا�سيع	التالية:		
1	 لفائدة،	. ا�سعارا	 ال�سيولة،	خماطر	 ال�سوق،	خماطر	 الرتكزات،	خماطر	 الئتمان،	خماطر	 املتعلقة	مبخاطر	 وادارة	املخاطر	 املال	 ادارة	را�ص	 تقارير	 ا�ستعرا�ص	

واملخاطر	الت�سغيلية	وخطة	ا�ستمرارية	العمل.
2	 الطالع	على	تقرير	مراجعة	املحفظة	الئتمانية	لت�سهيالت	ال�سركات	الن�سف	�سنوي	واملعد	من	قبل	دائرة	مراجعة	الئتمان..
3	 مراجعة	تقييم	اأداء	حمفظة	الت�سهيالت	غري	العاملة	ون�سب	التعرث	واملخ�س�سات	املقابلة	لها..
4	 اعتمــاد	ا�سرتاتيجــية	املخــاطر	ال�سنوية	واملعدة	وفقًا	خلطة	العمال	لل�سنـــوات	الثــالث	)2016-2014(..
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5	 الطالع	على	نتائج	عملية	التقييم	الداخلي	لكفاية	را�ص	املال	ومبا	فيها	اختبارات	الو�ساع	ال�ساغطة	لكل	حمفظة	وتاأثريها	على	الرباح	ون�سبة	كفاية	را�ص	املال	.
وخماطر	ال�سيولة	و�سمان	بقائها	�سمن	حدود	املخاطر	املقبولة	واملحددة	من	قبل	جمل�ص	ادارة	البنك.

6	 ا�ستعرا�ص	اهم	املقررات	املتعلقة	بتطبيق	معيار	بازل	3	وبيان	اهم	التعديالت	الخرية	احلا�سلة	على	متطلبات	بازل	3		وا�ستعرا�ص	الن�سب	املتعلقة	باإدارة	خماطر	.
ال�سيولة	والرافعة	املالية	وبيان	حدودها	املطلوبة	وفقًا	لبيانات	البنك	املالية	واملوازنات	التقديرية.

7	 املوافقة	على	جتديد	وتعديل	�سروط	منتجات	التجزئة	)القرو�ص	وال�سلف	ال�سخ�سية	والقرو�ص	ال�سكنية	والبطاقات	الئتمانية(..
8	 اعتماد	ال�سيا�سات	التالية:-.

• �سيا�سة	خماطر	ال�سيولة.	
• �سيا�سة	ادارة	خطة	ا�ستمرارية	العمل	وا�ستعرا�ص	نتائج	الفح�ص	املتعلقة	بها	ونتائج		حتليل	اثر	العمال.	
• ال�سيا�سة	الئتمانية	ل�سركة	التعاون	العربي	لال�ستثمارات	املالية	)ال�سركة	التابعة	للبنك(.	
• التعديالت	التي	متت	على	�سيا�سة	خماطر	الئتمان	وت�سمينها	بتعليمات	ادارة	التعر�سات	الكبرية		وفقًا	لتعليمات	البنك	املركزي	الردين	بهذا	اخل�سو�ص،		

واملوافقة	على	التعديالت	احلا�سلة	على	جدول	�سالحيات	املنح.
• ال�سيا�سة	الئتمانية	للم�ساريع	املتو�سطة	واعتماد	منوذج	الت�سنيف	اخلا�ص	بها.	
• �سقوف	املتاجرة	وال�ستثمار	لعام	2014.	
• 	.Risk Appetite Statement & Framework	املخاطر	من	املقبول	للم�ستوى	العام	بالطار	املتعلقة	الوثيقة	على	متت	التي	التعديالت
• 	حتديث	خطة	التمويل	)Funding Strategy)	ب�سكل	دوري،	للتاأكد	من	بقاء	ن�سب	ال�سيولة	مب�ستويات	مقبولة.	
• 	.	Fund Transfer Pricing Policy	الداخلي	الت�سعري	سيا�سة�

9	 الطالع	على	كافة	املالحظات	املتعلقة	باملخاطر	الواردة	يف	تقارير	التدقيق	الداخلي	على	اعمال	البنك	ومتابعة	معاجلتها..

• ح�سر جميع اأع�ساء اللجنة جميع الجتماعات با�ستثناء: 	
ال�سيد	�سليمان	عي�سى	�سامل	العزابي	حيث	تغيب	عن	اجتماع	واحد	بعذر	م�سروع.	-

د. جلنة التدقيق:-

• ت�سكيل اللجنة:	تتكون	جلنة	التدقيق	يف	البنك	من	رئي�ص	واربعه	اأع�ساء	من	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة،	ويح�سر	اجتماعاتها	-	وب�سكل	دائم	-	كل	من	رئي�ص	التدقيق	الداخلي		
ومدير	دائرة	مراقبة	المتثال.

• اأربعة	اجتماعات	منها	ملناق�سة		 اجتمعت	اللجنة	خم�سة	مرات	خالل	عام	2014،	حيث	ح�سر	ال�سادة	مدققي	احل�سابات	اخلارجيني	ارن�ست	ويونغ	 اجتماعات اللجنة: 
البيانات	املالية	املوحدة	للبنك.		

• ن�ساط اللجنة:	التزامًا	باأغرا�سها	كما	وردت	يف	ميثاقها،	فقد	�ساعدت	اللجنة	جمل�ص	الإدارة	يف	القيام	بوظيفته	الرقابية	على	البنك	من	خالل	عملها	كاأداة	تن�سيق	بني		
املجل�ص	واإدارة	التدقيق	الداخلي	وال�سادة	مدققي	احل�سابات	مبا	يعزز	ا�ستقالليتهم	ويوؤمن	للمجل�ص	م�سدرًا	مو�سوعيًا	للمعلومات	مبني	على	اأ�س�ص	مهنية	حمايدة،	كما	
وا�سلت	متابعتها	لفعالية	اأنظمة	واإجراءات	و�سوابط	الرقابة	الداخلية	يف	البنك،	والتاأكد	من	اللتزام	بالقوانني	وال�سيا�سات	النافذة	واقرتاح	التو�سيات	املنا�سبة	لتطويرها	
اأو	عالج	ما	قد	يكتنفها	من	ق�سور	اأو	�سعف،	�سعيًا	خللق	بيئة	عمل	مت�سمة	بالن�سباط	وذلك	حماية	لأ�سول	البنك	وا�ستثمارات	امل�ساهمني	فيه	واأموال	املودعني	به،	حيث	

قامت	اللجنة	اإيفاء	بهذه	املتطلبات	مبا	يلي:

تقييم املخاطر التي قد تواجه البنك: قامت	اللجنة	مبتابعة	جمموعة	من	املخاطر	الرئي�سية	التي	قد	تواجه	البنك	وذلك	من	خالل	ا�ستعرا�سها	لتقارير	التدقيق	. 1
الداخلي	واخلارجي،	حيث	مت	مناق�سة	املخاطر	التالية:

• املخاطر	املالية	واملحا�سبية		
• خماطر	الئتمان	
• خماطر	ال�سيولة	
• املخاطر	القانونية		
• خماطر	اأنظمة	املعلومات		
• املخاطر	الت�سغيلية	وخماطر	ال�سوق	

الإجراءات الت�سويبية:	قامت	اللجنة	مبتابعة	الإجراءات	الت�سويبية	للمالحظات	الواردة	يف	تقارير	التدقيق	الداخلي	واخلارجي	ومدققي	املوؤ�س�سة	الم	يف	البحرين،	. 2
بالإ�سافة	اإىل	تقدمي	التو�سيات	ومتابعتها	مبا	ي�سمن	تعزيز	بيئة	ال�سبط	والرقابة	الداخلية	يف	البنك،	وقد	ادى	ذلك	ب�سفة	عامة	اىل	احلفاظ	على	بيئة	اللتزام	

العالية	املوجودة	يف	البنك.

الحاكمية المؤسسية
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اإ�سراف اللجنة على اأعمال التدقيق الداخلي ومراقبة المتثال:	قامت	اللجنة	باعتماد	خطط	العمل	لعام	2015	اخلا�سة	بالتدقيق	الداخلي	ومراقبة	المتثال،	. 3
وقد	تابعت	اللجنة	ن�ساط	كال	الدائرتني	للتاأكد	من	قيامهما	باملهام	وامل�سوؤوليات	املطلوبة	منهما	وفقا	لتعليمات	ال�ُسلطات	الرقابية	واف�سل	املمار�سات	املهنية	العاملية	

يف	هذا	املجال.	

متابعة اأعمال ال�سادة مدققي احل�سابات للبنك )ال�سادة/ارن�ست و يونغ(:	ناق�ست	اللجنة	ال�سادة	مدققي	احل�سابات	فيما	يلي:. 4
• ارتياح	ال�سادة	مدققي	احل�سابات	لعمليات	فح�ص	وتقييم	انظمة	الرقابة	الداخلية	التي	ميار�سها	البنك	يف	اعداد	البيانات	املالية.	
• البيانات	املالية	للبنك	وال�سركة	التابعة،	حيث	تاأكدت	اللجنة	من	انها	مطمئنة	ومن�سجمة	مع	املعايري	املحا�سبية	ول	توجد	عليها	اأية	مالحظات	جوهرية،	مما	�سمح		

للجنة	بالتو�سية	اىل	جمل�ص	الدارة	باعتماد	هذه	البيانات	املالية	للبنك	وال�سركة	التابعة.	

متابعة اداء حمفظة الت�سهيالت: قامت	اللجنة	بالتحقق	من	جودة	حمفظة	القرو�ص	والت�سهيالت	بالبنك	وال�سركة	التابعة	ومدى	كفاية	املخ�س�سات	وفقا	ملا	تق�سي	. 5
به	تعليمات	ال�ُسلطات	الرقابية،	حيث	عزز	ال�سادة	مدققو	احل�سابات	انتفاء	اأية	حتفظات	لديهم	على	املخ�س�سات	املكونة	بالبنك	خالل	عام	2014	واعتربوها	كافية	

من	وجهة	نظرهم.

• ح�سر	جميع	اأع�ساء	اللجنة	جميع	الجتماعات	با�ستثناء:		
ال�سيد	�سليمان	عي�سى	�سامل	العزابي	حيث	تغيب	عن	اجتماع	واحد	بعذر	م�سروع.	-
ال�سيد	ب�سري	اأبوالقا�سم	عمر	معتوق	حيث	تغيب	عن	اجتماع	واحد	بعذر	م�سروع.	-

ثانياً: اللتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل احلاكمية ال�سادر عن هيئة الوراق املالية.

يقوم	البنك		بتطبيق	كافة	بنود	القواعد	الآمرة	ح�سب	تعليمات	هيئة	الوراق	املالية،	كما	يقوم	باللتزام	بالبنود	الر�سادية	لدليل	احلاكمية	ح�سب	تعليمات	الهيئة	با�ستثناء	
البنود	الر�سادية	التالية	حيث	يتم	اللتزام	بها	ح�سب	تعليمات	البنك	املركزي	او	ح�سب	قانون	ال�سركات.

اأ�سباب	عدم	اللتزامالقاعدة	الإر�ساديةالباب/رقم	البند
الت�سويت	جمل�ص	الإدارة/2 ا�سلوب	 وفق	 الدارة	 جمل�ص	 اع�ساء	 انتخاب	 يتم	

الرتاكمي	من	قبل	الهيئة	العامة	للبنك	بالقرتاع	ال�سري.	
املر�سحني	 ا�سماء	 عر�ص	 ثم	 ومن	 العامة	 الهيئة	 امام	 الرت�سيح	 باب	 فتح	 يتم	
ال�سركات	 قانون	 لأحكام	 وفقَا	 انتخابهم	 يتم	 حيث	 امل�ساهمني	 امام	 املوؤهلني	
وبح�سور	مراقب	عام	ال�سركات	ومن	ثم	فرز	ال�سوات	وانتخاب	اع�ساء	جمل�ص	

الدارة.
على	14 معينة	 مبوا�سيع	 اخلا�سة	 امل�ساهمني	 اقرتاحات	 ادراج	

واتخاذ	 درا�ستها	 ي�سمن	 ب�سكل	 العامة	 الهيئة	 اعمال	 جدول	
القرار	املنا�سب	ب�ساأنها	خالل	فرتة	زمنية	حمددة.

يتم	 اآرائهم	بحيث	 لإبداء	 ال�سنوي	 اثناء	الجتماع	 امل�ساهمني	كامل	احلق	 يعطى	
واتخاذ	 متابعتها	 ويتم	 الجتماع	 �سمن	حم�سر	 والقرتاحات	 الآراء	 هذه	 تثبيت	

القرار	املنا�سب	ب�ساأنها.

للم�ساهم	اجتماعات	الهيئة/5 التعريفية	 النبذة	 باإرفاق	 الدارة	 جمل�ص	 يقوم	
املوجهة	 بالدعوة	 الدارة	 لع�سوية	جمل�ص	 بالرت�سيح	 الراغب	

للم�ساهمني	حل�سور	اجتماع	الهيئة	العامة.

عادة	ما	يتم	الرت�سيح	لع�سوية	املجل�ص	اثناء	اجتماع	اجلمعية	العمومية	ومبا	يتفق	
مع	قانون	ال�سركات.

اجتماع	 اإىل	 الدعوة	
الهيئة	العامة

م�ساهم	 كل	 اىل	 لالجتماع	 الدعوة	 الدارة	 جمل�ص	 يوجه	
اخلا�ص	 اللكرتوين	 بالربيد	 العامة	 الهيئة	 اجتماع	 حل�سور	

بامل�ساهم	قبل	21	يومًا	من	التاريخ	املقرر	لالجتماع.	

	يقوم	البنك	باإر�سال	الدعوة	للم�ساهمني	حل�سور	اجتماع	الهيئة	العامة	وفقًا	ملا	
تن�ص	علية	املادة	144	من	قانون	ال�سركات.

للمطالبة	حقوق	امل�ساهمني	/11 وذلك	 عادي	 غري	 عامة	 هيئة	 اجتماع	 عقد	 طلب	
للم�ساهمني	 فيه،	 ع�سو	 اأي	 او	 البنك	 ادارة	 جمل�ص	 باإقالة	

الذين	ميلكون	20٪	من	ا�سهم	البنك.	

امل�ساهمني	 من	 الجتماع	 عقد	 طلب	 يتم	 حيث	 ال�سركات	 بقانون	 اللتزام	 يتم	
الذين	ميلكون	ما	ل	يقل	عن	30٪	من	ا�سهم	البنك	ح�سب	املادة	165	من	قانون	

ال�سركات.	

باأية	مدقق	احل�سابات	/2 اخلارجي	 احل�سابات	 مدقق	 يقوم	 ل	 بان	 البنك	 يلتزم	
ال�ست�سارات	 كتقدمي	 البنك	 ل�سالح	 اخرى	 اإ�سافية	 اعمال	

الدارية	والفنية.	

املوافقة	 ومت	 للبنك	 ال�سريبية	 ال�ست�سارات	 بتقدمي	 اخلارجي	 املدقق	 يقوم	
بهذا	 املركزي	 البنك	 تعليمات	 مع	 يتفق	 ومبا	 التدقيق	 قبل	جلنة	 من	 ذلك	 على	
اخل�سو�ص.	كما	يتم	تكليفه	ببع�ص	املهام	بناء	على	طلب	البنك	املركزي	الأردين.	

الحاكمية المؤسسية
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11 املقدمة:.
 اإن احلاكمية املوؤ�س�سية )Corporate Governance( تعني الطريقة التي يتم فيها توجيه واإدارة العمل من قبل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والتي ت�ستمل على ر�سم 
الأهداف وال�سرتاتيجيات التي حتقق الأهداف ومراقبة اأداء البنك، وتكت�سب احلاكمية اأهمية خا�سة يف البنوك كون معظم الأموال التي ُت�ستخدم يف اأن�سطة البنك هي 
اأموال املودعني وامل�ستثمرين، الأمر الذي ي�ستدعي البنك وال�سركات التابعة له باملحافظة على �سمعته اجليدة واحل�سول على درجه عالية من ثقة املودعني وامل�ستثمرين 

باأدائه.

21 نطاق1التغطية:.
ينطبق هذا الدليل على جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملوظفني وذوي امل�سالح من م�ساهمني والعمالء الدائنني واملقرت�سني واملوردين.  

31 الهدف1من1دليل1احلاكمية1امل�ؤ�س�سية:.
 يهدف دليل احلاكمية املوؤ�س�سية اإىل دعم الثقة يف اأن�سطة البنك بكفاءة ومهنية عالية وتو�سيح اآليات الت�سال بني الدوائر والأن�سطة وجمل�س اإدارة البنك ومبا يتالءم 

مع اأف�سل املمار�سات الدولية يف هذا املجال ويرتكز الدليل على اأربع مبادئ اإر�سادية وهي:
حتقيق العدالة يف معاملة كافة اجلهات ذات العالقة وذوي امل�سالح )امل�ساهمني،موظفي البنك،العمالء الدائنني واملدينني،واملوردين(. �
ال�سفافية يف الإف�ساح ب�سكل ميكن كافة اجلهات املعنية وذات العالقة وذوي امل�سالح من تقييم اأو�ساع البنك واأداءه املايل. �
حتديد العالقات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واأن�سطة ودوائر البنك واملوظفني وذوي امل�سالح. �
تفوي�س وحتديد وف�سل �سالحيات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك فيما يتعلق بدليل احلاكمية املوؤ�س�سية. �

41 امل�س�ؤوليات:.
 اإن اإدارة بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية تتحمل كامل امل�سوؤولية وتتخذ الإجراءات لتحديد املبادئ الواجب اإتباعها من قبل كافة موظفي البنك وتكون امل�سوؤوليات 

كما يلي:

4-1  م�س�ؤولية امل�ظف املعني مبتابعة دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية:
 يتحمل املوظف كامل م�سوؤولية املراجعة والتحديث الدوري لهذا الدليل مبا يتفق مع القوانني والتعليمات ال�سارية وتوزيعه على كافة الدوائر والأن�سطة املعنية يف البنك. 

4-2 م�س�ؤولية جمل�س الإدارة:
 يقوم جمل�س الإدارة بالطالع واملوافقة على دليل احلاكمية املوؤ�س�سية دوريًا اأو كلما دعت احلاجة بعد اأن يتم عر�سه واأخذ املوافقة من قبل جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية.

4.-3 م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية:
تقوم الإدارة التنفيذية ممثلة باملدير العام مبراجعة دليل احلاكمية املوؤ�س�سية وعلى التحديثات الدورية التي تتم عليه.

4-4 م�س�ؤولية م�ظفي البنك:
تكون م�سوؤولية موظفي البنك التاأكد من اأن كافة املهام املنفذة من قبلهم تتم مبا يتوافق مع دليل احلاكمية املوؤ�س�سية.

51 مهام1وم�س�ؤوليات1جمل�س1الإدارة:.
ميثل جمل�س الإدارة اهتمام املالكني يف ا�ستمرارية العمل الناجح، مبا يف ذلك تعظيم العوائد املالية على الأمد الطويل، وهذه م�سوؤولية تتطلب موقفًا مبادرًا من اأع�ساء 
املجل�س لتحمل كافة امل�سوؤوليات املتعلقة بالبنك و�سالمته املالية، والتاأكد من تلبية املتطلبات الرقابية وم�سالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني واملوظفني والتاأكد من اأن 

البنك يدار بالطريقة التي ت�سمن هذه النتيجة، كذلك على املجل�س م�سوؤولية التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية قادرة على تنفيذ م�سوؤولياتها يف كل الأوقات.
 وت�سمل م�سوؤوليات املجل�س الرئي�سية ما يلي:

5-1 اللتزام بامل�س�ؤوليات املحددة لها وال�اردة �سمن عقد التاأ�سي�س والنظام الداخلي للبنك.

5-2 اخلطط ال�سرتاتيجية
وال�سرتاتيجية  باخلطة  البنك  تقيد  مدى  من  للتاأكد  �سنويًا  ومراجعتها  ومعايريه  وقيمه  للبنك  ال�سرتاتيجية  واخلطط  الأهداف  بر�سم  املجل�س  يقوم   1�2�5

وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة اأو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات.

2�2�5 يقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لإعداد اخلطط الالزمة لتنفيذ هذه الأهداف، كما يقوم بالرقابة على الإدارة التنفيذية  للبنك التي تقع على عاتقها 
م�سوؤولية العمليات اليومية وتطبيق هذه ال�سرتاتيجيات من بدايتها مرورا بتطويرها وحتى تنفيذها.

دليل الحاكمية المؤسسية



113
بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي ١4 ٢٠ 112

5-3 اخلطط الت�سغيلية واملوازنة
	يتحمل	املجل�ص	م�سوؤولية	الإ�سراف	وفهم	اخلطط	الت�سغيلية	ال�سنوية	للبنك	ومراجعة	املوازنات	التقديرية	ال�سنوية	واملقدمة	من	قبل	الإدارة	التنفيذية،	كما	تت�سمن	

م�سوؤولية	املجل�ص	القيام	بانتظام	مبراقبة	كفاءة	�سيا�سات	وقرارات	الإدارة	مبا	يف	ذلك	تنفيذ	ا�سرتاتيجياتها.	

5-4 البيانات املالية واإعداد التقارير
كون	اإعداد	التقارير	املالية	هي	م�سوؤولية	الإدارة	التنفيذية	يف	البنك،	فعلى	جمل�ص	الدارة	وجلنة	التدقيق	املنبثقة	عنه	اتخاذ	اخلطوات	املعقولة	للتاأكد	من	اأن	البيانات	

املالية	والنتائج	املالية	للبنك	وعمليات	الإف�ساح	الأخرى	متثل	بدقة	الو�سع	املايل	للبنك.

5-5 الإجراءات املوؤ�س�سية املهمة
الإداري	 الت�سل�سل	 تبني	 والتي	 للبنك	 	 التنظيمية	 الهياكل	 اعتماد	 التالية:	 الإجراءات	 اعتماد	 على	 واملوافقة	 املراجعة	 عن	 م�سوؤول	 الإدارة	 يكون	جمل�ص	 	1-5-5
وم�سوؤوليات	ومهام	الإدارة	التنفيذية	)مبا	يف	ذلك	جلان	اأع�ساء	املجل�ص	والإدارة	التنفيذية،	واأنظمة	ال�سبط	والرقابة	الداخلية	ودليل	اأخالقيات	املهنة	والإعالن	

عن	اأرباح	الأ�سهم	وال�سفقات	املالئمة(	كما	اأنه	م�سوؤول	عن	مراجعة	ال�سيا�سات	واعتماها.

5-5-2	يتوجب	على	اأع�ساء	املجل�ص	اتخاذ	القرارات	ب�سورة	مو�سوعية	مل�سلحة	البنك.

5-5-3	يجب	اأن	يكون	ملجل�ص	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	فهم	وا�سح	وحمدد	ب�سكل	كتابي	عن	م�ستوى	القرارات	التي	يجب	اأن	ترفع	اإليهم	والتي	تتطلب	موافقة	
املجل�ص	عليها.

5-5-4	التاأكد	من	عدم	وجود	تعار�ص	يف	امل�سالح	او	اأي	عمليات	قد	ت�سر	يف	م�سالح	البنك.

5-6 اإعداد اأجندة اجتماعات الهيئة العامة للم�ساهمني

5-7 دليل اأخالقيات العمل
5-7-1	ينبغي	اأن	ي�سمن	جمل�ص	الإدارة	اأن	البنك	يحافظ	على	م�ستوى	عايل	من	النزاهة	يف	عملياته	وذلك	من	خالل	تطبيق	اأف�سل	�سيا�سات	ومعايري	اأخالقيات	

العمل	التي	تتفق	مع	املعايري	املهنية	والقيم	املُثلى.

5-7-2	اأن	ي�سع	البنك	الإجراءات	التي	ت�سمن	مبوجبها	للموظفني	الإبالغ	ب�سرية	عن	اأي	خماوف	من	وجود	خمالفات	حمتملة،	كما	ميكن	التحقيق	بهذه	ال�سكاوي	
ومتابعتها	ب�سورة	م�ستقلة	ح�سب	�سيا�سة	التبليغ	املعتمدة	يف	البنك	وبحيث	يتم	الإ�سراف	عليها	ومراقبتها	من	قبل	جلنة	التدقيق.

	
5-8 ادارة املخاطر

5-8-1	يتوجب	على	املجل�ص	التاأكد	من	اأن	جميع	خماطر	البنك	قد	مت	اإدارتها	ب�سكل	�سليم،	والتاأكد	بوجود	الأنظمة	والربامج	القادرة	على	قيا�ص	هذه	املخاطر	
واحلد	منها.

5-8-2	ا�ستعرا�ص	وقيا�ص	م�ستوى	املخاطر	الكامنة	يف	خطط	عمل	البنك،	وتقييم	مدى	كفاية	راأ�ص	املال	لدعم	املخاطر	املتوقعة.

5-8-3	امل�سادقة	على	اأنظمة	ال�سبط	والرقابة	الداخلية	والتاأكد	من	مدى	فعاليتها	ومدى	تقيد	البنك	بها.

5-8-4	يقوم	املجل�ص	مبراجعة	اإح�سائيات	املخاطر	النوعية	والكمية	يف	البنك	وب�سكل	منتظم	يف	كل	اجتماع.

5-9 خطط الإحالل الوظيفي
اإن	التخطيط	لالإحالل	الوظيفي	اأمر	هام	للغاية،	اإذ	يجب	اأن	يقوم	جمل�ص	الإدارة	او	جلنة	احلاكمية	املوؤ�س�سية	املنبثقة	عن	جمل�ص	الإدارة	بتحديد	وحتدِيث	وب�سورة	دورية	
ال�سفات	واخل�سائ�ص	ال�سرورية	التي	ينبغي	اأن	يتمتع	بها	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك	واملدراء	التنفيذيني	الأكفاء	من	اأجل	ا�ستمرارية	العمل	يف	احلالت	الطارئة	نتيجة	

�سغور	مركز	الرئي�ص	التنفيذي	اأو	اأي	من	اأع�ساء	الإدارة	التنفيذية،	وبحيث	ت�سمن	املوؤهالت	واملتطلبات	الواجب	توفرها	ل�ساغلي	هذه	الوظائف.

دليل الحاكمية المؤسسية
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5-10 تفوي�س ال�سالحيات
اإن	كافة	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	جمتمعني	اأو	منفردين	م�سئولون	عن	اللتزام	مبهام	وم�سوؤوليات	جمل�ص	الإدارة	املذكورة	اأعاله،	وعلى	الرغم	من	ذلك	ميكن	للمجل�ص	اأن	
يفو�ص	بع�ص	من	�سالحياته	اإىل	جلان	منبثقة	عنه	اأو	اإىل	الإدارة	التنفيذية	وذلك	ل�سمان	توفر	معايري	عالية	وفعالة	و�ساملة	و�سفافة	من	احلاكمية	املوؤ�س�سية	لدى	البنك،	

علمًا	باأن	تفوي�ص	املجل�ص	لبع�ص	�سالحياته	اإىل	اللجان	املنبثقة	عنة	ل	يعفي	املجل�ص	من	حتمل	امل�سوؤولية	املبا�سرة	جلميع	المور	املتعلقة	يف	البنك.

ت�سكيل جمل�س الإدارة وتعيني اأع�ساء املجل�س . 6

6-1 معايري تعيني ع�سوية املجل�س 
يتم	ت�سكيل	اع�ساء	جمل�ص	الدارة	وتعيينهم	ملدة	اأربع	�سنوات	ح�سب	عمر	املجل�ص	ويكون	الأع�ساء	م�سئولني	عن	اإجراء	مراجعة	�سنوية	للمهارات	واخل�سائ�ص	املالئمة	
والتي	يجب	اأن	تتوفر	باأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	يف	�سياق	الت�سكيلة	للمجل�ص،	وينبغي	اأن	ي�سمل	هذا	التقييم	على	اأمور	متعلقة	باحلكم	على	العمر	واملهارات	مثل	فهم	الأعمال	

املالية	وامل�سرفية...	الخ،	كل	ذلك	يف	�سياق	تقييم	حلاجات	املجل�ص	املتوخاة	يف	تلك	املرحلة	من	الزمن،	ويتم	تبليغ	هذا	التقييم	لكافة	كبار	م�ساهمي	البنك.

6-2 تعيني الأع�ساء اجلدد
يوفر	جمل�ص	الإدارة	والبنك	كافة	البيانات	واملعلومات	لالأع�ساء	اجلدد	وخا�سة	غري	التنفيذيني	يف	البنك	وامل�ستقلني	حول	بع�ص	املوا�سيع	الهامة	عن	البنك،	وعن	ح�سور	

الجتماعات	مع	الإدارة	العليا	وزيارات	ملقر	البنك	ليكونوا	على	اإطالع	دائم	بالتطورات	التي	حت�سل	داخل	البنك	والقطاعات	امل�سرفية	املحلية	والدولية.

كما	يتم	تزويد	كل	ع�سو	يف	املجل�ص	بكتاب	تعيني	ر�سمي	عند	تعيينه،	يتم	من	خالله	اإعالمه	فيه	عن	حقوقه	وم�سوؤولياته	وواجباته.

6-3 ملكية الأع�ساء لالأ�سهم
	يقت�سي	القانون	ومبوجب	عقد	تاأ�سي�ص	البنك	اأن	يكون	الأع�ساء	من	مالكي	اأ�سُهم	البنك.

	
رئا�سة جمل�س الإدارة. 7

7-1 تعيني رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
7-1-1	تن�ص	�سيا�سة	جمل�ص	الإدارة	على	ف�سل	دور	رئي�ص	جمل�ص	الإدارة	عن	دور	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك،	وعلى	اأن	يتم	تعيني	رئي�ص	جمل�ص	الإدارة	من	بني	
اأع�ساء	املجل�ص،	وعلى	اأن	ل	ترتبط	اأي	قرابة	دون	الدرجة	الثالثة	بني	رئي�ص	املجل�ص	والرئي�ص	التنفيذي،	ويكون	الف�سل	يف	امل�سوؤوليات	مبوجب	تعليمات	كتابية	مقرة	

من	املجل�ص	ويتم	مراجعتها	كلما	دعت	احلاجة.

7-1-2	يف	حال	كان	رئي�ص	املجل�ص	تنفيذيًا	يجب	تعيني	نائبًا	له	من	الأع�ساء	امل�ستقلني	وهذا	من	�ِساأنه	اأن	ي�سمن	وجود	توازن	يف	القوة	وال�سالحية.

7-1-3	يجب	اأن	تت�سمن	�سيا�سة	املجل�ص	يف	تعيني	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك	متتعه	بالنزاهة	والكفاءة	الفنية	واخلربة	امل�سرفية،	كما	يجب	احل�سول	على	موافقة	
املجل�ص	على	تعيني	اأع�ساء	الإدارة	التنفيذية	العليا	وخا�سًة	مدير	التدقيق	الداخلي	ومدير	اإدارة	املخاطر	ومدير	مراقبة	المتثال	واأمني	�سر	املجل�ص.

7-1-4	يتم	الإف�ساح	عن	و�سع	رئي�ص	املجل�ص	�سواء	كان	تنفيذي	اأو	غري	تنفيذي.

7-2 دور رئي�س املجل�س
7-2-1	اأن	يرتاأ�ص	اجتماعات	املجل�ص،	والعمل	على	خلق	ثقافة	ت�سجع	على	النقد	البناء	حول	الق�سايا	التي	يوجد	عليها	تباين	يف	وجهات	النظر،	والعمل	على	زيادة	

الوعي	فيما	يخ�ص	النقا�سات	والت�سويت	على	املوا�سيع	املطروحة	على	املجل�ص.

7-2-2	العمل	على	توطيد	العالقة	بني	جمل�ص	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	للبنك	وبني	اأع�ساء	املجل�ص	التنفيذيني	وغري	التنفيذيني.

7-2-3	التاأكد	من	وجود	معايري	عالية	من	احلاكمية	املوؤ�س�سية	لدى	البنك.

7-2-4	الت�سال	الدائم	مع	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك	وتقدمي	الدعم	امل�ستمر	له.

7-2-5	التاأكد	من	و�سول	املعلومات	الكافية	اإىل	اأع�ساء	املجل�ص	واإىل	امل�ساهمني	ويف	الوقت	املنا�سب.
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ت�سكيلة جمل�س الإدارة واأداوؤه. 8

8-1 حجم جمل�س الإدارة
ي�سم	جمل�ص	الإدارة	)8(	اأع�ساء،	وكما	هو	من�سو�ص	عليه	يف	عقد	التاأ�سي�ص	للبنك،	وجمل�ص	الإدارة	هو	الذي	يحدد	فيما	اإذا	كان	عدد	الأع�ساء	منا�سبًا	اأم	ل،	ومبا	ل	

يتعار�ص	مع	قانون	ال�سركات.

8-2 ت�سكيلة جمل�س الإدارة  والأع�ساء امل�ستقلني
8-2-1	يرى	جمل�ص	الإدارة	�سرورة	التنّوع	يف	اخلربات	العملّية	واملهنية	واملهارات	املتخ�س�سة		بني	اأع�ساء	املجل�ص،		وذلك	من	اأجل	احل�سول	على	اأف�سل	مزيج	

من	املهارات	واخلربات،	كما	ينبغي	اأن	يكون	هناك	تنّوع	يف	ع�سوية	املجل�ص.

8-2-2	يجب	اأن	يكون	من	بني	اأع�ساء	املجل�ص	غري	التنفيذيني	على	الأقل	ثالثة	اأع�ساء	م�ستقلني	وب�سكل	دائم.

8-2-3	يحق	للمجل�ص	من	وقت	اإىل	اأخر	مراجعة	حجم	املجل�ص	وحتديد	عدد	الأع�ساء	الالزم	توفرهم	يف	املجل�ص	من	حيث	اإمكانية	زيادة	اأو	تخفي�ص	العدد.

8-3 تعريف الع�سو امل�ستقل
يتم	تعريف	الع�سو	امل�ستقل	كما	هو	حمدد	من	وقت	لآخر	يف	قواعد	البنك	املركزي	الأردين	وعلى	اأن	يت�سمن	املتطلبات	التالية:

8-3-1	اأن	ل	يكون	قد	عمل	كموظف	يف	البنك	خالل	ال�سنوات	الثالث	ال�سابقة	لتاريخ	تر�سحه	لع�سوية	املجل�ص.

8-3-2	اأن	ل	تربطه	باأي	اإداري	يف	البنك	قرابة	دون	الدرجة	الثانية.

8-3-3	اأن	ل	يتقا�سى	من	البنك	اأي	راتب	اأو	مبلغ	مايل	با�ستثناء	ما	يتقا�ساه	لقاء	ع�سويته	يف	املجل�ص.

8-3-4	اأن	ل	يكون	ع�سو	جمل�ص	اإدارة	اأو	مالكًا	ل�سركة	يتعامل	معها	البنك	با�ستثناء	التعامالت	التي	تن�ساأ	ب�سبب	اخلدمات	و/اأو	الأعمال	املعتادة	التي	يقدمها	البنك	
لعمالئه	وعلى	اأن	حتكمها	ذات	ال�سروط	التي	تخ�سع	لها	التعامالت	املماثلة	مع	اأي	طرف	اأخر	ودون	اأي	�سروط	تف�سيلية.

8-3-5	اأن	ل	يكون	�سريكًا	للمدقق	اخلارجي	اأو	موظفًا	لديه	خالل	ال�سنوات	الثالث	ال�سابقة	لتاريخ	تر�سحه	لع�سوية	املجل�ص.

8-3-6	اأن	ل	ت�سكل	م�ساهمته	م�سلحة	موؤثرة	يف	راأ�سمال	البنك	اأو	يكون	حليفًا	مل�ساهم	اآخر.

8-3-7	يقوم	جمل�ص	الإدارة	مبراجعة	ا�ستقاللية	كل	ع�سو	م�ستقل	من	وقت	اإىل	اأخر	يف	�سوء	امل�سالح	التي	ك�سف	عنها	الع�سو	للمجل�ص	وح�سب	املعايري	الواردة	يف	
)تعريف	الع�سو	امل�ستقل(	كما	يتعنّي	على	كل	ع�سو	م�ستقل	تزويد	املجل�ص	بجميع	املعلومات	الالزمة	لهذا	الغر�ص	وحتديثها.

8-4 احلدود الزمنية لفرتة اخلدمة
احلدود	الزمنية	قد	ت�ساعد	على	�سمان	توفر	اأفكارًا	جديدة	ووجهات	نظر	جديدة	للمجل�ص،	اإل	اأّن	جمل�ص	الإدارة	ارتاأى	بعدم	و�سع	حدودًا	زمنية	لفرتات	اخلدمة	
يف	جمل�ص	الإدارة،	وذلك	ب�سبب	عدم	الرغبة	بفقدان	اأحد	الأع�ساء	الذين	متكنوا	وخالل	فرتة	ع�سويتهم	يف	املجل�ص	من	التطور	من	حيث	الإملام	بعمليات	واأعمال	
البنك	الأمر	الذي	ي�ساعد	املجل�ص	باتخاذ	القرارات	وحت�سني	اأداء	البنك،	كما	ميكن	يف	حال	انتهاء	ع�سوية	املجل�ص	اأن	يتم	اإعادة	الرت�سح	لأي	من	الأع�ساء	لفرتات	

ع�سوية	اأخرى	غري	حمددة.

8-5 الع�سوية يف اأكرث من جمل�س اإدارة
8-5-1	ل	يجوز	لع�سو	جمل�ص	اإدارة	ال�سركة	اأو	مديرها	العام	اأن	يكون	ع�سوًا	يف	جمل�ص	اإدارة	�سركة	م�سابهة	اأو	مناف�سة	لأعمال	ال�سركة	التي	هو	ع�سو	جمل�ص	

اإدارتها،	كما	ل	يجوز	له	اأن	يقوم	باأي	عمل	مناف�ص	لأعمالها.

اإدارة	ثالث	�سركات	م�ساهمة	عامة	على	الأكرث	يف	وقت	واحد	ب�سفته	 اأن	يكون	ع�سوًا	يف	جمال�ص	 العام	 اأو	مديرها	 ال�سركة	 اإدارة	 8-5-2	يجوز	لع�سو	جمل�ص	
ال�سخ�سية،	كما	يجوز	له	اأن	يكون	ممثاًل		ل�سخ�ص	اعتباري	يف	جمال�ص	اإدارة	ثالث	�سركات	م�ساهمة	عامة	على	الأكرث،	ويف	جميع	الأحوال	ل	يجوز	لل�سخ�ص	اأن	

يكون	ع�سوًا	يف	اأكرث	من	جمال�ص	اإدارة	خم�ص	�سركات	م�ساهمة	عامة	ب�سفته	ال�سخ�سية	يف	بع�سها	وب�سفته	ممثاًل	ل�سخ�ص	اعتباري	يف	بع�سها	الآخر.
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8-6 مكافاأة اأع�ساء املجل�س
يتم	تقدير	مكافاأة	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	يف	حالة	وجودها	بناء	على	اقرتاح	الأع�ساء.	

8-7 التدريب
على	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	اأن	يكونوا	على	اطالع	دائم	بالتطورات	داخل	البنك	والقطاعات	امل�سرفية	املحلية	والدولية.	-
اأن	يقوم	املجل�ص	بت�سجيع	اأع�سائه	على	ح�سور	الندوات	والجتماعات	واملنا�سبات	التي	تتيح	لهم	فر�سة	اللقاء	مع	املوؤ�س�سات	وال�سركات	املحلية	والعاملية.	-

ح�سور الجتماعات. 9

9-1 احل�سور املنتظم لغري الأع�ساء يف املجل�س
ل	ميانع	جمل�ص	الإدارة	من	ح�سور	منتظم	لالأ�سخا�ص	من	غري	اأع�ساء	املجل�ص	الذين	ي�سغلون	املنا�سب	الإدارية	العليا	يف	البنك	يف	اجتماعاتهم.	-
يجب	اأن	يتم	تقدمي	ويف	حالة	رغبة	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك	بدعوة	اأحد	الأ�سخا�ص	الإ�سافيني	حل�سور	اجتماعات	املجل�ص	على	اأ�سا�ص	منتظم	القرتاح	ملجل�ص		-

الإدارة	للح�سول	على	موافقته.

9-2 عالقة املجل�س مع الإدارة التنفيذية العليا
9-2-1	ميكن	لأع�ساء	املجل�ص	وجلانه	املختلفة	الت�سال	املبا�سر	مع	اإدارة	البنك	التنفيذية	يف	اأي	وقت	من	الأوقات.

9-2-2	اأن	يتم	التاأكد	من	قبل	جمل�ص	الإدارة	باأن	ات�سال	اأحد	الأع�ساء	مع	الإدارة	التنفيذية	ل	ينعك�ص	�سلبًا	على	عمليات	البنك	مع	�سرورة	اإعالم	رئي�ص	املجل�ص	
اأو	الرئي�ص	التنفيذي	بالت�سال	�سواء	كان	خطيًا	اأو	�سفويًا.

9-2-3	يقوم	جمل�ص	الإدارة	بالطلب	من	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك	من	وقت	لآخر	بدعوة	بع�ص	املدراء	التنفيذيني	حل�سور	اجتماعات	املجل�ص،	والذي	يرى	الرئي�ص	
اإمكانيات	وتطلعات	 التي	�سيتم	مناق�ستها	و/اأو	)2(	املدراء	الذين	لديهم	 اإ�سافية	حول	بنود	جدول	الأعمال	 اأنهم	)1(	قادرين	على	تقدمي	معلومات	 التنفيذي	

م�ستقبلية	ترى	الإدارة	العليا	باأن	على	املجل�ص	الطالع	عليها.

  اإجراءات اجتماعات املجل�س. 10

10-1 عدد الجتماعات 
على	جمل�ص	الإدارة	اأن	يعقد	على	الأقل	�ستة	اجتماعات	دورية	)�سنويًا(	منتظمة	على	فرتات	يعتربها	املجل�ص	مالئمة	لأداء	م�سوؤوليات	املجل�ص	وذلك	ح�سب	القانون،	
بالإ�سافة	لالجتماعات	املجدولة	بانتظام	ميكن	الدعوة	لعقد	اجتماعات	غري	جمدولة	بناءًا	على	حاجة	املجل�ص	ملناق�سة	اأي	موا�سيع	طارئة	ذات	عالقة	باأعمال	

البنك،	وعلى	اأن	توجه	الدعوة	لالجتماع	قبل	فرتة	زمنية	منا�سبة.

10-2 حتديد بنود جدول اأعمال اجتماعات جمل�س الإدارة
يقوم	رئي�ص	جمل�ص	الإدارة	بالتن�سيق	مع	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك،	لو�سع	جدول	اأعمال	لكل	اجتماع	للمجل�ص.	

يحق	لكل	ع�سو	من	اأع�ساء	املجل�ص	اقرتاح	اإ�سافة	بند	على	جدول	الأعمال،	كما	يحق	طلب	ح�سور	اأي	ع�سو	من	الإدارة	التنفيذية	للبنك	اأو	طلب	تقدمي	تقرير	من	
قبل	اأي	ع�سو	من	الإدارة	التنفيذية،	اأو	مناق�سة	اأية	موا�سيع	لي�ست	على	جدول	اأعمال	الجتماع.

10-3 تزويد اأع�ساء املجل�س بجدول الإعمال م�سبقا
يجب	اأن	يتوفر	للمجل�ص	معلومات	دقيقة	وكاملة	لأداء	مهامه،	حيث	اأن	نوعية	املعلومات	التي	يح�سل	عليها	املجل�ص	توؤثر	ب�سكل	مبا�سر	على	قدرته	على	اأداء	مهمة	
الإ�سراف	بفعالية،	كما	ينبغي	اأن	ٌيزًود	اأع�ساء	املجل�ص	باملعلومات	الالزمة	من	م�سادر	متنوعة	مبا	يف	ذلك	الإدارة	التنفيذية	للبنك،	وجلان	املجل�ص	واخلرباء،	

وامل�ست�سارين	اخلارجيني،	والتقارير	املقدمة	من	املدققني	وتقارير	املحللني	والإعالم،	ح�سب	ما	هو	مالئم.	

يحب	اأن	تقدم	جميع	املعلومات	والبيانات	ال�سرورية	التي	ت�ساعد	اأع�ساء	املجل�ص	على	فهم	�سرّي	العمل	خطيًا	وقبل	كل	اجتماع	بوقت	كايف،	وعلى	اأن	تكون	هذه	
البيانات	خمت�سرة		قدر	الإمكان.	

يجب	اإبقاء	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	على	اإطالع	م�ستمر	على	�سوؤون	البنك	يف	الفرتات	ما	بني	اجتماعات	املجل�ص	من	خالل	الت�سالت	الفردية	املبا�سرة	مع	الإدارة	
العليا	للبنك،	كما	ي�ساعد	اأمني	�سر	املجل�ص	يف	ترتيب	وتي�سري	هذه	الت�سالت	عندما	يطلب	منه	ذلك.	
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يحق	لأي	من	اأع�ساء	املجل�ص	وجلانه	يف	حال	اقت�ست	احلاجة،	ال�ستعانة	مب�سادر	خارجية	مل�ساعدتهم	يف	القيام	باملهام	املوكلة	اإليهم	على	اأكمل	وجه،	مثل	طلب	
احل�سول	على	ا�ست�سارة	م�ستقلة	مهنية	/	قانونية	اأو	غريها	تتعلق	مبوا�سيع	ذات	عالقة	بالعمل	وعلى	نفقة	البنك.	

10-4 فقدان ع�سوية رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

10-4-1	يفقد	رئي�ص	جمل�ص	اإدارة	ال�سركة	امل�ساهمة	العامة	واأي	من	اأع�سائه	ع�سويته	من	املجل�ص	اإذا	تغّيب	عن	ح�سور	اأربع	اجتماعات	متتالية	للمجل�ص	دون	ُعذر	
يقبله	املجل�ص	اأو	اإذا	تغّيب	عن	ح�سور	اجتماعات	املجل�ص	ملدة	�ستة	اأ�سهر	متتالية	ولو	كان	هذا	التغّيب	بُعذر	مقبول،	ويبلغ	مراقب	ال�سركات	القرار	الذي	ي�سدره	
املجل�ص	مبقت�سى	اأحكام	هذه	الفقرة،	ويجب	اأن	يتم	تثبيت	عدد	احل�سور	لكل	اجتماع	واأ�سماء	الأع�ساء	الذين	تغّيبوا	عن	احل�سور	يف	حم�سر	اجتماعات	املجل�ص.

10-4-2	ت�سقط	تلقائيًا	ع�سوية	اأي	ع�سو	من	اأع�ساء	جمل�ص	اإدارة	ال�سركة	امل�ساهمة	العامة	اإذا	نق�ص	عدد	الأ�سهم	التي	يجب	اأن	يكون	مالكًا	لها	مبقت�سى	اأحكام	
قانون	ال�سركات،	لأي	�سبب	من	الأ�سباب	اأو	يف	حال	تثبيت	حجز	عليها	بحكم	ق�سائي	اكت�سب	الدرجة	القطعية	اأو	مت	رهنها	خالل	مدة	ع�سويته،	ما	مل	يكمل	الأ�سهم	
التي	نق�ست	من	اأ�سهم	التاأهيل	اخلا�سة	به	خالل	مدة	ل	تزيد	عن	ثالثني	يومًا،	ول	يجوز	له	اأن	يح�سر	اأي	اجتماع	ملجل�ص	الإدارة	خالل	حدوث	النق�ص	يف	اأ�سهمه.

10-5 تقييم اأداء املجل�س واللجان العاملة املنبثقة عنه
يقوم	جمل�ص	الإدارة	بعملية	تقييم	�سنوي	لأداء	املجل�ص	واللجان	املنبثقة	عنه	بحيث	تت�سمن	عملية	التقييم	ما	يلي:

1	 تقييم	الكيفية	التي	يعمل	بها	املجل�ص..
2	 تقييم	اأداء	كل	جلنة	من	جلان	املجل�ص	يف	�سوء	اأهدافها	وم�سوؤولياتها	املحددة..
3	 مراجعة	ن�ساط	كل	ع�سو	وح�سوره	يف	املجل�ص	واجتماعات	اللجنة،	ومدى	م�ساركته	البناءة	يف	املناق�سات	و�سنع	القرار..
4	 مراجعة	تكوين	املجل�ص	احلايل	ومدى	توفر	الكفاءات	واملهارات	واخلربات	الالزمة	التي	ت�ساهم	يف	حت�سن	اإدارة	البنك..
5	 التو�سية	بتعيني	اأع�ساء	جدد	مكان	اأع�ساء	اخرين	يف	اللجان	املنبثقة	عن	املجل�ص	يف	حال	لحظ	املجل�ص	عدم	مالئمة	اأو	فعالية	الع�سو	يف	اللجنة	املعنّي	فيها..

10-6 دور اأمني �سر املجل�س
يرى	جمل�ص	الدارة	اأن	دور	اأمني	�سر	املجل�ص	هو	دور	مهم	وفّعال،	ويتمثل	يف	املهام	التالية.	

• التن�سيق	مع	رئي�ص	واأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	والرئي�ص	التنفيذي	لتحديد	مواعيد	اجتماعات	املجل�ص	واللجان	املنبثقة	عنه.		
• اإعداد	جداول	اأعمال	الجتماعات	بتوجيه	من	رئي�ص	املجل�ص	اأو	اللجنة	املعنية.						
• اإعداد	اجتماعات	جمل�ص	الإدارة	واللجان	املنبثقة	عنه	من	حيث	اإعداد	كافة	الأوراق	وامل�ستندات	اخلا�سة	بالجتماع	واإر�سالها	لالأع�ساء	قبل	موعد	الجتماع		

بفرتة	منا�سبة.
• التاأكد	من	توفر	الن�ساب	القانوين	لكافة	اجتماعات	املجل�ص	واللجان	املنبثقة	عنه	وتدوين	اأ�سماء	الأع�ساء	احلا�سرين	والغائبني.		
• التاأكد	من	�سحة	الت�سويت	على	القرارات	�سواء	متت	بالإجماع	او	بالأغلبية	وتدوين	كافة	الأ�سوات	املعار�سة	اأو	املتحفظة.		
• تدوين	حما�سر	الجتماعات	والقرارات	يف	�سجل	خا�ص	ويف	�سفحات	متتالية	مرقمة	بالت�سل�سل	وموقعة	من	رئي�ص	واأع�ساء	املجل�ص/	اللجنة	الذين	ح�سروا		

الجتماع.	
• بهذا		 اللجنة	 للمجل�ص/	 الالزمة	 التقارير	 وتقدمي	 والتو�سيات،	 القرارات	 تلك	 تنفيذ	 ومتابعة	 املعنية	 للجهات	 اللجنة	 املجل�ص/	 وتو�سيات	 قرارات	 تبليغ	

اخل�سو�ص.				
• املحافظة	على	ال�سرية	فيما	يتعلق	بقرارات	املجل�ص	ونتائج	اجتماعاته،	وعدم	الإف�ساح	عنها	اإل	يف	احلدود	التي	تطلبها	عملية	تبليغ	تلك	القرارات	�سمن		

القوانني	والأنظمة	والتعليمات	النافذة.
• حفظ	كافة	الأوراق	واملرا�سالت	والوثائق	التي	لها	عالقة	بعمل	املجل�ص	يف	قا�سات	اأو	خزائن	خا�سة	تتوفر	بها	و�سائل	الأمن	واحلماية.	
• التن�سيق	لالجتماع	ال�سنوي	العادي	للهيئة	العامة	للم�ساهمني،	واإعداد	الدعوات،	والتاأكد	من	اإر�سالها	للم�ساهمني	وللجهات	ذات	العالقة	بح�سب	القوانني		

والأنظمة	ذات	العالقة.
• متابعة	قرارات	الهيئة	العامة	واحل�سول	على	املوافقات	الالزمة	فيما	يتعلق	بقرارات	توزيعات	الأرباح.	
• التن�سيق	لجتماعات	الهيئة	العامة	للم�ساهمني	غري	العادية	يف	حال	انعقادها.		
• بهذا		 للمجل�ص	 امل�سورة	 وتقدمي	 العالقة	 ذات	 والقوانني	 الأنظمة	 وكافة	 املوؤ�س�سية	 احلاكمية	 ومعايري	 للبنك	 الداخلي	 بالنظام	 املجل�ص	 التزام	 من	 التاأكد	

اخل�سو�ص.	
• متابعة	التغيريات	يف	القوانني	والأنظمة	ذات	العالقة	بعمل	املجل�ص.		
• متابعة	كافة	النفقات	وامل�ساريف	التي	لها	عالقة	باجتماعات	املجل�ص	والإ�سراف	على	�سرف	الأتعاب	واملكافاآت.	
• الحتفاظ	بال�سجالت	وامل�ستندات	اخلا�سة	بع�سوية	اأع�ساء	املجل�ص	واللجان	املنبثقة	عنه	وتبليغ	اجلهات	الر�سمية	باأية	تعديالت	قد	تطراأ	على	ع�سوية	الأع�ساء.	
• القرارات	ب�ساأن	اإقالة	وتعيني	اأمني	�سر	املجل�ص	يجب	اأن	ُتتخذ	من	قبل	كامل	املجل�ص.	
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10-7 املوا�سيع املقدمة للمجل�س
كقاعدة	عامة،	ينبغي	اإر�سال	جميع	الأوراق	املتعلقة	مبوا�سيع	حمددة	لأع�ساء	املجل�ص	م�سبقًا	لالطالع	عليها،	وذلك		للمحافظة	على	وقت	اجتماع	املجل�ص	وتركيز	

وقت	املناق�سة	على	الأ�سئلة	التي	قد	يطرحها	اأع�ساء	املجل�ص	ب�ساأن	هذه	املوا�سيع.

10-8 ال�سرية 
يلتزم	اأع�ساء	املجل�ص	باملحافظة	على	ال�سرية	التامة	ب�ساأن	ما	يدور	يف	اجتماعاتهم	وب�ساأن	املعلومات	ال�سرية	والقرارات	واأ�سرار	البنك.

10-9 �سيا�سة حفظ املعلومات
يتم	اإتالف	كافة	الن�سخ	واملذكرات	الأولية	ال�سابقة	للمح�سر	عند	اعتماد	املح�سر	النهائي	لجتماع	املجل�ص	كاإجراء	روتيني.

10-10 تعار�س امل�سالح
10-10-1	ينبغي	األ	يقوم	اأع�ساء	املجل�ص	عند	ممار�ستهم	ملهامهم	الإدارية	بال�سعي	وراء	م�سالح	�سخ�سية	لهم	اأو	لأطراف	ذات	عالقة	�سد	م�سلحة	البنك،	
ومن	م�سوؤولية	كل	ع�سو	اأن	يقوم	يف	اأقرب	فر�سة	بتبليغ	رئي�ص	املجل�ص	ب�ساأن	اأي	و�سع	ينطوي	على	تعار�ص	م�سالح	حمتمل	لدى	البنك	اأو	لدى	�سركات	اأخرى	لها	

م�سالح	مع	البنك	وان	يتم	املوافقة	عليه	من	قبل	كافة	اأع�ساء	املجل�ص.

10-10-2		يجب	اأن	ل	يدخل	الع�سو	يف	مناف�سة	مع	البنك.

10-10-3	عدم	قبول	هدايا	قيمة	له	اأو	لأقربائه	اأو	ا�ستخدام	موجودات	البنك	مل�سلحته.

10-10-4	عدم	ا�ستغالل	و�سعة	ك�سخ�ص	مطلع	بحكم	ع�سويته	على	القيام	باأعمال	قد	تعود	يف	امل�سلحة	عليه	اأو	على	اأتباعه.

10-10-5	�سرورة	الإف�ساح	يف	التقرير	ال�سنوي	عن	اأي	ت�سارب	م�سالح	وعن	الإجراءات	املتخذة	من	قبل	املجل�ص	مقابلها.

جلان املجل�س. 11

11-1 هيكلية اللجان
11-1-1	يقوم	جمل�ص	الإدارة	بهدف	زيادة	فعاليته	يف	الإ�سراف	على	البنك	بت�سكيل	جلان	منبثقة	عنه	مل�ساعدته	يف	القيام	بواجباته	ومهامه	املختلفة	والتعمق	اأكرث	يف	
م	كافة	اأع�ساء	 املوا�سيع	الرئي�سية،	علمًا	باأن	وجود	هذه	اللجان	ل	تعفي	املجل�ص	من	حتمل	امل�سوؤولية	املبا�سرة	لالأمور	املتعلقة	بالبنك	مما	لو	كانت	�ستبحث	يف	اجتماع	ي�سُ

املجل�ص،	وينبغي	اأن	تتخذ	القرارات	ب�ساأن	ع�سوية	اللجان	من	قبل	كامل	املجل�ص،	بناء	على	تو�سيات	جلنة	احلاكمية	املوؤ�س�سية	للبنك.		

11-1-2	يكون	لكل	جلنة	ميثاق	خطي	)Charter)	يحدد	فيها	مهام	واجبات	وم�سوؤوليات	و�سالحيات	كل	جلنة،	يتم	مراجعته	ب�سورة	دورية	واعتماده	من	قبل	املجل�ص.

11-1-3	تقوم	كل	جلنة	بتقدمي	تقرير	اإىل	املجل�ص	فيما	يتعلق	باأن�سطتها	ونتائجها	وتو�سياتها	بعد	كل	اجتماع.

11-1-4	تقوم	كل	جلنة	مبمار�سة	مهامها	ح�سب	امليثاق	املعتمد	من	قبل	املجل�ص.

11-1-5	يجب	اأن	ُيعتمد	مبداأ	ال�سفافية	عند	تعيني	اأع�ساء	جلان	املجل�ص	ويتم	الإف�ساح	عن	اأ�سماء	الأع�ساء	يف	هذه	اللجان	وملخ�ص	عن	مهامها	وم�سوؤولياتها	�سمن	
التقرير	ال�سنوي	للبنك.	

11-2 عدد وهيكلية وا�ستقاللية اللجان
يحق	للمجل�ص	ومن	وقت	لآخر	اإذا	رغب	بت�سكيل	جلنة	جديدة	اأو	حل	جلنة	حالية	)با�ستثناء	اللجان	املن�سو�ص	عليها	ح�سب	الت�سريعات(	ح�سب	ظروف	ومتطلبات	العمل،	

واللجان	احلالية	هي:	اللجنة	التنفيذية،	جلنة	التدقيق،	جلنة	الرت�سيحات	واملكافاآت،	جلنة	احلاكمية	املوؤ�س�سية	وجلنة	اإدارة	املخاطر.

كما	يحق	ملجل�ص	الإدارة	احل�سول	على	م�سورة	م�ستقلة	�سواء	قانونية	اأو	غريها	وعلى	نفقة	ال�سركة.
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اللجنة التنفيذية
• الهدف	الرئي�سي	من	ت�سكيل	هذه	اللجنة	هو	م�ساعدة	املجل�ص	يف	اإدارة	اأعمال	البنك	خا�سة	فيما	يتعلق	باملوا�سيع	التي	حتتاج	اإىل	اإطالع	وموافقة	املجل�ص	يف	حال		

وجود	ظروف	طارئة	قد	تعيق	املجل�ص	من	النعقاد	اأو	عند	احلاجة	اإىل	اتخاذ	قرارات	هامة	يف	الفرتة	ما	بني	الجتماعات	املجدولة	للمجل�ص.
• تتكون	اللجنة	من	ثالثة	اأع�ساء	من	اأع�ساء	املجل�ص	على	الأقل،	يتم	اختيارهم	من	قبل	املجل�ص	ويكون	رئي�ص	املجل�ص	رئي�ص	اللجنة.	
• جتتمع	اللجنة	بناًء	على	دعوة	خطية	من	رئي�سها	كلما	دعت	احلاجة	يف	الفرتة	التي	تقع	بني	اجتماعات	املجل�ص	املجدولة	والتي	ت�سم	كامل	اأع�ساء	املجل�ص.		

11-2-1	جلنة	احلاكمية	املوؤ�س�سية
ُت�سكل	هذه	اللجنة	من	ثالثة	اأع�ساء	على	الأقل،	وتتاألف	من	رئي�ص	املجل�ص	واثنان	من	الأع�ساء	غري	التنفيذيني.

تكون	م�سوؤولية	هذه	اللجنة	توجيه	عملية	اإعداد	وحتديث	وتطبيق	دليل	احلاكمية	املوؤ�س�سية	يف	البنك	والتاأكد	من	توفر	معايري	عالية	اجلودة	من	احلاكمية	املوؤ�س�سية	لدى	
البنك.

11-2-2	جلنة	التدقيق
• تقوم	جلنة	التدقيق	بالتو�سية	للمجل�ص	بخ�سو�ص	تعيني	املدقق	اخلارجي	بالإ�سافة	اإىل	مراقبة	مدى	فاعلية	التدقيق	واأنظمة	ال�سبط	والتقارير	املالية	للبنك.		
• ت�سكل	جلنة	التدقيق	من	ثالثة	اأع�ساء	على	الأقل	غري	تنفيذيني	اثنان	منهم	من	الأع�ساء	امل�ستقلني	وفقًا	للمتطلبات	القانونية	ا�ستنادًا	اإىل	قانون	البنوك.	
• يجب	اأن	يكون	على	الأقل	اثنان	من	اأع�ساء	اللجنة	حا�سلني	على	موؤهالت	علمية	و/اأو	خربات	عملية	يف	جمال	الإدارة	املالية.	
• تقوم	جلنة	التدقيق	بالجتماع	مع	املدقق	اخلارجي	والتدقيق	الداخلي	وم�سوؤول	المتثال	يف	البنك	مرة	واحدة	على	الأقل	يف	ال�سنة	دون	ح�سور	الإدارة	التنفيذية.	
• اإن	م�سوؤولية	جلنة	التدقيق	ل	تغني	عن	م�سوؤوليات	املجل�ص	اأو	الإدارة	التنفيذية	للبنك	فيما	يتعلق	بالرقابة	على	كفاية	اأنظمة	ال�سبط	والرقابة	الداخلية.	

11-2-3	جلنة	الرت�سيحات	واملكافاآت
• ُت�سكل	هذه	اللجنة	من	ثالثة	اأع�ساء	غري	تنفيذيني	على	الأقل	من	اأع�ساء	املجل�ص	وعلى	اأن	يكون	اأغلبهم	من	الأع�ساء	امل�ستقلني	مبا	يف	ذلك	رئي�ص	اللجنة.	
• تقوم	اللجنة	بالتاأكد	من	وجود	�سيا�سة	للمكافاآت	لدى	البنك	ت�سمن	اأن	تكون	الرواتب/	املكافاآت	كافية	ل�ستقطاب	اأ�سخا�ص	موؤهلني	للعمل	والحتفاظ	بهم	ب�سكل		

يتما�سى	مع	الرواتب	واملكافاآت	املمنوحة	من	قبل	البنوك	الأخرى،	كما	تقوم	مبراجعة	نظام	املكافاآت	املعتمد	والتو�سية	باملكافاآت	املمنوحة	اإىل	الإدارة	التنفيذية	يف	
البنك.

• تقوم	جلنة	الرت�سيحات	بت�سمية	اأع�ساء	املجل�ص	وحتديد	املوؤهالت	والقدرات	التي	يجب	اأن	تتوفر	لديهم،	ويف	حال	اإعادة	الرت�سيح	يوؤخذ	بالعتبار	عدد	مرات	ح�سور		
الع�سو	ومدى	فاعليته	يف	املجل�ص	ال�سابق.

• تقوم	اللجنة	بتحديد	�سفة	الع�سو	اإذا	كان	م�ستقل	اأو	غري	م�ستقل	ح�سب	تعليمات	البنك	املركزي.	
• تقوم	اللجنة	باإتباع	اأُ�س�ص	حُمددة	وُمعتمدة	يف	تقييم	فعالية	واأداء	املجل�ص	على	الأقل	مرة	واحدة	يف	ال�سنة	من	حيث	حجم	وتركيبة	املجل�ص	واملهارات	واخلربات		

اإىل	معايري	�سالمة	و�سحة	 بالإ�سافة	 املالية	الأخرى،	 واملوؤ�س�سات	 البنوك	 الأداء	مو�سوعي	ومقارن	مع	 الأع�ساء،	بحيث	يكون	معيار	تقييم	 الواجب	توفرها	لدى	
البيانات	املالية	ومدى	اللتزام	باملتطلبات	الرقابية	وتقدمي	التو�سيات	للمجل�ص	بخ�سو�ص	اأّية	تغريات	مقرتحه.

• توفري	معلومات	وُملخ�سات	عن	خلفية	بع�ص	املوا�سيع	الهامة	عن	البنك	لأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	عند	الطلب،	والتاأكد	من	اطالعهم	املُ�ستمر	حول	املوا�سيع	احلديثة		
ذات	العالقة	بالعمل	امل�سريف،	وت�سجيع	الأع�ساء	على	ح�سور	الندوات	وامل�ساركة	يف	املوؤمترات	التي	توفر	لهم	فر�ص	اللقاء	مع	املوؤ�س�سات	والبنوك	املحلية	والعاملية.

11-2-4	جلنة	اإدارة	املخاطر
م�سوؤولية	املجل�ص	تكُمن	يف	مراقبة	املخاطر	التي	قد	يتعر�ص	لها	البنك	ومراقبة	اأن	كان	نظام	الرقابة	الداخلية	فّعال	يف	التقليل	من	كافة	املخاطر	مل�ستوى	مقبول،	مبا	يف	

ذلك	خماطر	الئتمان،	وخماطر	ال�سوق،	وخماطر	ال�سيولة،	واملخاطر	الت�سغيلية.
• م	يف	ع�سويتها	اأع�ساء	من	الإدارة	التنفيذية.	 تتكون	اللجنة	من	ثالثة	اأع�ساء	على	الأقل	وعلى	اأن	يكونوا	من	اأع�ساء	املجل�ص،	وميكن	اأن	ت�سُ
• هذه		 تنفيذ	 التنفيذية	 الإدارة	 م�سوؤولية	 وتكون	 الإدارة،	 جمل�ص	 من	 اعتمادها	 قبل	 البنك	 لدى	 املخاطر	 اإدارة	 وا�سرتاتيجيات	 �سيا�سات	 مراجعة	 اللجنة	 تتوىل	

ال�سرتاتيجيات	وتطوير	�سيا�سات	واإجراءات	اإدارة	كافة	اأنواع	املخاطر.
• تقوم	اللجنة	مبراجعة	الهيكل	التنظيمي	لإدارة	املخاطر	املعد	من	قبل	الإدارة	التنفيذية	يف	البنك	واعتماده	من	قبل	جمل�ص	الإدارة.	
• تقوم	اللجنة	مبواكبة	التطورات	ال�سريعة	والتعقيدات	املتزايدة	التي	تطراأ	على	اإدارة	املخاطر	داخل	البنك	وتقوم	برفع	تقارير	دورية	اإىل	جمل�ص	الإدارة	حول	تلك		

التطورات.

11-3  تعيني اأع�ساء اللجان
من	خالل	تو�سية	جلنة	احلاكمية	املوؤ�س�سية	للبنك	يكون	اأع�ساء	املجل�ص	م�سوؤولني	عن	تعيني	اأع�ساء	اللجان	املختلفة،	وبعد	الأخذ	بالعتبار	رغبة	اأع�ساء	املجل�ص.

دليل الحاكمية المؤسسية
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11-4  دورية اجتماعات اللجان
• ُيحدد	رئي�ص	اللجنة	بالت�ساور	مع	اأع�ساء	اللجنة	دورية	ومدة	اجتماعات	اللجنة	ومبا	ل	يتعار�ص	مع	القوانني	ال�سارية	ومهام	اللجان.	
• يجوز	لأي	ع�سو	من	اأع�ساء	جمل�ص	الدارة	لي�ص	ع�سوًا	يف	جلنة	معينة	اأن	يح�سر	اأي	اجتماع	لها	بعد	اأخذ	موافقة	رئي�ص	اللجنة	اأو	موافقة	اأغلبية	اأع�ساء	اللجنة.	

11-5 جدول اأعمال اللجان
يتم	التن�سيق	والت�ساور	بني	رئي�ص	اللجنة	واأع�ساء	جمل�ص	الدارة	والإدارة	التنفيذية	باإعداد	جدول	اأعمال	اللجنة.

 العالقة مع امل�ساهمني. 12

12-1 تفاعل املجل�س مع امل�ستثمرين املوؤ�س�سيني وال�سحافة والعمالء...الخ
غار	 يعترب	كل	ع�سو	من	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	ممثل	للم�ساهمني،	وعليه	اأن	يت�سرف	تبعًا	لذلك	مبا	ي�سمن	حماية	م�ساحلهم	وحقوقهم	اآخذين	بعني	العتبار	م�سالح	�سِ

امل�ساهمني.	

كما	يعترب	اأع�ساء	املجل�ص	اأن	الرئي�ص	التنفيذي	للبنك	يحق	له	التحدث	بالنيابة	عن	البنك،	وكما	يجوز	لأي	فرد	من	اأع�ساء	املجل�ص	من	وقت	اإىل	اآخر	وبناء	على	طلب	الرئي�ص	
التنفيذي،	اللتقاء	مع	اأو	التوا�سل	بطريقة	اأخرى	مع	عمالء	متنوعني	تربطهم	عالقة	عمل	مع	البنك.	

12-2 الجتماع ال�سنوي للم�ساهمني
• يجب	اأن	يتاأكد	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	باأن	الدعوة	املوجهة	للم�ساهمني	حل�سور	الجتماع	ال�سنوي	قد	متت	ح�سب	التعليمات	القانونية	الواردة	يف	قانون	ال�سركات	وتعليمات		

الهيئة.	
• يجب	اأن	يح�سر	كافة	اأع�ساء	املجل�ص	وروؤ�ساء	اللجان	اجتماع	الهيئة	العامة	ال�سنوي	مل�ساهمي	البنك.	
• يقوم	البنك	باتخاذ	خطوات	ن�سطة	لت�سجيع	امل�ساهمني،	على	الأخ�ص	�سغار	امل�ساهمني،	للم�ساركة	يف	اجتماع	الهيئة	العامة	ال�سنوي،	وكذلك	يف	الت�سويت،	اإما	�سخ�سيًا		

اأو	غيابيًا	بالوكالة،	على	كل	مو�سوع	منف�سل	يتم	طرحه	يف	اجتماع	الهيئة	العامة	ال�سنوي.
• يجب	اأن	يقوم	ممثلني	عن	املدققني	اخلارجيني	بح�سور	الجتماع	ال�سنوي	للهيئة	العامة	بهدف	الرد	على	الأ�سئلة	املتعلقة	بالتدقيق	والتقرير	اخلا�ص	بهم.		
• يراعي	الت�سويت	على	كل	ق�سية	تثار	خالل	الجتماع	ال�سنوي	للهيئة	العامة	على	حده.	
• يتم	انتخاب	اأو	اإعادة	انتخاب	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	وكذلك	انتخاب	املدقق	اخلارجي	خالل	اجتماع	الهيئة	العامة	ال�سنوي	وفقًا	لقانون	ال�سركات.	

12-3 و�سائل التوا�سل مع امل�ساهمني
يتوا�سل	البنك	مع	امل�ساهمني	من	خالل	اجتماع	الهيئة	العامة	ال�سنوي،	بالإ�سافة	اإىل	طرق	اأخرى	مثل	الن�سرات	الإخبارية	وبيانات	ال�سحف	والتقارير	ال�سنوية،	وينبغي	

اأن	تكون	التعليمات	�سادقة	ووا�سحة	وذات	توقيت	مالئم،	كما	ينبغي	اأن	تعطي	للم�ستثمرين	�سورة	واقعية	للو�سع	املايل	للبنك	ونتائج	عملياته.	

12-4 التوا�سل الفعال وال�سادق
تقع	على	البنك	م�سوؤولية	التوا�سل	بفعالية	و�سدق	مع	امل�ساهمني،	وينبغي	اأن	يكون	الهدف	من	التوا�سل	مع	امل�ساهمني	هو	م�ساعدة	امل�ساهمني	على	فهم	العمل	ودرجة	

املخاطر	والو�سع	املايل	والأداء	الت�سغيلي	واجتاهات	البنك.	
بعد	انتهاء	اجتماع	الهيئة	العامة	ال�سنوي	يتم	اإعداد	تقرير	لطالع	امل�ساهمني	على	كافة	املالحظات	التي	متت	خالل	الجتماع	والأ�سئلة	التي	قام	امل�ساهمني	بطرحها	ورد	

الإدارة	التنفيذية	عليها	ونتائج	الجتماع	والقرارات	ال�سادرة	مبا	يف	ذلك	نتائج	الت�سويت.

 امل�سائلة، التدقيق والمتثال. 13

13-1 دقة البيانات املالية
ونتائج	 للبنك	 املايل	 الو�سع	 بدقة	 مُتِثل	 وللعموم،	 للم�ساهمني	 الأخرى	 والإف�ساحات	 للبنك	 املالية	 البيانات	 بان	 لالطمئنان	 مقبولة	 اإجراءات	 املجل�ص	 يتخذ	 اأن	 يجب	

عملياته،	وينبغي	اأن	تقدم	البيانات	املالية	تقييمًا	مفهومًا	ومتوازنًا	لو�سع	واآفاق	البنك	امل�ستقبلية.

13-2 دائرة اإدارة املخاطر
13-2-1	املجل�ص	م�سوؤول	يف	نهاية	املطاف	عن	اإطار	عمل	املخاطر	والرقابة	عليها،	وعادة	يقوم	مبنح	�سالحية	و�سع	وت�سغيل	ومراقبة	ذلك	اإىل	الإدارة	التنفيذية،	

اإل	اأنه	ل	ميكنه	تخويل	م�سوؤولياته.
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13-2-2	ترفع	دائرة	اإدارة	املخاطر	يف	البنك	تقاريرها	اإىل	جلنة	اإدارة	املخاطر،	اأما	بالن�سبة	للعمليات	اليومية	فيكون	ارتباطها	مع	املدير	العام.

13-2-3	تت�سمن	م�سوؤوليات	دائرة	اإدارة	املخاطر	يف	البنك	ما	يلي:	
• حتليل	جميع	املخاطر	مبا	فيها	خماطر	الئتمان،	خماطر	ال�سوق،	خماطر	ال�سيولة	وخماطر	العمليات.	
• تطوير	منهجيات	القيا�ص	وال�سبط	لكل	نوع	من	اأنواع	املخاطر.	
• تقدمي	تو�سيات	للجنة	اإدارة	املخاطر	ب�سقوف	للمخاطر،	واملوافقات،	ورفع	التقارير،	وت�سجيل	حالت	ا�ستثنائية	عن	�سيا�سة	اإدارة	املخاطر.	
• مبراجعة		 املجل�ص	 )يقوم	 البنك	 يف	  (Risk Profile( املخاطر	 ومنظومة	 املخاطر	 قيا�ص	 عن	 مبعلومات	 العليا	 التنفيذية	 والإدارة	 املجل�ص	 تزويد	

اإح�سائيات	املخاطر	يف	البنك	النوعية	والكمية	وب�سكل	منتظم	يف	كل	اجتماع	للمجل�ص(.
• توفري	معلومات	حول	املخاطر	لدى	البنك	ل�ستخدامها	لأغرا�ص	الإف�ساح	والن�سر	للجمهور.	

القيام	 املخاطر	يف	 اإدارة	 دائرة	 الت�سغيل	مب�ساعدة	 واملطلوبات/اخلزينة	وخماطر	 املوجودات	 واإدارة	 الئتمان	 الأخرى	مثل	جلان	 البنك	 تقوم	جلان	 	4-2-13
مبهامها	وفق	ال�سالحيات	املحددة	لها.

13-2-5	يجب	اأن	يتم	ت�سمني	التقرير	ال�سنوي	للبنك	مبعلومات	عن	دائرة	اإدارة	املخاطر	حول	هيكلها	وطبيعة	عملها	والتطورات	التي	طراأت	عليها.

13-3  العالقة مع املدققني اخلارجيني
• يجب	اأن	يتخذ	املجل�ص	الرتتيبات	الر�سمية	وال�سفافة	للنظر	يف	كيفية	تقدمي	وعر�ص	التقارير	املالية	ومبادئ	ال�سوابط	الداخلية،	وكذلك	املحافظة	على	عالقة		

مالئمة	مع	مدققني	البنك.
• يطلب	البنك	الدوران	املنتظم	من	مكتب	التدقيق	اخلارجي	ويف	حال	�سعوبة	تطبيق	ذلك	يطلب	الدوران	املنتظم	لل�سريك	الرئي�سي	امل�سوؤول	عن	اأعمال	التدقيق		

على	البنك.
• يقوم	املدقق	اخلارجي	بتزويد	جلنة	التدقيق	بن�سخة	من	تقريره	ويجب	اأن	يجتمع	مع	اللجنة	مرة	واحدة	على	الأقل	يف	ال�سنة	دون	ح�سور	الإدارة	التنفيذية.	

13-4 التدقيق الداخلي
• تن�ص	�سيا�سة	البنك	على	اأنه	ينبغي	اإيجاد	وتدريب	ومكافاأة	كوادر	التدقيق	الداخلي	للبنك،	كما	ينبغي	اأن	يتم	توفري	لهم	اإمكانية	الطالع	بحرية	على	�سجالت		

البنك	والتوا�سل	مع	موظفيه،	كما	ينبغي	اإعطائهم	الت�سهيالت	وال�سالحيات	الكاملة	داخل	البنك	ليتمكنوا	من	القيام	مبهامهم	بال�سورة	املالئمة	واأن	ل	
يكلفوا	باأي	م�سوؤوليات	تنفيذية	داخل	البنك.

• اأي	احتمالية	لوجود	تعار�ص	يف		 التدقيق	عن	 اإعالم	جلنة	 التدقيق	الداخلي،	كما	تكون	م�سوؤولة	عن	 التدقيق	م�سوؤولة	عن	اقرتاح	هيكل	ونطاق	 اإدارة	 تكون	
امل�سالح،	وتوثيق	وتعميم	مهام	و�سالحيات	وم�سوؤوليات	التدقيق	الداخلي	داخل	البنك.	

• يقدم	فريق	التدقيق	الداخلي	تقاريره	اإىل	رئي�ص	جلنة	التدقيق.	
• من	مهام	دائرة	التدقيق	الداخلي	مراجعة	عمليات	الإبالغ	املايل	يف	البنك	للتاأكد	من	اأن	املعلومات	املالية	والإدارية	والعمليات	تتوفر	فيها	الدقة	والتوقيت		

املنا�سب	وكذلك	المتثال	ل�سيا�سات	البنك	الداخلية	واملعايري	والإجراءات	الدولية	والقوانني	والتعليمات	ذات	العالقة.
• متار�ص	اإدارة	التدقيق	الداخلي	مهامها	وتقوم	باإعداد	تقريرها	دون	اأي	تدخل	خارجي	ويحق	لها	مناق�سة	تقاريرها	مع	الدوائر	التي	مت	التدقيق	عليها.		

13-5 مراقبة المتثال
• يجب	اأن	تكون	اإدارة	مراقبة	المتثال	م�ستقلة،	ويتم	تزويدها	بالعدد	الكايف	من	الكوادر	الب�سرية	املوؤهلة	للقيام	باأعمالها،	وبحيث	يتم	تدريبها	ومكافاأتها		

منا�سب. ب�سكل	
• تقوم	اإدارة	المتثال	بو�سع	�سيا�سة	المتثال	للبنك	والتي	تعتمد	من	قبل	جمل�ص	الإدارة،	واإعداد	الربامج	الفّعالة	ل�سمان	التاأكد	من	التزام	البنك	يف	كل	الأوقات		

بالأنظمة	والقوانني	والتعليمات	والت�سريعات	النافذة.
• َترَفع	اإدارة	المتثال	تقاريرها	حول	نتائج	اأعمالها	ومراقبتها	اإىل	املجل�ص	اأو	اللجنة	املنبثقة	عنها	مع	اإر�سال	ن�سخة	اإىل	الإدارة	التنفيذية	ومبا	يتوافق		
• مع	تعليمات	البنك	املركزي	بهذا	اخل�سو�ص.		

13-6 اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية
• مع		 ومتماثلة	 فعالة	 الأنظمة	 واأن	هذه	 بها،	 البنك	 تقيد	 ومدى	 الداخلية	 الرقابة	 ال�سبط	 اأنظمة	 وكفاية	 توفر	 التاأكد	من	مدى	 الإدارة	 على	جمل�ص	 يجب	

البنك. ا�سرتاتيجية	
• يتم	مراجعة	هيكل	اأنظمة	ال�سبط	الرقابة	الداخلية	من	قبل	املدقق	اخلارجي	والتدقيق	الداخلي	مرة	واحدة	على	الأقل	يف	ال�سنة.	

دليل الحاكمية المؤسسية
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 ال�سفافية والإف�ساح. 14

14-1	يلتزم	البنك	بتوفري	معلومات	ذات	دللة	ومعنى	عن	ن�ساطه	اإىل	امل�ساهمني،	املودعني،	البنوك	الأخرى،	واجلمهور	ب�سكل	عام،	والرتكيز	على	الق�سايا	التي	تهم	
امل�ساهمني	ب�سكل	خا�ص،	وعلى	اأن	يتم	الإف�ساح	عن	هذه	املعلومات	ب�سكل	دوري	وان	تكون	متاحة	للجميع	وذلك	من	خالل	التقرير	ال�سنوي	للبنك	ومن	خالل	التقارير	

الربعية	والتي	حتتوي	على	بيانات	مالية،	اأو	من	خالل	الجتماع	ال�سنوي	للهيئة	العامة	للم�ساهمني.

اللتزام	بكافة	متطلبات	 يتم	 الأردين،	كما	 املركزي	 البنك	 وتعليمات	 البنوك	 )IFRS)	وقانون	 الدولية	 املعايري	املحا�سبة	 بالإف�ساح	مبوجب	 اأن	يقوم	 البنك	 14-2	على	
الإف�ساح	ال�سادرة	عن	هيئة	الأوراق	املالية	بهذا	اخل�سو�ص	واأية	اأنظمة	اأخرى	ذات	عالقة.

14-3	يجب	اأن	يكون	الإف�ساح	متعلق	بجميع	املوا�سيع	اجلوهرية	التي	تخ�ص	البنك	مبا	يف	ذلك	نتائج	العمليات	املالية،	بهدف	تقييم	الأداء	وتركيبة	امل�ساهمني	)امل�ساهمني	
الرئي�سيني	الذين	تزيد	ن�سبة	م�ساهمتهم	عن	10٪	من	راأ�سمال	البنك(	ودليل	احلاكمية	املوؤ�س�سية	ومدى	التزام	البنك	ببنوده.

14-4	يقوم	جمل�ص	الإدارة	بت�سمني	مدى	كفاية	اأنظمة	ال�سبط	والرقابة	ومدى	مالئمة	ال�سوابط	الداخلية	للبنك	على	التقارير	املالية	يف	التقرير	ال�سنوي	للبنك،	وينبغي	
اأن	يت�سمن	البيان	ما	يلي:

• الواردة		 املالية	واملعلومات	 البيانات	 الداخلية،	وعن	دقة	وكفاية	 والرقابة	 ال�سبط	 اأنظمة	 للبنك،	وعن	و�سع	 املالية	 التقارير	 اإعداد	 الإدارة	عند	 بيان	م�سوؤولية	
يف	التقارير.

• بيان	يحدد	اإطار	العمل	امل�ستخدم	لتقييم	فعالية	ال�سوابط	الداخلية	من	قبل	الإدارة	التنفيذية.	
• تقييم	الإدارة	التنفيذية	لفعالية	اأنظمة	ال�سبط	والرقابة	الداخلية	كما	هو	وارد	يف	تاريخ	البيانات	املالية	امل�سمولة	يف	التقرير	ال�سنوي.	
• الإف�ساح	عن	اأية	مواطن	�سعف	ذات	اأثر	مادي	وجوهري	يف	اأنظمة	ال�سبط	والرقابة	الداخلية.	
• الإف�ساح	يف	التقرير	ال�سنوي	للبنك	عن	ملخ�ص	ل�سيا�سة	املكافاآت	املمنوحة	لأع�ساء	جمل�ص	الإدارة،	والرواتب	واملكافاآت	املمنوحة	لالإدارة	التنفيذية.	
• توفري	املعلومات	الواردة	يف	التقرير	ال�سنوي	للبنك	من	خالل	ق�سم	العالقات	العامة	وق�سم	امل�ساهمني	وكما	يتم	ن�سرها	على	املوقع	الإلكرتوين	للبنك	وب�سكل	حمدث.	
• معلومات	عن	كل	ع�سو	من	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	للبنك	تت�سمن	املوؤهالت	العلمّية	واخلربات	العملّية.	
• الإف�ساح	عن	عدد	اللجان	التي	ي�سكلها	املجل�ص	ومهامها	واأ�سماء	اأع�سائها.	
• ن�سبة	م�ساهمة	كل	ع�سو	من	اأع�ساء	جمل�ص	الإدارة	والإدارة	التنفيذية	للبنك	اأو	اأي	من	اأقاربهم	اأو	ذوي	ال�سلة	بهم	يف	راأ�ص	املال	البنك.		
• ملخ�ص	عن	الهيكل	التنظيمي	للبنك	وملخ�ص	ملهام	وم�سوؤوليات	جلان	املجل�ص	وو�سف	لهيكل	واأن�سطة	دائرة	اإدارة	املخاطر	وعدد	مرات	اجتماع	املجل�ص	وجلانه.	
• الإف�ساح	عن	و�سع	كل	ع�سو	فيما	اإذا	كان	تنفيذي	اأو	غري	تنفيذي	اأو	ُم�ستقل.	

 تنفيذ التوجيهات. 15

15-1	على	املجل�ص	التاأكد	من	توفري	وتطبيق	معايري	عالية	من	احلاكمية	املوؤ�س�سية	واملن�سو�ص	عليها	يف	الدليل،	ويف	حال	تبني	اأن	اأي	من	التوجيهات	املن�سو�ص	عليها	
لي�ست	ُمطبقة	بالكامل،	يتخذ	املجل�ص	الإجراءات	التي	يعتربها	�سرورّية	ل�سمان	المتثال	الكامل	بال�سرعة	املمكنة.

اإعداد	تقرير	للجمهور	�سمن	التقرير	ال�سنوي	يبنّي	فيه	مدى	التزام	اإدارة	البنك	بتطبيق	بنود	الدليل،	ويف	حال	عدم	اللتزام	بتطبيقها	يجب	ذكر	اأ�سباب	ذلك. 	2-15
يف	حال	وجود	اأي	تعار�ص	بني	هذا	الدليل	وعقد	التاأ�سي�ص	والنظام	الداخلي،	يتم	اعتماد	عقد	التاأ�سي�ص	والنظام	الداخلي.

 املراجعة. 16

هذا	الدليل	قابل	للمراجعة	والتطوير	والتعديل	�سنويًا	وكلما	اقت�ست	احلاجة	وح�سب	ما	يراه	املجل�ص	منا�سبًا.

دليل الحاكمية المؤسسية
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دليل مجموعة المؤسسة العربية المصرفية

املكتب الرئي�سي 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب(
برج	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية،	املنطقة	الدبلوما�سية

�ص.	ب	5698	املنامة
مملكة	البحرين

هاتف:	000	543	17	)973(
فاك�ص:	163	533	17	)973(
 www.arabbanking.com

 webmaster@arabbanking.com

د. خالد كعوان
الرئي�ص	التنفيذي	للمجموعة
هاتف:	3361	54	17	)973(

�سائل الوعري
نائب	الرئي�ص	التنفيذي	ورئي�ص	جمموعة	العمليات	

والإدارة	التنفيذية	للمجموعة
هاتف:	3708	54	17	)973(

راي فريج�سون 
نائب	الرئي�ص	التنفيذي	ورئي�ص	ال�سوؤون	امل�سرفية	

للمجموعة
هاتف:	3144	54	17	)973(

 ال�سركات التابعة الرئي�سية

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي )�س. م. ب. م(
برج	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية،	املنطقة	الدبلوما�سية

�ص.	ب	2808	املنامة،	مملكة	البحرين
هاتف:	342	543	17	)973(

فاك�ص:	972	533	17/	379	536	17	)973(
بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - الأردن
�ص.ب	926691	عمان	11190	الأردن

هاتف:	3500	563	6	)962(
فاك�ص:	6291	568	6	)962(

info@arabbanking.com.jo

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية -اجلزائر
�ص.ب	367

54	�سارع	الأخوة	بو	عدو،	بئر	مراد	راي�ص،	اجلزائر
هاتف:		11/22/23	95	2356	)0()213(

)213(	)0(	23	56	95	01
فاك�ص:		9208	56	23	)0(	)213(

 information@arabbanking.com.dz

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – م�سر )�س.م.م(
1	�سارع	ال�سالح	اأيوب،	الزمالك
القاهرة،	جمهورية	م�سر	العربية

هاتف:	2684	2736	)202(	)10	خطوط(	
فاك�ص:	43	/	3614	2736	)202(

abcegypt@arabbanking.com.eg	:الإلكرتوين	الربيد
بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - تون�س

مبنى	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية
نهج	بحرية	اأنا�سي،	1053	�سفاف	البحرية

تون�ص،	اجلمهورية	التون�سية
هاتف:	861	861	71	)216(
فاك�ص:	427	960	71	)216(

860	835/860	921
 abc.tunis@arabbanking.com

بنكو ايه بي �سي برازيل ا�س. ايه
 Av. Cidade Jardim, 803 - 2nd floor

 Itaim Bibi - São Paulo-SP
CEP: 01453-000, Brazil

هاتف:	02000	317	11	)55(
فاك�ص:	02001	317	11	)55(

www.abcbrasil.com.br

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي اإل �سي
Arab Banking Corporation House

1-5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK
هاتف:		4000	7776		20	)44(	
فاك�ص:		9987	7606	20	)44(	

abcib@arabbanking.com

فرع باري�س
 4 rue Auber
75009 Paris

 France
هاتف:	5400	4952	1	)33(	
فاك�ص:	7469	4720	1	)33(	

abcib.paris@arabbanking.com

فرع فرانكفورت
Neue Mainzer Strasse 75
60311 Frankfurt am Main

Germany
هاتف:	30	7140		69	)49(	

فاك�ص:	3240	7140		69	)49(	
 abcib.frankfurt@arabbanking.com

فرع ميالنو
Via Amedei, 8
20123  Milan

Italy
هاتف:	331	863	02	)39(	

فاك�ص:	117	86450	02	)39(	
abcib.milan@arabbanking.com

مكتب ا�سطنبول التمثيلي
Eski Büyükdere Cad. Ayazaga Yolu Sok

Iz Plaza No: 9 Kat:19 D:69
34398  Maslak

Istanbul
Turkey

هاتف:	8000	329	212	)90(
فاك�ص:	6891	290	212	)90(

 abcib.istanbul@arabbanking.com

مكتب مو�سكو التمثيلي
 4th floor, 10 block C

Presnenskaya naberezhnaya
Moscow 123317, Russia
هاتف:	6649	651	495	)7(
فاك�ص:	6696	651	495	)7(

abcib.moscow@arabbanking.com

مكتب �ستوكهومل التمثيلي
Stortorget 18-20

SE-111 29 Stockholm
 Sweden

هاتف:	0450	823	)46(	
فاك�ص:	0523	823	)46(	

 abcib.stockholm@arabbanking.com

�سركة اخلدمات املالية العربية �س.م.ب )م(
�ص.	ب	2152	املنامة

مملكة	البحرين
هاتف:	333	290	17	)973(
فاك�ص:	323	291	17	)973(

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )تقنية املعلومات( 
للخدمات املحدودة

Arab Banking Corporation House
1-5  Moorgate, London EC2R 6AB, UK

هاتف:	4050	7776	20	)44(
فاك�ص:	2708	7606	20	)44(
abcits@arabbanking.com
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دليل مجموعة المؤسسة العربية المصرفية

فروع املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب(

فرع تون�س )وحدة م�سرفية خارجية(
مبنى	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية

نهج	بحرية	اأنا�سي،	1053	�سفاف	البحرية
تون�ص،	اجلمهورية	التون�سية
هاتف:	861	861	71	)216(
فاك�ص:	921	860	71	)216(

960	406	/	960	427
 abc.tunis@arabbanking.com

فرع لندن
Arab Banking Corporation House

1-5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK
هاتف:		4000	7776		20	)44(	
فاك�ص:		9987	7606	20	)44(	

abcib@arabbanking.com

فرع نيويورك
27th Floor

600 Third Avenue
New York, NY 10016, 1907

USA
هاتف:	4720	583	212	)1(
فاك�ص:	0921	583	212	)1(

فرع غراند كاميان
الرجاء	الت�سال	عرب	فرع	املوؤ�س�سة	العربية	امل�سرفية	-	

يف	نيويورك

املكاتب التمثيلية

مكتب طرابل�س التمثيلي
مركز	ذات	العماد	الإداري،	الربج	رقم	5

الطابق	16،	�ص.ب	91191،	طرابل�ص،	ليبيا
هاتف:	/	0226	335	21	)218(

335	0227	/	335	0228
فاك�ص:	0229	335	21	)218(

مكتب طهران التمثيلي
الطابق	الرابع	)الغرب(
رقم	17	�سارع	حقاين

طهران	1518858138		
اإيران

هاتف:		1106	8879	/	1105	8879	21	)98(
فاك�ص:		2198	8888	21	)98(

مكتب �سنغافورة التمثيلي
 9 Raffles Place, #60-03 Republic Plaza

 Singapore 048619
هاتف:	59339	653	)65(
فاك�ص:	26288	653	)65(
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