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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 العربية الدولية التي يقع مركزها الرئيسي في 

مملكة البحرين ولها بنوك تابعة وفروع ومكاتب تمثيل منتشرة في جميع أنحاء العالم.

 يقدم بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن( كافة األعمال المصرفية من خالل 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 الشركة التابعة له 

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية )ABC Investments  )ABCI . ويحرص البنك على مواكبة التطور 

التكنولوجي وتوفير أحدث الخدمات االلكترونية لعمالئه.
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شبكة مجموعة المؤسسة العربية المصرفية
يسعى البنك وبكل الريادة إلى تطبيق استراتيجية مجموعة المؤسسة العربية المصرفية والعمل في ظاللها وصواًل إلى امتالك التقدير 

الذي يميزه بفضل تنمية شبكته ورفع جودة العروض التي يقدمها.
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يقدم بنك اي بي سي البرازيل 
بكفاءة عالية حلوالً مالية وباقة 
شاملة من الخدمات والمنتجات 

لعمالئه من الشركات 
والمؤسسات، مدعومة بالخبرة 

الواسعة والنهج السريع في 
صنع القرار.

مجموعة المؤسسة العربية المصرفية

األردن

البرازيلالمملكة المتحدةالبحرينتونس

مصرالجزائر

التوجيه الثابت يأخذنا أقرب 
إلى تحقيق أهدافنا. االتجاه 

االستراتيجي واضح المعالم 
والمدعوم بالقيادة الراسخة، 

يؤدى إلى تحقيق عالقات أقوى 
مع عمالءنا، كما يؤدى إلى النجاح 

على الصعيد المالي.

من خالل المبادرات الخالقة لطاقم 
االدارة، أصبح بنك المؤسسة 

العربية المصرفية )األردن( من 
المصارف المحلية عالية التقدير 
على مستوى الشركات واألفراد.

وبفضل الحرفية في استثمار 
الفرص المتاحة، والتي يدعمها 

نظام دقيق لتجنب المخاطر، 
صنعنا النمو وحافظنا عليه.

تطبيق استراتيجيتنا التي 
يجتهد البنك في السير في 
هداها، جعل بنك المؤسسة 

العربية المصرفية - الجزائر قائما 
بكل ثقة. ليحصد اآلن التقدير 

الذي يميزه بفضل تنمية شبكتنا 
ورفع جودة العروض التي نقدمها.

ظل بنك المؤسسة العربية 
المصرفية - مصر ثابتا بحزم 

في مواجهة التقلبات، وبفضل 
القيادة الذكية نتخطى التحديات 
لنصل إلى االزدهار والنمو المربح.

يقوم بنك المؤسسة العربية 
المصرفية تونس ببناء عالقات 

قوية. ويؤدى أسلوب العمل 
الجماعي المثمر الذي ينتهجه 
فريق العمل بالبنك، والتعاون 

الوثيق مع عمالءنا إلى توفير 
المرونة للبنك.

اإلخالص، وااللتزام، واالعتمادية، 
هي الصفات الثالث التي ال غنى 

عن أي منها ألي مصرف. وفي نظر 
عمالئنا، يمتلك بنك المؤسسة 
العربية المصرفية الدولي كل 
هذه الصفات، وهذا هو السبب 
الذي يجعلنا الشريك المفضل 

لديهم.

بنك المؤسسة العربية المصرفية 
اإلسالمي يهدف إلى تقديم أكبر 

عدد من الخدمات والمنتجات 
الملتزمة بالشريعة اإلسالمية 

تحت سقف واحد. ساعيٍا الى تلبية 
المتطلبات اإلستثمارية المتنوعة 

وتحقيق استراتيجية المجموعة 
لنمو مستدام.

أن نكون المصرف العالمي المفضل في المنطقة، وأن نوفر الحلول 
المصرفية الملبية الحتياجات العمالء.

البحرين - المكتب الرئيسي

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي 2013 10

بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - 
الأردن

بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - 
ت�ن�س

بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية 
الإ�صالمي

بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية 
الدويل بي ال �صي

بنك� اي بي �صي برازيل ا�س.ايه

بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - 
اجلزائر

بنك امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - 
م�صر

امل�ؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )�س.م.ب.(



رؤيتنـــا

أن نعرف بالبنك المبدع والمبادر في المملكة األردنية الهاشمية 
بإمكانيات وخبرات مجموعة مالية رائدة في المنطقة امتدادًا لرؤية 

المجموعة من حيث أن نصبح مصرفًا عالميًا رائدًا في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، يحقق لمستثمريه أعلى العوائد ويقدم 

لعمالئه منتجات متميزة، وقادر على جذب وتطوير المواهب البشرية 
واالحتفاظ بها.
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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.
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قيمنا

• التقدير التام للعميل.	
• تيسير اإلجراءات.	
• العمل بروح الفريق الواحد واإلنتاجية العالية.	
• المصداقية والنزاهة. 	
• الشفافية والتبادل التام للمعلومات. 	
• االلتزام بالمعايير المصرفية المحلية والدولية.	



د. خالد علي كاجيجي

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،
فاإنه ملن د�اعي �ضر�ري امل�ضحوب ببالغ التقدير 
��ضادق املودة ، اأن اأقدم لكم �اأ�ضع بني اأياديكم 

الكرمية بالنيابة عن زمالئي اأع�ضاء جمل�س اإدارة 
البنك �بالأ�ضالة عن نف�ضي التقرير ال�ضنوي الرابع 

�الع�ضرين لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( 
�بياناته املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأ�ل 

.2013

لقد �ا�ضل بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( م�ضريته الناجحة 
املتميزة على الرغم من مر�ر ما يزيد على خم�س �ضنوات منذ تفجر 

الأزمة املالية العاملية �ا�ضتمرار اآثار �ظر�ف تلك الأزمة م�ضحوبة بالآثار 
الكبرية لأحداث الربيع العربي �ما رافقتها من تعميق للتحديات التي تواجه 

اقت�ضاديات العامل بوجه عام �منطقتنا العربية على �جه اخل�ضو�س ، �ياأتي 
ا�ضتمرار هذا النجاح يف م�ضرية البنك الزاهرة مرتكزًا على اجلهود املبذ�لة 

�الوا�ضحة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك بكافة اأركانها �التي اعتمدت 
على تنفيذ خطط �توجيهات جمل�س الإدارة.

�باحلديث عن اأداء البنك يف الأزمة املالية العاملية فلقد �ضاحبها حتديًا اآخر 
يتمثل يف اآثار �تداعيات اأحداث الربيع العربي على املنطقة العربية ب�ضكل 

خا�س �على الرغم من انخفا�س معدلت النمو التي �ضهدها الأردن يف كافة 
قطاعاته القت�ضادية �تاأثر القت�ضاد املحلي بالعجز يف املوازنة العامة 

للد�لة اإل اأن البنك ا�ضتطاع حتقيق نتائج بارزة خالل العام 2013 حيث 
بلغت اأرباحه ال�ضافية بعد ال�ضريبة 11.7مليون دينار مقارنة مع 11 مليون 

دينار للعام ال�ضابق بن�ضبة منو 6%، �قد حتققت هذه النتائج كثمرة جلهود 
الدارة التنفيذية �العاملني يف البنك لتحقيق خطة البنك ال�ضرتاتيجية يف 

موا�ضلة النمو ل �ضيما يف قطاع الأفراد حيث ارتفع اجمايل الدخل ل�ضنة 
2013 اىل نحو 40.6 مليون دينار مقابل 39.1 مليون دينار للعام 2012، اأي 
مبعدل منو بلغت ن�ضبته 4% �ذلك نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد �العمولت 

البنكية اىل نحو 35.6 مليون دينار مقابل 33.6 مليون دينار للعام 2012 
�مبعدل منو بلغت ن�ضبته %6. 

كذلك �ضهدت ميزانية البنك منوًا متزنًا �قويًا يف بنودها فقد بلغت 
املوجودات 956 مليون دينار بزيادة بلغت ن�ضبتها 16% عن املوجودات يف 

عام 2012 لرتتفع حقوق امل�ضاهمني اإىل 134 مليون دينار مقابل 131 مليون 
دينار يف عام 2012 بزيادة ن�ضبتها %2.

كما ا�ضتطاع البنك زيادة حمفظة الت�ضهيالت الئتمانية خالل العام بن�ضبة 
5% لت�ضل اىل 486 مليون دينار مقارنة مع 463 مليون دينار للعام ال�ضابق 

ف�ضاًل عن التطور �التح�ضن النوعي الذي رافق هذه الزيادة مما يوؤكد 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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جناح البنك يف املحافظة على جودة املحفظة الئتمانية �يعزز قدرة البنك 
على اإدارة اأ�ضوله �ال�ضتغالل الأمثل للفر�س املتاحة يف توظيف الأموال مع 
املحافظة على التوازن ما بني ال�ضيولة �الربحية �درجة املخاطرة، اأما على 

�ضعيد �دائع العمالء فقد �ضهدت ارتفاعا بن�ضبة 22% خالل العام حيث 
��ضلت اىل 591 مليون دينار، لت�ضكل احل�ضابات اجلارية �التوفري ما ن�ضبته 

20% 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 2013 تطوير كافة اأن�ضطتها 
ال�ضتثمارية يف الأ�ضواق املالية �خدمة العمالء �ال�ضركات �النمو ب�ضكل 

ملحوظ بالتوازي مع منو البنك ب�ضكل عام، حيث متكنت من حتقيق 
الأهداف املر�ضومة لها خالل العام 2013 باإدارة موجودات �مطلوبات البنك 

ب�ضكل كفوؤ �باملحافظة على التوازن فيما بني املخاطر �الربحية كمخاطر 
ال�ضيولة �اأ�ضعار الفوائد لرتفع م�ضاهمتها يف الأرباح املتحققة للبنك �حتقيق 

ن�ضبة النمو املر�ضومة لها من بداية العام 2013.

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

طريق ا�ضتقطاب عمالء جدد نتج عن ذلك زيادة ر�ضيد حمفظة الت�ضهيالت 
الئتمانية لقطاع ال�ضركات يف عام 2013 لي�ضل �ضايف ر�ضيد املحفظة 

اىل 218 مليون دينار بزيادة بلغت ن�ضبتها 3.7% عن عام 2012 �ذلك يف 
بيئة �ضديدة التناف�ضية �التحديات مع املحافظة على م�ضتويات مقبولة من 
املخاطر �ال�ضيولة �الربحية، �ا�ضتطاع البنك امل�ضاهمة يف متويل قطاعات 

الطاقة �التجارة �املواد الغذائية باإتباع ا�ضرتاتيجية ترمي اإىل تعزيز �تنويع 
عالقاته مع ال�ضركات الكربى يف اململكة �تقدمي منتجات �خدمات متنوعة 

يف جمالت فتح �متويل العتمادات �ا�ضدار الكفالت �اإدارة النقد �عمليات 
ال�ضريفة �اخلدمات امل�ضرفية الخرى بهدف تعظيم اليرادات.

كما ا�ضتطاعت �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية املحافظة على 
مكانتها كاإحدى �ضركات الو�ضاطة املالية الرائدة يف القطاع املايل حمتلة 

املركز الثامن على �ضلم ترتيب �ضركات الو�ضاطة العاملة يف �ضوق عمان 

املايل �البالغة 61 �ضركة �املحافظة على ح�ضتها ال�ضوقية التي ��ضلت 
ن�ضبتها 3.4% جنبًا اىل جنب �ضيا�ضتها احل�ضيفة يف التحوط لتجنب 

م�ضاعفات الأزمة املالية احلالية ��اقع التحديات ال�ضائدة مبختلف 
اأ�ضكالها.

�بناء على النتائج املالية للعام 2013 فاإن جمل�س الإدارة يو�ضي لهيئتكم 
املوقرة باملوافقة على  زيادة راأ�س مال البنك بقيمة ع�ضرة ماليني دينار 

اأردين من خالل توزيع اأ�ضهم جمانية على امل�ضاهمني � بن�ضبة 10% من راأ�س 
مال البنك.

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

�ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم حفظه 
اهلل �رعاه.

�ال�ضالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته

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

استطاع البنك تحقيق نتائج بارزة خالل 
العام 2013 بالرغم من انخفاض معدالت 

النمو التي شهدها األردن في كافة 
قطاعاته االفتصادية.

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي 2013
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نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

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

تاريخ الع�ضوية: 2013/4/23
ع�ضو م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1966/1/17

املنجزات العلمية:
• دكتوراه يف العلوم املالية .	
• جامعة 	 من  الد�لية  �املالية  امل�ضرفية  الأعمال  يف  ماج�ضتري 

برمنغهام )اجنلرتا(.
• ماج�ضتري يف املحا�ضبة �التمويل من جامعة برمنغهام )اجنلرتا(.	

اخلربات العملية:
• امل�ضرفية 	 العربية  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو   2011 دي�ضمرب 

)�س.م.ب(.
• يف 	 املركزية  امل�ضرفية  للعمليات  التنفيذي  املدير  من�ضب  ي�ضغل 

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

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

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

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

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

الع�سويات:
• نائب رئي�س جمل�س اإدارة م�ضرف التنمية  / ليبيا.	
• �تقنية 	 �الت�ضالت  للربيد  الليبية  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو 

املعلومات القاب�ضة.
• 	.BACB ع�ضو جمل�س اإدارة البنك التجاري العربي الربيطاين
• �ضابقا - رئي�س جمل�س اإدارة امل�ضرف التجاري الوطني  / ليبيا .	
• ملحفظة 	 التنفيذي  �الرئي�س  الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب   - �ضابقا 

ليبيا افريقيا 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.	

* رئي�س جمل�س الدارة ال�سابق ال�سيد ح�سن علي جمعه انتهت فرتة 
املن�سب  اأن �سغل هذا  بتاريخ 2013/4/23 بعد  املجل�س  ع�سويته يف 

منذ 2008/4/6.

حممد  عبداهلل  يو�سف  د.  ال�سابق  الدارة  جمل�س  رئي�س  نائب   *
العو�سي انتهت فرتة ع�سويته يف املجل�س بتاريخ 2013/4/23 بعد 

اأن �سغل هذا املن�سب منذ 2010/4/25.

ال�سيد �سائل فايز عزت الوعري 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

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

)�س.م.ب(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة   / للمجموعة  التنفيذية 
البحرين.

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

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

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

• 1986 املدير العام / �ضركة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية خلدمات 	
املعلوماتية املحد�دة - لندن.

• 1981 التحق بالعمل يف املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س. م. ب( 	
البحرين.

• يتمتع بخربة تتجا�ز 30 عاما يف جمال العمل امل�ضريف.	

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

البحرين.
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معايل املهند�س �سفيق فرحان خليل الزوايدة
ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ الع�ضوية: 1999/9/26
ع�ضو م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1935

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

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

�اخل�ضو�ضية �املحد�دة امل�ضوؤ�لية.

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

د.  مروان ممدوح حممد ال�سايح 
ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ الع�ضوية: 2006/4/2
ع�ضو م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1935/8/1  

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

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

اخلربات العملية:
• تطوير 	 ل�ضت�ضارات  ال�ضايح  التنفيذي/  املدير  لتاريخه   –  1993

امل�ضاريع.
• 	 ALCATEL- ALSTOM 1964 - 1993 مدير اإقليمي / جمموعة

- منطقة اخلليج العربي / بري�ت �الكويت.
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة / جمموعة الع�ضر لال�ضتثمار.	
• املت�ضارعة 	 للتكنولوجيا  القاب�ضة  ال�ضركة   / الإدارة  رئي�س جمل�س 

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

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.	
• تقديرا جلهوده يف تطوير الأعمال التجارية بني احلكومة الفرن�ضية 	

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

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

-  Chevalier de“ ال�ضرف"  جوقة  يف  "فار�س  ��ضام   1986
”L’ordre National du Merite
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نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

ال�سيدة منى اأحمد ح�سن الديري 
ع�ضو جمل�س الإدارة

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

تاريخ امليالد: 1965/4/3

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

البحرين.

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

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

• 1996 – 2008  م�ضوؤ�لة العالقات يف ق�ضم احلكومات �املوؤ�ض�ضات 	
املالية / املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.

• ال�ضركات 	 مع  امل�ضرفية  الأعمال  عن  م�ضوؤ�لة   1996  -  1993
�املوؤ�ض�ضات املالية / ال�ضركة العربية لال�ضتثمار- البحرين.

• 1985- 1993 حمللة ائتمانية / بنك الكويت �اآ�ضيا – البحرين.	

ال�سيد �سليمان عي�سى �سامل العزابي 
ع�ضو جمل�س الإدارة 

تاريخ الع�ضوية: 2013/9/16
ع�ضو م�ضتقل

تاريخ امليالد: 1962/12/20

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

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

الإدارية – جامعة بنغازي – ليبيا.

اخلربات العملية:
• 	 – الوطني  التجاري  تاريخه مدير عام امل�ضرف  – لغاية   2013

ليبيا.
• 	 – الوحدة  م�ضرف  )بالوكالة(  تنفيذي  رئي�س   2012 –  2009

ليبيا.
• 2009 – 2011 نائب الرئي�س التنفيذي م�ضرف الوحدة – ليبيا .	
• 	 – املالية  �اخلدمات  ال�ضرافة  �ضركة  عام  مدير   2009–2004

ليبيا .
• 1997 – 2004 نائب مدير عام ال�ضركة الرتكية الليبية للتاأجري 	

التمويلي – تركيا .
• الليبي 	 امل�ضرف  املالية(  )الإدارة  مدير  نائب   1997  –  1988

اخلارجي – ليبيا.
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ال�سيدة �سيمونا اأوغ�ست يعقوب �سابيال 
ع�ضو جمل�س الإدارة / املدير العام 

تاريخ الع�ضوية : 2010/4/25
ع�ضو تنفيذي 

تاريخ امليالد: 1955/7/17  

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

اخلربات العملية:
• بنك 	  / العام  املدير   – املنتدب  الع�ضو  لتاريخه   –  2010/4

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( .
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  بنك  العام/  املدير   2010/4  -  2008/9

امل�ضرفية )الأردن(.
• 2008/1 – 2008/8 نائب املدير العام / بنك القاهرة عمان.	
• �رقابة 	 املخاطر  اإدارة   / العام  املدير  م�ضاعد   2007  -2002

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

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.
• 1982/1-6/ 1982 حملل ائتماين / دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات / 	

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

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

منتهاتن الأردن.

الع�سويات:
• رئي�س هيئة مديري �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية.	
• 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.	

عقل" عيد  "حممد  ال�سيد  معايل  ال�سابق  الإدارة  جمل�س  ع�سو   *
حممد البلتاجي انتهت فرتة ع�سويته يف املجل�س بتاريخ 2013/9/9 

بعد اأن �سغل هذا املن�سب منذ 2006/4/2.
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئي�س جمل�س الد ارة

د.  خالد علي  كاجيجي اعتبارا من 2013/4/23
ال�ضيد ح�ضن علي جمعه لغاية 2013/4/23

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

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

د.  يو�ضف عبداهلل العو�ضي لغاية 2013/4/23

الأع�ساء

معايل املهند�س �ضفيق فرحان الز�ايدة

د.  مر�ان ممد�ح ال�ضايح

ال�ضيدة منى اأحمد الديري
  VARNER HOLDINGS LIMITED

�ميثلها: ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت �ضابيال

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي اعتبارا من 2013/9/16
معايل ال�ضيد " حممد عقل" عيد البلتاجي لغاية 2013/9/9

اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س الإدارة

الرئي�س

د.  خالد علي  كاجيجي اعتبارا من 2013/4/23
ال�ضيد ح�ضن علي جمعه لغاية 2013/4/23

الأع�ساء

ال�ضيد �ضائل فايز الوعري

د.  يو�ضف عبداهلل العو�ضي لغاية 2013/4/23
معايل ال�ضيد » حممد عقل« عيد البلتاجي لغاية 2013/9/9

جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة

الرئي�س

معايل املهند�س �ضفيق فرحان الز�ايدة

الأع�ساء

ال�ضيد �ضائل فايز الوعري

ال�ضيدة منى اأحمد الديري

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي اعتبارا من 2013/9/16
د.  يو�ضف عبداهلل العو�ضي لغاية 2013/4/23
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جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة

الرئي�س

د.  خالد علي  كاجيجي اعتبارا من 2013/4/23
ال�ضيد ح�ضن علي جمعه لغاية 2013/4/23

الأع�ساء

ال�ضيد �ضائل فايز الوعري

ال�ضيدة منى اأحمد الديري

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي اعتبارا من 2013/9/16
د.  يو�ضف عبداهلل العو�ضي لغاية 2013/4/23

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

الرئي�س

ال�ضيد �ضائل فايز الوعري
د.  يو�ضف عبداهلل العو�ضي لغاية 2013/4/23

الأع�ساء

معايل املهند�س �ضفيق فرحان الز�ايدة

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي اعتبارا من 2013/9/16
معايل ال�ضيد » حممد عقل« عيد البلتاجي لغاية 2013/9/9

جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية

الرئي�س

د.  خالد علي  كاجيجي اعتبارا من 2013/4/23
ال�ضيد ح�ضن علي جمعه لغاية 2013/4/23

الأع�ساء

د.  مر�ان ممد�ح ال�ضايح

ال�ضيد �ضليمان عي�ضى العزابي اعتبارا من 2013/9/16
معايل ال�ضيد » حممد عقل« عيد البلتاجي لغاية 2013/9/9

املدير العام

ال�ضيدة �ضيمونا اأ�غ�ضت �ضابيال

مدققو احل�سابات

ال�ضادة ارن�ضت �يونغ
حما�ضبون قانونيون
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أنشطة البنك الرئيسية

�ال�ضتثمارية  �التجارية  امل�ضرفية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  لعمالئه  )الأردن(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك  يقدم 
�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

340

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

8

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

8

عمان: �ضارع علي ن�ضوح الطاهر، جممع احلاج عي�ضى احلجرات- بناية رقم )6( �س.ب 851737 عمان 11185  الأردنفرع ال�ضويفية
تلفون 5858102-5863796 )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
تلفون5679418  -5696084 -5689511 )6( )962(فاك�س 5688571 )6( )962(

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

9

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

7

عمان: �ضارع عامر بن مالك، بالقرب من املدار�س الإجنليزية، �س.ب 3811 عمان  11953 الأردنفرع خلدا
تلفون- 5542154  5542156 )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

7
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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

4

فرع �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل

عمان: �ضارع امللكة رانيا العبداهلل، جممع خليفه، �س.ب 13076 عمان 11942 الأردن
تلفون 5399323 – 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
تلفون5105127 - 5105087 - 5105062 )6( )962( فاك�س 5105132 )6( )962(

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

5

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 - 49238194923826 )6( )962( فاك�س 4923840 )6( )962(

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

5

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 5053158-5055769-5055849 )6( )962( فاك�س 5056108 )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

6

�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
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ل يوجد للبنك اأية فروع خارج اململكة



الشركة التابعة  )شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية(

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

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

�ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية هي �ضركة مملوكة بالكامل لبنك 
 31 ال�ضركة  موظفي  عدد  بلغ  حيث  )الأردن(،  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة 

موظف كما يف نهاية عام 2013.

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

 11193 عمان    930059 �س.ب  ال�ضمي�ضاين،  العامة،  الإدارة  مبنى  عمان: 
الأردن 

 تلفون 5629300 )6( )962( فاك�س 5682941 )6( )962(
 info@abci.com.jo :الربيد اللكرت�ين
www.abci.com.jo   :املوقع اللكرت�ين

خارج  اأ�  داخل  املالية  لال�ضتثمارات  العربي  التعا�ن  ل�ضركة  فر�ع  يوجد  ل 
اململكة.

ل يوجد م�ضاريع مملوكة من قبل �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية.
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 ABC( املالية  لال�ستثمارات  العربي  التعاون  �سركة 
Investments( هي الذراع ال�ستثماري لبنك املوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سات  �سمن  من  وهي  )الأردن(  امل�سرفية  العربية 
جمال  يف  العامل  م�ستوى  على  املعروفة  العريقة  املالية 
اخلدمات املالية، تاأ�س�ست ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأوائل موؤ�س�سات  بتاريخ 1990/1/25 وهي من  الردن  يف 
املالية  الأوراق  هيئة  قبل  املرخ�سة من  املالية  اخلدمات 
وع�سو يف موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال ومتار�س اأعمالها من 

خالل كوادر موؤهلة وعلى م�ستوى عال من الكفاءة.
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املركز  )الردن(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  لبنك  التابعة  ال�ضركة  حتتل 
الثامن 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.	
• لغاية 	 املديرين  هيئة  رئي�س  نائب   / مقبل  حنا  �ضاهر  طوين  ال�ضيد 

.2013/12/31
• ال�ضيد "اأحمد عمر�"  حممد اإبراهيم جاداهلل لغاية 2013/5/16.	
• ال�ضيد عثمان "حممد �ضبحي" عايد ال�ضوميات.	

حجم االستثمار الرأسمالي لبنك المؤسسة العربية 
المصرفية )األردن(

بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمايل للبنك 12.059.404 دينار.
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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�سيد طوين �ساهر حنا مقبل
نائب رئي�س تنفيذي / جمموعة الدعم �امل�ضاندة

تاريخ التعيني: 2001/8/15 لغاية 2013/12/31
تاريخ امليالد: 1953/9/12    

املنجزات العلمية:
• ماج�ضتري حما�ضبة / 1982 / جامعة جورج �ا�ضنطن الأمريكية.	
• 	.1983 /CPA / ضهادة املحا�ضبة القانونية المريكية�
• بكالوريو�س حما�ضبة / 1977 / اجلامعة الأردنية.	
• زميل جممع املحا�ضبني القانونيني الأمريكي منذ عام 1983.	

اخلربات العملية:
• 2009/2/15 – 2013/12/31 رئي�س جمموعة الدعم �امل�ضاندة / بنك 	

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• 2001 – 2009/2/14 م�ضاعد املدير العام / رئي�س التدقيق الداخلي / 	

بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• ارثراندر�ضون، 	 عاملية،  تدقيق  مكاتب  لدى  تدقيق  - 2001 خربات   1977

ارن�ضت اند يونغ، براي�س �تر ها��س يف الوليات املتحدة المريكية، الكويت، 
المارات العربية املتحدة، قطر �الأردن.

• 2010/4/20 – 2013/12/31 ع�ضو هيئة مديري �ضركة التعا�ن العربي 	
لال�ضتثمارات املالية.

• الع�ضر 	 جمموعة  �ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   2012/4/24  -  2003
لال�ضتثمار .

• 2002  - 2011/7/20 ع�ضو هيئة مديري �ضركة الأردن لال�ضتثمار ال�ضياحي.	
• 2007 - 2010/5/1 �من 2011/7/24 – 2011/10/16 ع�ضو جمل�س 	

اإدارة ال�ضركة الوطنية ل�ضناعة الكلورين.

ال�سيد جورج فرح جري�س �سوفيا
نائب رئي�س تنفيذي /جمموعة 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:
• 2009/8– لتاريخه رئي�س جمموعة اإدارة الأعمال امل�ضرفية بالتجزئة / 	

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

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

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

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

ال�سيدة نهى هرني جربان مطر
نائب رئي�س تنفيذي / اإدارة الئتمان �املخاطر

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

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

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

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.	
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ال�سيد عدنان �سالح حممد ال�سوبكي
نائب رئي�س تنفيذي / جمموعة الدعم �امل�ضاندة اعتبارا من 2014/1/1

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/
• جامعة 	  /  1994  / كمبيوتر  علوم  فرعي   – عامة  اإدارة  بكالوريو�س 

الريموك.

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

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

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

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

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

املالية.

ال�سيد عثمان "حممد �سبحي" عايد  ال�سوميات
نائب رئي�س تنفيذي / اإدارة اخلزينة 

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

املنجزات العلمية:
• املالية 	 للعلوم  العربية  الكادميية   /  1993  / مالية  اإدارة  ماج�ضتري 

�امل�ضرفية.
• جامعة 	 حما�ضبة/   /  1987  / �م�ضرفية  مالية  علوم  بكالوريو�س 

الريموك.

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

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

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

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

عمان – الأردن.
• الردن 	 �ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو    2012/4/18 –  2011/7/21

لال�ضتثمار ال�ضياحي.
• التعا�ن 	 �ضركة  مديري  هيئة  يف  ع�ضو  لتاريخه   –  2010/4/10

العربي لال�ضتثمارات املالية.
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نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا

د.  �سليمان حماد يو�سف املبي�سني
نائب رئي�س تنفيذي/ اإدارة املوارد 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:
• 2011/3/20 - لتاريخه رئي�س اإدارة املوارد الب�ضرية �اأمني �ضر املجل�س / 	

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

العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• �املوارد 	 الإدارية  ال�ضوؤ�ن   / العام  املدير  م�ضاعد   2010/2  –  2008

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

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

ال�سيدة رنا زكي اإبراهيم نده
نائب رئي�س رئي�ضي /  �حدة العمليات 

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

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

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

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

�ال�ضتثمار.

ال�سيد عثمان حممد عبد الرحمن الأزهري
نائب رئي�س رئي�ضي / اإدارة اأنظمة املعلومات

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

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

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

امل�ضرفية )الأردن(.
• 1997 – 2008 مدير تنفيذي / دائرة اأنظمة املعلومات / بنك املوؤ�ض�ضة 	

العربية امل�ضرفية )الأردن(.
• العربي 	 ال�ضتثمار  بنك   / املعلومات  اأنظمة  ق�ضم  رئي�س   1997 –  1991

الأردين.
• 1990 – 1991 مهند�س كمبيوتر / �ضركة �ضنام لالأنظمة املتكاملة.	

ال�سيد "حممد نا�سر" زهري خليل ابوزهرة
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.	
• �ضركة 	    Moody's Risk Management Services  / �ضهادة 

.2002 / Moody's
• 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(.
• 2002 - 2007 مدير تنفيذي / دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات الكربى/ بنك 	

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.	



بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
31التقرير السنوي 2013

ال�سيد  ن�سال يو�سف حممد البا�سا
نائب رئي�س رئي�ضي / رئي�س اإدارة قر��س الأفراد

تاريخ التعيني: 2009/02/22
تاريخ امليالد: 1970/11/25

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

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

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(.
• 2000/8/1 – 2007/6/30  مدير مركز قر��س الأفراد- بنك املوؤ�ض�ضة 	

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

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(.

الآن�سة نور غازي  نيازي  جرار
نائب رئي�س رئي�ضي/ دائرة متويل التجارة �املوؤ�ض�ضات املالية

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

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�سيد خالد جميل اإبراهيم الن�سراوين
نائب رئي�س اأ�ل / 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�ضيل الأموال �متويل الإرهاب لدى 	

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

اخلربات العملية:
• العربية 	 املوؤ�ض�ضة  – لتاريخه مدير دائرة مراقبة المتثال  /بنك   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.
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نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا

ال�سيد خالد  اأكرم �سالح زكي
نائب رئي�س اأ�ل /  دائرة ال�ضوؤ�ن القانونية 

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

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

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

العربية امل�ضرفية  )الأردن(.
• من 	 عدد  لدى  قانوين  �م�ضت�ضار  مزا�ل  حمامي   2006  –  2005

ال�ضركات.
• – 2005 مدير / الدائرة القانونية / بنك املوؤ�ض�ضة العربية 	  1995

امل�ضرفية )الأردن(.
• 1994 – 1995 حمامي / البنك الأردين الكويتي.	
• بنك 	  / القانونية  الدائرة   / مزا�ل  غري  حمامي   1994  –  1991

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( .

الآن�سة رنا رميون جميل ال�سواحله
نائب رئي�س اأ�ل/ دائرة الرقابة املالية 

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

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:
• املراقب 	 �مهام  باأعمال  قائم  تاريخه  لغاية    2012/10/7

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

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

العربية الأردنية للتاأمني.
• 1994/1 – 2000/5 مدقق رئي�ضي – �ضركة اإرن�ضت �يونغ.	
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نبذة تعريفية عن إدارة شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية

ال�سيد معتز جواد حممد مرقة
الرئي�س التنفيذي 

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

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

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

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

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

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

العربي الأردين.                       
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عدد الأ�سهمال�ضم
كما هي يف 

2013/12/31

عدد الأ�ضهمالن�سبة املئوية
كما هي يف 

2012/12/31

الن�سبة املئوية

86.978.93386.97986.978.93386.979املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية)�س.م.ب( البحرين

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س . م . ب( البحرين امل�ضاهم الوحيد املالك لأكرث من  5% من اأ�ضهم البنك حيث تبلغ ن�ضبـة م�ضاهمتها  86.9789 %. 

الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع النشاط المصرفي
تبلغ ح�ضة ت�ضهيالت البنك من اإجمايل الت�ضهيالت يف ال�ضوق املحلي الأردين  2.61% فيما تبلغ ح�ضة الودائع لدى البنك اإىل اإجمايل �دائع القطاع امل�ضريف 

2.16%علمًا باأن ح�ضة حقوق امل�ضاهمني يف البنك من�ضوبة اإىل جمموع حقوق امل�ضاهمني لدى القطاع امل�ضريف الأردين تبلغ نحو%2.47.

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 بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. وال يوجد أي 
براءات اختراعات و/ أو حقوق امتياز حصل البنك عليها.

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

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم 
مقارنة مع السنة السابقة
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عدد موظفي �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املاليةعدد موظفي البنكاملوؤهل العلمي
-3دكتوراه

335ماج�ضتري
11دبلوم عايل
36522بكالوريو�س

562دبلوم
-17ثانوية عامة

271د�ن التوجيهي
50231اإجمايل عدد املوظفني

برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك و شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية
مت عقد 161 د�رة داخلية �خارجية �يف مركز تدريب البنك مب�ضاركة  2048 موظف كما هو مبني تفا�ضيله اأدناه:

البيان
نوع الدورة التدريبية

البنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية
عدد الدورات                 عدد امل�ساركني

611096د�رات مركز تدريب البنك
90200د�رات املعاهد املحلية داخل الأردن

89د�رات املعاهد خارج الأردن
)e-learning( 2743د�رات الكرت�نية

1612048املجموع الكلي

اأ�سماء الدورات:
عدد امل�ساركنيا�سم الدورةالرقم

676د�رات متخ�ض�ضة يف تنمية املوارد الب�ضرية �تطوير املهارات1
163د�رات متخ�ض�ضة يف الت�ضويق امل�ضريف �البطاقات الئتمانية �خدمة العمالء2
32امل�ضاركة يف املوؤمترات �امللتقيات املحلية �اخلارجية3
5د�رات متخ�ض�ضة يف عمليات ال�ضتثمار �اخلزينة4
229د�رات متخ�ض�ضة يف اإدارة املخاطر �الأزمات امل�ضرفية �التدقيق �الرقابة �مراقبة المتثال5
83د�رات متخ�ض�ضة يف جمال تكنولوجيا املعلومات �اأنظمتها6
10د�رات متخ�ض�ضة يف الت�ضهيالت امل�ضرفية �متويل امل�ضاريع7
68د�رات متخ�ض�ضة يف العمليات امل�ضرفية الداخلية �اخلارجية8
779د�رات متخ�ض�ضة يف اجلوانب القانونية �النظمة �التعليمات9

3د�رات متخ�ض�ضة يف اجلوانب املحا�ضبية10
2048املجموع

عدد موظفي البنك وشركة التعاون العربي لالستثمارات المالية 
وفئات مؤهالتهم
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المخاطر التي يتعرض البنك لها

 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.

�بالرغم من التحديات القت�ضادية املحيطة، ال ان البنك ا�ضتطاع 
خالل عام 2013 حتقيق معدلت منو يف املوجودات خا�ضة يف الت�ضهيالت 

الئتمانية مب�ضتوى اعلى مع املحافظة على جودة �نوعيه الئتمان املمنوح من 
حيث بقاء ن�ضب التعرث �ضمن امل�ضتويات املتدنية �بنف�س الوقت الإبقاء على 

ال�ضيا�ضة املتحفظة يف بناء املخ�ض�ضات مقابل الديون املتعرثة.

كذلك ا�ضتطاع البنك املحافظة على ن�ضبه كفاية راأ�ضمال مب�ضتوى مرتفع 
اإ�ضافة اإىل احلفاظ  على ن�ضبة �ضيولة مريحة �ذلك حت�ضبا لأي اأ��ضاع 
ICAAP ضاغطة قد تطراأ �للحفاظ على متانة البنك ح�ضب متطلبات�

� بازل 3.

قام البنك خالل عام 2013 بو�ضع �تطوير ا�ضرتاتيجية العمال لل�ضنوات 
الثالث املقبلة )2014- 2016( �التي مت التاأكيد من خاللها على �ضر�رة 

التنويع �التوزيع يف حمفظة الت�ضهيالت الئتمانية على  قطاعات اقت�ضاديه 
حيوية هامة � تقلي�س حجم الت�ضهيالت للقطاعات الكرث خطورة ، المر 

الذي يعك�س ادارة فعالة للمخاطر ��ضيا�ضة ائتمان توائم بني املخاطر 
�العائد. �يف هذا الإطار اأي�ضا فاإنه من املتوقع البدء بتفعيل �الرتكيز على 

تقدمي اخلدمات امل�ضرفية لقطاع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية �املتو�ضطة ابتداء من 
الن�ضف الثاين لعام 2014.

بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي 2013 36

املنطقة  يف  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم  ا�ستمرار  اإن 
الغاز  تدفق  انتظام  عدم  اإىل  اإ�سافة  �سوريا  وخا�سة 
الو�سع  �سلبا على  يوؤثر  الطاقة  فاتورة  وارتفاع  امل�سري 
الردن  ا�ستطاع  فقد  ذلك  من  وبالرغم  القت�سادي. 
مواكبة تطبيق برنامج  الت�سحيح الذي مت التفاق عليه 
مع �سندوق النقد الدويل، حيث ا�ستطاع البنك املركزي 
الأردين اعادة بناء الحتياطيات الأجنبية اىل م�ستويات 
مريحه وكانت خ�سائر �سركة الكهرباء الوطنية متم�سية 

مع اخلطط املو�سوعة.
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كما قام البنك خالل العام 2013 من النتهاء من اعداد  كافة �ضيا�ضات  
املخاطر مت�ضمنه خماطر ال�ضيولة ، ال�ضوق ، ا�ضعار الفائدة ، �ضيا�ضة 

ال�ضتثمار Trading Policy ، �خماطر الت�ضغيل ، بالإ�ضافة اىل حتديث 
�ضيا�ضـة الت�ضعيـر الداخلـي Fund Transfer Pricing �اعتمادهـا من 

قبـل جمل�س الدارة، كذلك قام البنك باإعداد ا�ضرتاتيجية  املخاطر 
لالأعوام الثالث  املقبلـة اعتمـادا علـى خطـة العمـال لتلك ال�ضنـوات 
بالإ�ضافـة اىل النتهــاء من ��ضـع الطـار العـام للم�ضتـوى املقبـول من 
املخاطـر Risk Appetite Statement  �ضاملة لكافة املخاطر �فق 

تعليمات الدعامة الثانية لبازل 2. كما يحر�س البنك على املراجعة الد�رية 
لل�ضيا�ضات املختلفة �ب�ضكل خا�س ال�ضيا�ضة الئتمانية بهدف التعامل مع 

املخاطر املحيطة �احلد اإن اأمكن من اأثرها.

 )Funding Strategy( كذلك فقد ا�ضتمر البنك بتحديث خطة التمويل 
ب�ضكل د�ري ، للتاأكد من بقاء ن�ضب ال�ضيولة  مب�ضتويات مقبولة �التي ت�ضمن 

حتقيق النمو امل�ضتهدف �فقا خلطة العمال املوافق عليها من قبل جمل�س 
الدارة.

�على �ضعيد ادارة خطط ا�ضتمرارية العمل يف البنك فقد مت حتديث جميع 
خطط الد�ائر �الفر�ع خا�ضًة بعد تطبيق النظام البنكي اجلديد ، كما مت 

خالل عام 2013 اجراء اختباري فح�س خلطط ا�ضتمرارية العمل يف البنك 
�ذلك لفح�س مدى كفاءة اخلطط املو�ضوعة �مدى جاهزية النظمة يف 

املواقع البديلة ا�ضافًة للتاأكد من مدى جاهزية املوقع البديل للموؤ�ض�ضة الم 
يف لندن من خالل ال�ضتمرار بتقدمي اخلدمات املطلوبة لالأردن.   

استطاع البنك خالل عام 2013 تحقيق 
معدالت نمو في الموجودات خاصة في 

التسهيالت االئتمانية بمستوى اعلى مع 
المحافظة على جودة ونوعيه االئتمان 

الممنوح.
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اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية

النتائج املالية
اأظهرت النتائج املالية لعام 2013 حتقيق البنك لنتائج مالية متميزة 

بتحقيق �ضايف اأرباح بعد ال�ضريبة 11.7 مليون دينار مقارنة مع 11 مليون 
دينار للعام ال�ضابق، حيث بلغت ن�ضبة النمو 6%، �قد حتققت هذه النتائج 

بفعل ارتفاع اجمايل الدخل ل�ضنة 2013 اإىل نحو 40.6 مليون دينار مقابل 
39.1 مليون دينار للعام 2012، اأي مبعدل منو بلغت ن�ضبته 3.8%، �ذلك 
نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد �العمولت البنكية اإىل نحو 35.6 مليون 

دينار مقابل 33.6 مليون دينار للعام 2012 مبعدل منو بلغت ن�ضبته %6.

كذلك فقد �ضهدت ميزانية البنك منوًا متزنًا �قويًا يف بنودها فقد بلغت 
موجودات البنك 956 مليون دينار بزيادة بلغت ن�ضبتها 16% عن املوجودات 
يف العام 2012. �قد ارتفعت حقوق امل�ضاهمني اإىل 134 مليون دينار مقابل 

131 مليون دينار يف العام 2012 بزيادة بلغت ن�ضبتها %2. 

�من بنود امليزانية التي �ضهدت حت�ضنًا يف اأدائها هي �ضايف الت�ضهيالت 
الئتمانية املبا�ضرة �التي ازدادت بن�ضبة 5% لت�ضل اإىل 486 مليون دينار، 
�التي ت�ضري بد�رها اإىل تعزيز م�ضاهمة البنك يف متويل ا�ضتثمارات �منو 

القطاع اخلا�س. اأما على �ضعيد �دائع العمالء، فقد �ضهدت ارتفاعا بن�ضبة 
22.4% خالل العام حيث ��ضلت اىل 591 مليون دينار.

�فيما يخ�س اأهم املوؤ�ضرات املالية فقد بلغ العائد على حقوق امللكية %8.9 
بينما ��ضل العائد على موجودات البنك اىل 1.3% اأما العائد على ال�ضهم 

الواحد فقد ��ضل اىل 117 فل�س اأي بن�ضبة 11.7% من القيمة ال�ضمية 
لل�ضهم. 

اإن النتائج التي حتققت توؤكد متانة ��ضع البنك، �قدرته على موا�ضلة النمو 
�حتقيق املزيد من الأرباح على الرغم من اأن اأداء البنك قد تاأثر باملناخ 

القت�ضادي العام �ال�ضائد يف اململكة �املنطقة ب�ضكل عام. �تاأتي هذه النتائج 
نتيجة للجهود الكبرية التي بذلها جمل�س اإدارة البنك �الدارة التنفيذية 
�العاملني يف البنك لتحقيق خطة البنك ال�ضرتاتيجية يف موا�ضلة النمو 
��ضيا�ضة البنك التي تعنى بالتحكم باملخاطر �الأعباء امل�ضرفية، �ضمن 

ا�ضرتاتيجياته �خططه امل�ضتقبلية القائمة على تقدمي املزيد من املنتجات 
امل�ضرفية �مواكبة احتياجات العمالء.
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تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج اأعمال البنك لعام 
2013
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الودائع
تفعيال لتلك ال�ضيا�ضة التي انتهجتها اإدارة البنك منذ مطلع العام 2013، 

بتو�ضيع قاعدة املودعني، فقد �ضاهم الرتكيز امل�ضتمر لإدارة الأعمال 
امل�ضرفية لالأفراد �ال�ضركات على منو �دائع العمالء من نحو 483 مليون 

دينار ل�ضنة 2012 اإىل نحو 591 مليون دينار لهذه ال�ضنة حيث �ضكلت 
احل�ضابات اجلارية �التوفري ما ن�ضبته 20% من جمموع �دائع العمالء مما 
يعك�س ثقة العمالء يف البنك، اإ�ضافة اإىل املحافظة على ن�ضبة �ضيولة جيدة 

بن�ضبة 122.47% يف نهاية العام 2013.

حمفظة الت�سهيالت الئتمانية
�ا�ضلت اإدارة البنك خالل عام 2013 جهودها يف زيادة حجم الت�ضهيالت 
الئتمانية مع املحافظة على م�ضتوى متدين من املخاطر من خالل �ضمان 

توفري كافة عنا�ضر القرار الئتماين ال�ضليم. �قد ا�ضتطاع البنك زيادة 
حمفظة �ضايف الت�ضهيالت الئتمانية بن�ضبة 5% لت�ضل اإىل 486 مليون دينار 

مقارنة مع 463 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 لتح�ضني نوعية املحفظة من خالل تطبيق �ضيا�ضة 
املراقبة احلثيثة لكافة ح�ضابات الت�ضهيالت �اتخاذ الإجراءات الالزمة 

ملعاجلة احل�ضابات التي تت�ضمن موؤ�ضرات باإمكانية حد�ث خلل يف عملية 
ال�ضداد.  �قد ا�ضتمر البنك خالل هذه ال�ضنة يف جهوده احلثيثة ملعاجلة 

الت�ضهيالت الئتمانية غري العاملة، �ذلك بالعمل على تخفي�ضها من خالل 
تفعيل عمليات التح�ضيل �املتابعة الن�ضطة.

اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة بالأفراد )قطاع التجزئة(
ا�ضتمر بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( بتقدمي جمموعة متنوعة 
من املنتجات � اخلدمات امل�ضرفية املتميزة لتلبية احتياجات عمالئه من 

خمتلف �ضرائح املجتمع.

حيث مت اجراء حت�ضينات رئي�ضية لبع�س املنتجات القائمة مرتافقة مع 
عر��س ت�ضويقية تهدف اىل حت�ضني قدرتها التناف�ضية. �يف هذا ال�ضياق فقد 

مت تقدمي منتج القر��س ال�ضخ�ضية مبزايا جديدة � ذلك بهدف ا�ضتقطاب 
املزيد من العمالء � زيادة حمفظة القر��س ال�ضخ�ضية يف ظل املناف�ضة التي 
ي�ضهدها البنك يف ال�ضوق املحلي � خ�ضو�ضًا بعد تطبيق تعليمات التعامل مع 

العمالء بعدالة ��ضفافية �ال�ضادرة عن البنك املركزي الأردين  يف �ضهر اأيار 
للعام 2013.

� بالرغم من ان هذه ال�ضنة  قد �ضهدت العديد من  التحديات  � الظر�ف 
ال�ضعبة التي مر بها �ضوق العمل امل�ضريف الأردين، فقد ا�ضتمرت املحفظة 

الئتمانية ملنتجات التجزئة بالنمو حيث كان هنالك اقبال ملحوظ على 
منتج القر��س ال�ضكنية بالإ�ضافة اىل غريه من املنتجات املتنوعة التي تخدم 

قطاع الفراد.

� لقد �ضاهم البنك يف دعم العديد من الن�ضطة الت�ضويقية كتقدمي الرعايات 
لن�ضاطات خمتلفة للمدار�س � جهات عديدة من املجتمع املحلي. � تاأتي م�ضاركة 

البنك بهذه الفعاليات � الن�ضطة الت�ضويقية تعبريًا عن اهتمامه بعمالئه من 
جميع فئاتهم � تلبية لحتياجاتهم بجانب تقدميه حلوًل م�ضرفية �ضاملة.

�على �ضعيد التطور التكنولوجي فاإن البنك طرح منتج بطاقات الدفع 
الفوري بحلته اجلديدة )Debit Card( التي حتمل ال�ضريحة الذكية � التي 

توفر عن�ضر الأمان مل�ضتخدميها �ضد عمليات الحتيال. 

اإدارة حمفظة الت�سهيالت الئتمانية لل�سركات
ا�ضتمرت تداعيات  الزمة املالية �القت�ضادية العاملية على القت�ضاد املحلي  

�على اقت�ضاديات املنطقة ، �كان هناك حالة من الرتقب املحلي  لثورات 
الربيع العربي يف د�ل املنطقة  ، كما تاأثر القت�ضاد املحلي بالعجز يف 

املوازنة العامة �الناجت ا�ضا�ضا ب�ضبب ارتفاع الفاتورة النفطية �توقف تدفق 
الغاز امل�ضري اىل الردن ، �هذه العوامل اثرت يف جمملها على احلركة 

التجارية يف الردن �على انخفا�س النفاق احلكومي على امل�ضاريع التنموية.

�بالرغم من الظر�ف اعاله  ، فقد قامت دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات بتو�ضيع 
قاعدة العمالء عن طريق ا�ضتقطاب عمالء جدد نتج عن ذلك زيادة ر�ضيد 

واصل البنك خالل عام 2013 جهوده في 
زيادة حجم التسهيالت االئتمانية مع 
المحافظة على مستوى متدني من 

المخاطر.
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حمفظة الت�ضهيالت الئتمانية  لقطاع ال�ضركات يف عام  2013  لي�ضل 
اجمايل ر�ضيد املحفظة  اىل  218 مليون دينار بزيادة مقدارها  %3.7 

عن عام 2012  �ذلك يف بيئة �ضديدة التناف�ضية � التحديات مع املحافظة 
على م�ضتويات مقبولة من املخاطر �ال�ضيولة �الربحية  ، � ا�ضتطاع البنك 

امل�ضاهمة يف متويل بع�س القطاعات احليوية �التي تركزت يف قطاع الطاقة  
�قطاع التجارة �املواد الغذائية  �يف اإتباع ا�ضرتاتيجية ترمي اإىل تعزيز 

�تنويع عالقاته مع ال�ضركات الكربى يف اململكة  �تقدمي منتجات �خدمات 
متنوعة يف جمالت فتح �متويل العتمادات �ا�ضدار الكفالت �اإدارة النقد 
�عمليات ال�ضرافة �اخلدمات امل�ضرفية الخرى  بهدف تعظيم اليرادات. 

اما بخ�ضو�س متويل قطاع املوؤ�ض�ضات املتو�ضطة  فقد �افق جمل�س الدارة 
على تو�ضيات الدارة لتاأ�ضي�س �حدة  خمت�ضه لتو�ضيع قاعدة البنك �متويل 

هذا النوع من املوؤ�ض�ضات ، �بحيث تبا�ضر هذه الوحدة اعمالها يف الن�ضف 
الثاين من العام القادم  ،   �من املتوقع ان ت�ضهد املحفظة منوا يف متويل هذا 

القطاع يف العوام القادمة يف ظل خطط البنك املركزي الردين �املوؤ�ض�ضة 
الردنية لتطوير امل�ضاريع القت�ضادية JEDCO �ال�ضمانات املقدمة من 

ال�ضركة  الردنية ل�ضمان القر��س لكفالة جزء من الت�ضهيالت التي تنطبق 
مع �ضر�ط ال�ضمان ا�ضافة اىل دعم موؤ�ض�ضات د�لية خارجية  ل�ضمان جزئي 

للقر��س املمنوحة للموؤ�ض�ضات امل�ضتهدفة �ضمن القطاع .

اخلزينة
اأبدت اإدارة اخلزينة مقدرة عالية يف اإدارة موجودات �مطلوبات البنك 

بطريقة كفوؤة �ضاهمت ب�ضكل ملحوظ يف منو اأرباح البنك مع املحافظة على 
م�ضتويات منخف�ضة ملخاطر اأ�ضعار الفائدة ، بالإ�ضافة اىل مهامها الخرى 

يف �ضعيها لالإدارة الأمثل ل�ضيولة البنك ، بالرغم من كل التحديات ال�ضعبة 
التي �اجهت القطاع امل�ضريف الأردين ب�ضكل خا�س �القت�ضاد الوطني 

ب�ضكل عام � ب�ضبب الأ��ضاع ال�ضيا�ضية �القت�ضادية ال�ضعبة التي �ضادت 
املنطقة ، �التي متثلت يف مرحلة معينة بقّلة ال�ضيولة �انخفا�س ملمو�س 

يف احتياطي العمالت الأجنبية لدى البنك املركزي الأردين ب�ضبب زيادة 
الطلب على العملة الأجنبية �ارتفاع يف فاتورة الطاقة �التي من �ضاأنها 

اأن تعزز املخا�ف لدى البع�س من احتمالية انخفا�س �ضعر �ضرف العملة 
املحلية )الدينار الأردين( �غريها من العوامل املوؤثرة. �بالرغم من ذلك 

فقد ا�ضتطاعت ادارة اخلزينة �بخربة الفريق الواحد القيام مبهامها ب�ضكل 
كفوؤ ب�ضكل �ضاهم يف منو اأرباح البنك �حتقيق الأهداف املرجوة �تذليل كل 

ال�ضعوبات �التحديات.

 كما اأبدت ادارة اخلزينة اهتماما اكرب يف جمال �ضوق را�س املال �حتديدا 
�ضوق ال�ضندات �ضواء بالدينار الأردين اأ� العمالت الأجنبية �مبا �ضاهم 
�ب�ضكل كبري يف منو ايرادات البنك مع املحافظة على م�ضتويات مرتفعة 

لل�ضيولة �خماطر منخف�ضة من خالل التحوط �ضد خماطر ا�ضعار الفائدة.  
كما ا�ضتمرت اإدارة اخلزينة يف تقدمي نطاق �ا�ضع من اخلدمات �احللول 

املالية لعمالئها من خالل تقدمي اد�ات مالية متطورة للتحوط �ضد خماطر 
ا�ضعار العمالت � ا�ضعار الفائدة.

�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية
اإن �ضركة التعا�ن العربي لال�ضتثمارات املالية هي �ضركة مملوكة بالكامل 
من بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( � متثل الذراع ال�ضتثماري 

للبنك يف بور�ضة عمان �ال�ضواق املالية القليمية �الد�لية. �حتتل ال�ضركة 
منذ تاأ�ضي�ضها مركزًا متقدمًا بني �ضركات الو�ضاطة العاملة يف الأردن �تتميز 

بتنوع منتجاتها �مهنية فريقها �ريادة خدماتها. �تكمن غايات ال�ضركة يف 
تنفيذ اأعمال الو�ضاطة نيابة عن عمالئها يف جميع اأ�ضواق العامل، اإ�ضافًة اإىل 

تقدميها ا�ضت�ضارات مالية لال�ضتثمار يف الأ�راق املالية � اإدارة اإ�ضدارات 
الأ�راق املالية اجلديدة.

هذا �قد �ا�ضلت ال�ضركة يف التقدم كواحدة من اأعمدة �ضركات الو�ضاطة 
يف ال�ضوق املحلي حتقيقًا لر�ؤية ال�ضركة باأن تكون اخليار الأ�ل لال�ضتثمار 
�الو�ضاطة حمليًا �اقليميًا على الرغم من ال�ضعوبات �التحديات الراهنة 

التي تواجهها املنطقة يف ظل الأزمة العاملية، � متا�ضيًا مع هذه الر�ؤية 
�الريادة يف طرح املنتجات ت�ضتمر ال�ضركة يف تطوير قاعدة منتجاتها 

�حتديث اأنظمتها لتوفري اخلدمات الأف�ضل لعمالئها �اإتاحة اأكرب اخليارات 
لتلبية جميع احتياجات عمالءها من ال�ضتثمارات.

� على الرغم من النخفا�ضات �التذبذبات يف الأ�ضواق املالية عامليًا 
�ال�ضعوبات التي يواجهها القطاع املايل ب�ضكل عام �ال�ضوق املايل الأردين 

ب�ضكل خا�س فقد ا�ضتطاعت ال�ضركة احلفاظ على منط حتقيق الأرباح حيث 
حققت ال�ضركة ايرادات بلغت 4 ماليني دينار خالل عام 2013 �عملت اإدارة 
ال�ضركة على حتقيق اأهدافها من خالل اإدارة موجوداتها �مطلوباتها بكفاءة 

عالية �تقليل املخاطر التي تواجهها من حيث الئتمان �ال�ضيولة �الربحية 
لرتفع ربحيتها �لتحافظ على م�ضتوى اخلدمات املقدمة لعمالئها.

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية
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�على الرغم من املناف�ضة ال�ضديدة يف ال�ضوق فقد حافظت ال�ضركة على مكانتها 
كاإحدى �ضركات الو�ضاطة املالية الرائدة يف القطاع املايل حمتلًة املركز الثامن 

على �ضلم ترتيب �ضركات الو�ضاطة العاملة ب�ضوق عمان املايل �البالغة 61 �ضركة 
�حمافظًة على ح�ضتها ال�ضوقية التي ��ضلت 3.4 % حيث بلغ حجم تدا�ل 

ال�ضركة حوايل 203.325.892 دينار خالل عام 2013، الأمر الذي ا�ضتطاعت 
ال�ضركة حتقيقه نظرًا ل�ضيا�ضاتها الرائدة يف جمال اإدارة اأعمال الو�ضاطة 
�ال�ضتثمار �ا�ضتمرارها بتقدمي خدماتها بثبات �عملها على تطوير قاعدة 
منتجاتها �توفري جميع احتياجات العمالء من ال�ضتثمارات مما يعزز ثقة 

عمالئها بها �يحثهم على ا�ضتمرار ال�ضتثمار من خاللها.

كما ا�ضتمرت ال�ضركة يف العمل من خالل �ضيا�ضتها التحوطية لتجنب 
م�ضاعفات الزمة املالية احلالية، � حر�ضت على ال�ضتمرار بالحتفاظ 

بال�ضيولة املطلوبة خالل العام املن�ضرم �ا�ضتمرت بتقدمي اخلدمة الف�ضل 
للعمالء د�ن توقف مما �ضاهم يف ت�ضيري اأمور ال�ضركة الت�ضغيلية ح�ضب اخلطة 

املو�ضوعة لإدارة التدفقات النقدية لديها، كما عملت ال�ضركة على بناء 
خم�ض�س ديون بلغ نهاية العام بحد�د 3.9 مليون دينار الأمر الذي عمل على 

تغطية جميع الذمم غري العاملة لدى ال�ضركة اأي بن�ضبة تغطية %100.

اإدارة املخاطر واأنظمة الرقابة الداخلية
يتمتع بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( بوجود اأنظمة رقابه فعالة 
�متينه بالإ�ضافة  لتباعه �ضيا�ضات متحفظة من حيث منح الئتمان �ادارة 

الديون املتعرثة ، �ضيا�ضه املخ�ض�ضات �ادارة ال�ضيولة �ادارة املخاطر.

�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 ، جلنة الرت�ضيحات �املكافاآت �جلنة التدقيق �التي تتمتع كل منها 

مبهام رقابية �ا�ضحة ت�ضاعد البنك يف تقييم الد�ر الرقابي ب�ضكل د�ري.

�بالرغم من الظر�ف القت�ضادية التي تواجه الأردن ، فقد ا�ضتطاع البنك 
حتقيق منو يف حمفظة الت�ضهيالت الئتمانية بواقع 5% خالل عام 2013 
علما باأن هذا النمو قد مت �فق �ضيا�ضه ائتمانيه متحفظة ، حيث ا�ضتطاع 

البنك يف نف�س الوقت املحافظة على  نوعيه جيدة من الئتمان حيث بلغت 
ن�ضبة الديون املتعرثة بواقع 5.6% من اجمايل حمفظة الئتمان مقارنه مع 

ن�ضبة تعرث للقطاع البنكي ككل بواقع %7.8.

�يقوم البنك باتباع �ضيا�ضه خم�ض�ضات متحفظة ، حيث ا�ضتمر يف بناء 
خم�ض�ضات مقابل الديون املتعرثة بحيث ��ضلت ن�ضبه تغطيه املخ�ض�ضات  

لهذه الديون بواقع 88.5 % بنهاية عام 2013 مقارنة مع 75.2% بنهاية عام 
.2012

كما ا�ضتمر البنك بالعمل على اإجراء مراجعة د�ريه لكافة ال�ضيا�ضات 
بالإ�ضافة اىل منتجات ت�ضهيالت التجزئة مت�ضمنة حتليل �ضامل لأداء هذه 

املنتجات ���ضع تو�ضيات منا�ضبة بهذا اخل�ضو�س.

�قد قامت دائرة ادارة املخاطر خالل العام 2013 باإعداد ا�ضرتاتيجية  
املخاطر لالأعوام 2014-2016 حيث مت فيها معاجلة طرق قيا�س �ادارة 
كافة املخاطر  مبوجب الدعامة الثانية لبازل )II( �التي ت�ضمنت خماطر 

الئتمان ، خماطر ال�ضوق ، خماطر ال�ضيولة ، خماطر ا�ضعار الفوائد، 
خماطر الرتكز بالإ�ضافة اىل خماطر الت�ضغيل . �قد قامت اي�ضا  ادارة 

املخاطر من النتهاء من ��ضع الطار العام للم�ضتوى املقبول من املخاطر 
Risk Appetite Statement بناء على تعليمات الدعامة  الثانية 

.)II( لبازل
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كما قام البنك بتحديث خطة ا�ضتمراريه العمل لكافة الد�ائر �الفر�ع �مت 
اجراء فح�س خلطط ا�ضتمراريه العمل يف البنك خالل �ضهري حزيران 

�ايلول من عام 2013 بالإ�ضافة اىل قيامه باإجراء فح�س لنظام املقا�ضة 
اللكرت�نية عن طريق املوقع البديل ، علما باأن نتائج هذه الفحو�ضات كانت 

جيدة جدا.

  Funding Strategy كذلك ا�ضتمر البنك بتحديث د�ري خلطة التمويل
�ذلك بهدف ادارة ال�ضيولة �التـاأكد من بقاءها بن�ضبه مقبولة �مريحة 
ت�ضمن حتقيق النمو امل�ضتهدف حيث ا�ضتطاع البنك خالل العام 2013 

الرتكيز على احل�ضول على متويل عن طريق �دائع العمالء حيث منت هذه 
الودائع بواقع 22% خالل العام .

التطورات التكنولوجية 
حر�س البنك دائما على تقدمي الداء الف�ضل �اخلدمة املتميزة لعمالئه، 

حيث قامت اإدارة اأنظمة املعلومات يف البنك بتطبيق جمموعة من النظمة 
�الإجراءات التي ت�ضاعد يف رفع م�ضتوى اخلدمة املقدمة. حيث قامت 

اإدارة اأنظمة املعلومات خالل العام 2013بالتعاقد مع اكرث من مز�د 
خدمات خلطوط الت�ضال لكل فرع من فر�ع البنك، �ذلك لتقليل فر�ضة 

انقطاع اخلدمات املقدمة للعمالء، كما قامت بتطبيق نظام الفاك�س �ذلك 
با�ضتبدال اجهزة الفاك�س التقليدية بنظام مركزي لإر�ضال الفاك�ضات 

لزيادة كفاءة اإر�ضال الفاك�ضات �حفظها �ضمانًا ل�ضتمرارية العمل، كما 
ا�ضتمرت اإدارة اأنظمة املعلومات يف فح�س خطة الطوارئ �حتديث مركز 

الطوارئ، �لرفع كفاءة �ضبكة ال�ضراف اليل، فقد تعاقد البنك مع 
ال�ضركات املز�دة لأجهزة ال�ضراف اليل لي�ضار اىل حتديث �ضبكة 

�اجهزة ال�ضراف اليل يف البنك. �قامت اإدارة اأنظمة املعلومات بتطبيق 
Exchange 2010 � Windows7 يف البنك �مركز الطوارئ ملواكبة 

تطورات التكنولوجيا عامليا �رفع كفاءة انظمة حماية املعلومات يف البنك.

تطبيق  الأردين، فقد مت  املركزي  البنك  لتعليمات  المتثال  �يف جمال 
الأردين  املركزي  البنك  تعليمات  ح�ضب  ال�ضفافية  متطلبات  جميع 
امن  معيار  بح�ضب  الدفع  لبطاقات  بالبيانات  التعامل  يخ�س  فيما 

اإىل  الدفع/الئتمان  )PCI DSS(، �النتقال يف جمال بطاقات  �حماية 
ال�ضري".  الرقم  مع  اللكرت�نية  الرقاقة  "ا�ضتخدام  اأي   )EMV( تقنية 

معها. �التعامل  احل�ضابات  جتميد  �تعليمات 

كما عملت اإدارة اأنظمة املعلومات مع البنك املركزي الأردين لتطبيق جميع 
النظمة ال�ضادرة عن جمل�س املدفوعات الوطني �منها اعتماد رقم احل�ضاب 
امل�ضريف الد�يل )IBAN( اإ�ضافة اىل اأنظمة �تقارير البنك، � غرفة املقا�ضة 

الألية )ACH(، �خدمات الدفع بالهاتف اخللوي )Jomopay( �نظام 
ت�ضديد الفواتري )Fawteercom(  �ذلك لتقدمي هذه اخلدمات اىل عمالء 

البنك بال�ضورة املميزة.

كما ا�ضتمرت اإدارة اأنظمة املعلومات يف اأمتته تقارير اإدارات �د�ائر البنك 
املختلفة لرفع كفاءة �فاعلية العمل. كما قامت بتطوير اأنظمة لدعم مركز 
الت�ضالت �خدمة العمالء)Call Center(  لرفع �ضوية عمله �متكينه من 

تقدمي الف�ضل لعمالء البنك، كما طبقت نظام جديد للتح�ضيل �ملتابعة 
الديون املعد�مة حتت مظلة تعليمات �ت�ضريعات البنك املركزي الردين، 

�اأطلقت اإدارة اأنظمة املعلومات نظام اإن�ضاء القر��س )LOS( لتوثيق �اأمتته 
�ضري عمل اإن�ضاء القر��س يف البنك �ذلك لت�ضهيل �ت�ضريع عمليات اإدراج 

القر��س لعمالء البنك.

التطورات الإدارية والتنظيمية
اإميانًا من البنك باأهمية املورد الب�ضري باعتباره الركن الأ�ضا�س يف منظمات 

الأعمال �مواكبة لواقع �ظر�ف ال�ضوق �حتدياته يف ا�ضتقطاب الكفاءات 
�حر�ضًا من البنك على الحتفاظ مبوظفيه خا�ضة الكفاءات املتميزة فقد 

عمد البنك اإىل حتديث عدد من ال�ضيا�ضات املتعلقة باملوارد الب�ضرية بهدف 
تقدمي اأد�ات الحتفاظ بالكفاءات �الرتقاء مب�ضتوى املزايا الوظيفية 

املقدمة ملوظفيه �ياأتي على راأ�س تلك املزايا حتديث نظام �ضوؤ�ن موظفي 
البنك �نظام حوافز موظفي البنك �نظام قر��س اإ�ضكان موظفي البنك 
�نظام اخلدمات الطبية �يف مواكبة منه لواقع ال�ضوق امل�ضريف فقد قرر 

البنك �اعتبارًا من مطلع العام 2014م منح املوظفني ميزة راتب ال�ضاد�س 
ع�ضر يف خطوة تاأتي بعد درا�ضة ح�ضيفة لواقع ال�ضوق امل�ضريف �مواكبة 

لواقع �ظر�ف البنك، كما قام البنك بافتتاح مركز تدريبي خا�س مبوظفيه 
�هو الأمر الذي �ضاهم يف زيادة �فعالية التدريب �انعكا�س ذلك على الأداء، 

كما اأن افتتاح ذلك املركز التدريبي قد �ضاهم �ب�ضكل موؤثر �فّعال يف زيادة 
فعالية �كفاءة ال�ضتغالل الأمثل ملخ�ض�ضات التدريب �اثر ذلك الوا�ضح 

على اأداء املوظفني �م�ضرية البنك �ضمن الأهداف املخطط لها �حتقيقها.

اإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية
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�يف التزامه احلثيث بتطبيق تعليمات البنك املركزي الأردين فقد اعتمد 
البنك �ضيا�ضة الإحالل الوظيفي لوظائف الإدارة التنفيذية الأ�ضا�ضية يف 

البنك، حيث بات مو�ضوع الإحالل الوظيفي يف البنك قائم على منهج علمي 
مدر��س حتدد فيه الوظائف الأ�ضا�ضية لالإدارة التنفيذية �تو�ضع البدائل 

ل�ضغل تلك الوظائف يف حال �ضغور اأي منها مع برامج للتهيئة الوظيفية التي 
متكن املر�ضحني من تويل املواقع يف حال �ضغورها �مبا ي�ضمن ا�ضتمرارية 

العمل �بقاءه بذات الكفاءة �يجنب البنك خماطر �جود �ضواغر �ظيفية يف 
تلك املواقع مبا يوؤكد على حاكمية �اأداء البنك �ب�ضكل موؤ�ض�ضي ر�ضني كما 

ا�ضتمر البنك يف تطبيق �اإجراء امل�ضح ال�ضنوي لآراء املوظفني حول خمتلف 
جوانب العمل يف البنك �حتديد �اإبراز املوظفني ذ�ي املواهب �القدرات 

القيادية املتميزة �تنمية معارفهم �مهاراتهم اإ�ضافة اإىل تقدمي المتيازات 
�احلوافز �املكافاآت من خالل �ضيا�ضات موارد ب�ضرية حديثة �علمية �مواكبة 

لواقع العمل �مناف�ضة لتحديات ال�ضوق، �يف اطار تنفيذ �تطبيق مفردات 
املبادرات اخلا�ضة برحلة التحول على �ضعيد جمموعة بنك املوؤ�ض�ضة 
العربية امل�ضرفية، فقد �ضارك البنك يف برنامج حتول ثقافة الئتمان 

)CCT @ ABC( �الذي يعترب �احدًا من اأهم الربامج التدريبية الأكرث 
طموحا �املعدة من قبل املوؤ�ض�ضة الأم )البحرين(، حيث هدف هذا الربنامج 

ب�ضكل رئي�ضي اإىل تعزيز مهارات املوظفني يف التفاهم �التفا��س �تقدمي 
الت�ضهيالت الئتمانية، �حت�ضني القرارات الئتمانية.

�باعتباره جزءا ل يتجزاأ من رحلة التحول للمجموعة، �يف �ضوء احلاجة اإىل 
اإن�ضاء نظام اإدارة الأداء تكون ال�ضفافية اأ�ضا�ضه، فقد قام البنك بتطبيق 

نظام تقييم الداء اللكرت�ين �الذي اطلقته املوؤ�ض�ضة الأم )البحرين( 
)e-PAM(، حيث يتيح هذا النظام للموظفني �ب�ضكل موؤمتت حتديد 

اأهدافهم لل�ضنة املقبلة؛ �يتم املوافقة عليها من قبل مدراءهم بطريقة 
موجزة ��ضهلة ال�ضتخدام، �يف الوقت املنا�ضب ��ضوًل اىل حتديد عالمة 

تقييم الأداء للموظف بطريقة كفوؤة �فعالة �تت�ضم بال�ضفافية �العدالة.

كما �ضارك البنك يف موؤمتر حتول القيادة )TLC @ ABC( �الذي يعترب 
مبادرة من اأجل تعزيز التوا�ضل بني خمتلف الوحدات �ذلك بهدف نقل 

املعرفة �تعزيز اأ�ض�س العمل �الوقوف على مناحي التطوير جلوانب القيادة 
لدى التنفيذيني.

�يف �ضوء حر�س البنك على مواكبة م�ضتجدات ال�ضوق فيما يخ�س املزايا 
املقدمة ملوظفي القطاع امل�ضريف الأردين، فقد �ضارك البنك بدرا�ضة م�ضح 

الر�اتب)Hay Group Jordan Banking Survey 2013( �التي 
عقدها ال�ضادة Hay Group )�ضركة ا�ضت�ضارات اإدارية عاملية( لتوفري 

معلومات معمقة  حول التعوي�ضات، املزايا، الدرا�ضات التحليلية للقوى 
العاملة �زيادات الر�اتب التي يقدمها البنك مقارنة مع الأقران من البنوك 

يف ال�ضوق.

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

البنك الرئيسي.
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20132012201120102009البيان / ال�سنة
17.11515.97916.56914.35013.191الأرباح اأ� )اخل�ضائر املحققة( قبل ال�ضريبة

10.0009.0009.0009.6009.081الأرباح املوزعة*
12.8%12%9%9%10%ن�ضبة التوزيع

133.585130.717118.156106.58996.225�ضايف حقوق امل�ضاهمني
1.101.000.981.151.09اأ�ضعار الأ�راق املالية

* 2013 اأرباح مقرتح توزيعها

الأرباح املوزعة *الأرباح اأو )اخل�سائر املتحققة( قبل ال�سريبة

* 2013 اأرباح مقرتح توزيعها

    






    





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

خالل الفترة من عام 2009 - 2013
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�سايف حقوق امل�ساهمنين�سبة التوزيع

اأ�سعار الأوراق املالية
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2012 %2013 %الن�سب املاليةالرقم
8.98.9متو�ضط العائد على حقوق امللكية1
1.31.4متو�ضط العائد على املوجودات2
49.148.4ن�ضبة امل�ضر�فات الت�ضغيلية / اإجمايل الدخل3
77.390ن�ضبة الت�ضهيالت / �دائع العمالء �التاأمينات4
23.8521.54ن�ضبة كفاية راأ�س املال5
5.55.8ن�ضبة الت�ضهيالت غري العاملة / اإجمايل الت�ضهيالت6
21.921.3ربحية املوظف )باآلف الدنانري(7

لقد ا�ضتطاع بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( حتقيق نتائج متميزة خالل العام 2013 حيث بلغت اأرباحه ال�ضافية بعد ال�ضريبة 11.7 مليون دينار 
مقارنة مع 11مليون دينار للعام ال�ضابق.

�قد ارتفعت موجودات البنك لت�ضل اإىل 956 مليون دينار يف نهاية العام 2013 باملقارنة مع 827 مليون دينار يف نهاية العام 2012 اأي بن�ضبة منو 16% . �فيما 
يخ�س اأهم املوؤ�ضرات املالية فقد بلغ العائد على حقوق امل�ضاهمني 8.9% بينما ��ضل العائد على موجودات البنك اإىل 1.3%، اأما العائد على ال�ضهم الواحد 
فقد ��ضل اإىل 117 فل�س اأي بن�ضبة 11.7% من القيمة ال�ضمية لل�ضهم. كما بلغت ن�ضبة كفاية راأ�س املال اإىل 23.85% متخطية ب�ضكل كبري الن�ضبة املطلوبة من 

البنك املركزي الأردين.

تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل السنة المالية
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املو�سوعة  وال�سرتاتيجية  امل�ستقبلية  البنك  روؤية  مع  ان�سجاما 
لل�سنوات 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.	
• الكلفة 	 قليلة  الودائع  ا�ضتقطاب  على  �الرتكيز  �ا�ضعة  قاعدة عمالء  بناء 

�امل�ضتقرة.
• تو�ضيع ن�ضاط البنك يف الأردن �زيادة اأعماله يف كافة مناطق اململكة.	
• هذا 	 يف  ال�ضوق  من  البنك  ح�ضة  �زيادة  التجزئة  قر��س  حمفظة  تنمية 

املجال.
• �زيادة 	 �املتو�ضطة  ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  امل�ضرفية  اخلدمات  يف  التو�ضع 

حجم التمويل لأ�ضحاب املهن احلرة.
• نوعية 	 حت�ضني  يف  �ال�ضتمرار  ال�ضركات  ت�ضهيالت  حمفظة  يف  التو�ضع 

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.	
• امل�ضرفية 	 العربية  املوؤ�ض�ضة  ملجموعة  الوا�ضعة  الد�لية  ال�ضبكة  ا�ضتثمار 

لتوفري حزمة اأكرب من اخلدمات امل�ضرفية.
• م�ضتوى عايل من 	 املحافظة على  مع  النفقات  العمل على �ضبط  موا�ضلة 

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 موارد البنك الب�ضرية �توفري �ضبل التطوير 	

املهني املتوا�ضل لهم.
• زيادة ن�ضاطات التدريب �التاأهيل يف �ضبيل حتقيق م�ضتوى عايل من الأداء.	
• على 	 �العمل  البنك  يف  الب�ضرية  املوارد  من  �القيادات  الكفاءات  اإبراز 

الحتفاظ بها �تنمية �تطوير ��ضقل قدراتها �مهاراتها بال�ضورة املثلى.
• امل�ضاركة يف تنمية املجتمع املحلي.	

مقدار اتعاب التدقيق للبنك وشركة التعاون العربي 
لالستثمارات المالية 

�ضريبة  �ضامل  دينار   54.047 مبلغ   2013 لعام  للبنك  التدقيق  اتعاب  بلغت 
لال�ضتثمارات  العربي  التعا�ن  ل�ضركة  التدقيق  اتعاب  بلغت  حني  يف  املبيعات 

املالية مبلغ 8.143 دينار �ضاملة �ضريبة املبيعات.

التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للبنك 
لسنة 2014
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عدد الأ�ضهم كما يف
2013/12/312012/12/31اجلن�ضيةامل�ضمى الوظيفيال�ضم

رئي�س جمل�س الإدارةد.  خالد علي اأحمد كاجيجي
اعتبارا من 2013/4/23

-500الليبية

رئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد ح�ضن علي جمعه جمعه
لغاية 2013/4/23

797-البحرينية

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

نائب رئي�س جمل�س ادارة اعتبارا من 
2013/4/23

ع�ضو جمل�س اإدارة
لغاية 2013/4/23

البحرينية
الأردنية

86.978.93386.978.933

نائب رئي�س جمل�س الإدارة لغاية د.  يو�ضف عبداهلل حممد العو�ضي
2013/4/23

631-الكويتية

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد �ضليمان عي�ضى �ضامل العزابي
اعتبارا من 2013/9/16

-500الليبية

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

جزرالقناة جري�ضيع�ضو جمل�س اإدارة
الأردنية

631631

874.000873.440الأردنيةع�ضو جمل�س اإدارةمعايل املهند�س �ضفيق فرحان خليل الز�ايدة

ع�ضو جمل�س اإدارةمعايل ال�ضيد “حممد عقل “ عيد حممد البلتاجي
لغاية 2013/9/9

34.54134.541الأردنية

162.970162.970الأردنيةع�ضو جمل�س اإدارةد.  مر�ان ممد�ح حممد ال�ضايح

631631البحرينيةع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيدة منى اأحمد ح�ضن عبا�س الديري

ل يوجد �سركات م�سيطر عليها من قبل رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة واأقاربهم. كما ل ميتلك املمثلني عن اأع�ساء جمل�س الإدارة 
اأية اأ�سهم باأ�سمائهم.

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
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عدد الأ�ضهم كما يف
2013/12/312012/12/31اجلن�ضيةامل�ضمى الوظيفيال�ضمالرقم

38.000-الأردنيةرئي�س جمموعة الدعم �امل�ضاندةال�ضيد طوين �ضاهر حنا مقبل1
2.0002.000الأردنيةمدير دائرة متويل التجارة �املوؤ�ض�ضات املاليةالآن�ضة نور غازي  نيازي جرار2
2.9662.966الأردنيةقائم باأعمال املراقب املايلالآن�ضة رنا رميون جميل  ال�ضواحلة3

• �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 يف
2013/12/312012/12/31اجلن�ضيةامل�ضمى الوظيفيال�ضمالرقم

ز�جة ع�ضو جمل�س الإدارة معايل املهند�س ال�ضيدة منى �ديع نا�ضر عوي�س1
�ضفيق فرحان خليل الز�ايده

26.00025.536الأردنية

• �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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امل�سمى الوظيفيال�سم
املكافاآت 
ال�سنوية

بدل التنقالت 
ال�سنوية

نفقات ال�سفر ال�سنوية

اجمايل املزايا 
ال�سنوية

بدل اقامة 
وح�سور 

تذاكر �سفراإجتماعات
رئي�س جمل�س الإدارةد.  خالد علي اأحمد كاجيجي

اعتبارا من 2013/4/23
-14.51710.2813.33128.129

رئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد ح�ضن علي جمعه جمعه
لغاية 2013/4/23

5.0007.3374.9631.93319.233

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

ميثلها ال�ضيد  �ضائل فايز عزت  
الوعري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
اعتبارا من 2013/4/23
ع�ضو جمل�س اإدارة لغاية 

2013/4/23

5.00019.30219.5528.80652.660

نائب رئي�س جمل�س الإدارة د.  يو�ضف عبداهلل حممد العو�ضي
لغاية 2013/4/23

5.0006.6999.2172.65723.573

ع�ضو جمل�س اإدارةال�ضيد �ضليمان عي�ضى �ضامل العزابي
اعتبارا من 2013/9/16

-4.9017.0902.52514.516

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

يعقوب �ضابيال

5.00011.4023.1912.21021.803ع�ضو جمل�س اإدارة

معايل املهند�س �ضفيق فرحان خليل 
الز�ايده

5.00016.1533.1912.05526.399ع�ضو جمل�س اإدارة

معايل ال�ضيد “حممد عقل “ عيد 
حممد البلتاجي

ع�ضو جمل�س اإدارة
لغاية 2013/9/9

5.0009.890--14.890

5.00012.3533.1912.05522.599ع�ضو جمل�س اإدارةد.  مر�ان ممد�ح حممد ال�ضايح
ال�ضيدة منى اأحمد ح�ضن عبا�س 

الديري
5.00015.20314.5354.71339.451ع�ضو جمل�س اإدارة

40.000117.75775.21130.285263.253املجموع

• املكافاآت ال�ضنوية هي مكافاآت الأع�ضاء عن عام 2012 دفعت عام 2013.	
• 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 من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31
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امل�ســمى الوظيفـــيال�ســــم

الرواتب 
ال�سنوية

الإجمالية
بدل التنقالت

ال�سنوية

اتعاب ح�سور
اجتماعات املجل�س

املكافاآت ال�سنويةواللجان املنبثقة عنه
مكافات ومزايا 

اخرى
نفقات ال�سفر

ال�سنوية
اجمايل املزايا

ال�سنوية
ال�ضيدة �ضيمونا 

ا�غ�ضت يعقوب �ضابيال
3.1525.748358.357 *117.782--231.675املدير العام

ال�ضيد طوين �ضاهر 
حنا مقبل

 رئي�س جمموعة الدعم 
�امل�ضاندة

131.35414.460-43.447--189.261

ال�ضيد جورج فرح 
جري�س �ضوفيا

 رئي�س جمموعة العمال 
امل�ضرفية بالتجزئة

117.55514.460-48.790-2.545183.350

ال�ضيدة نها هرني 
جربان مطر

رئي�س اإدارة الئتمان 
�املخاطر

98.37013.6802.89231.665--146.607

ال�ضيد عدنان �ضالح 
حممد ال�ضوبكي

رئي�س دائرة التدقيق 
الداخلي

99.19513.6802.89233.102--148.869

ال�ضيد عثمان "حممد 
�ضبحي" عايد 

ال�ضوميات

151.429--38.974-98.77513.680رئي�س اإدارة اخلزينة

د. �ضليمان حماد 
يو�ضف املبي�ضني

رئي�س اإدارة املوارد 
الب�ضرية

94.48111.76023.25631.415-2.722163.634

ال�ضيدة رنا زكي 
ابراهيم نده

117.760--30.325-81.4356.000رئي�س �حدة العمليات

ال�ضيد عثمان حممد 
عبد الرحمن الزهري

رئي�س اإدارة اأنظمة 
املعلومات

83.2206.000-30.382--119.602

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

رئي�س دائرة ت�ضهيالت 
ال�ضركات

65.3256.000-10.250-19081.765

ال�ضيد ن�ضال يو�ضف 
حممد البا�ضا

رئي�س اإدارة قر��س 
الأفراد

65.3556.000-18.866--90.221

الآن�ضة نور غازي نيازي 
جرار

مدير دائرة متويل 
التجارة �املوؤ�ض�ضات 

املالية

64.5756.000-24.486-22.941118.002

ال�ضيد خالد جميل 
اإبراهيم ن�ضرا�ين

مدير دائرة مراقبة 
المتثال

55.8003.6002.89216.623** 4351.70981.059

ال�ضيد خالد اكرم 
�ضالح زكي

مدير دائرة ال�ضوؤ�ن 
القانونية

53.6703.600-16.247*** 7358074.332

الآن�ضة رنا رميون 
جميل ال�ضواحلة

قائم باأعمال املراقب 
املايل

53.7603.600-13.180-3.90474.444

1.394.545122.52031.932505.5344.32239.8392.098.692املـجمـــوع

* عن ا�ضرتاك نوادي 2013 � فرق فائدة القر�س ال�ضكني من 2011/12/1 اىل تاريخ الغالق .
** اأتعاب تدريب.

*** الر�ضم ال�ضنوي لنقابة املحامني �بدل ا�ضتئجار موقف لالأ�ضهر من 3- 2013/11.

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا
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مت التربع مببلغ 130.000 دينار وتفا�سيله على النحو التايل:

املبلغ بالديناراجلهة الطالبة
37.000جمعية هدية احلياة اخلريية

22.077ال�ضند�ق الأردين الها�ضمي للتنمية الب�ضرية
18.000�ضند�ق الأمان مل�ضتقبل الأيتام

10.000تربع ر�ضوم جامعية لطالب اأ�ائل � اأقل حظًا من الدار�ضني يف اجلامعات احلكومية 
8.000تربعات ملدار�س حكومية يف اململكة بهدف جتديدها �اإعادة تاأهيلها

6.000موؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان
5.000موؤ�ض�ضة التعا�ن

Al Jude for Scientific Care  4.000مبادرة "�ضركتنا "من خالل
3.000جمعية قرى الطفال SOS الردنية

2.750مركز جمعية ال�ضابات امل�ضلمات للرتبية اخلا�ضة 
2.500جمعية عملية البت�ضامة

2.000جمعية ر�ؤى للثقافة �الفنون
1.400تربعات الأيتام �الفقراء �املعاقني 

1.273جمعية مار من�ضور اخلريية
1.000جمعية البيئة الأردنية

1.000نادي ذات را�س
1.000جامعة موؤته

1.000املعهد الوطني للمو�ضيقى
1.000الرابطة العربية للن�ضاء املو�ضيقيات 

1.000اجلمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق
1.000احتاد جمعيات ال�ضابات امل�ضيحية

130.000املجموع

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 2013
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مساهمة للبنك والشركة التابعة في حماية البيئة 
لهذا العام

للحفاظ على  تاأدية مهامه  ال�ضتمرار يف  القائم على  نهجه  البنك يف  �ا�ضل 
التنموية  الهداف  ذات  اجلمعيات  دعم  يف  املبادرة  خالل  من  الطبيعة 
�الجتماعية �ذلك اإميانًا منه ب�ضر�رة تفعيل د�ره يف خدمة املجتمع املحلي 
الأداء  تعزيز  على  احلكومية  �غري  احلكومية  القطاعات  خمتلف  �مل�ضاعدة 
�حت�ضينه �تطويره من خالل ت�ضهيل تبادل اخلربات �الدعم الفني اللوج�ضتي. 
�ذلك  الأردنية  البيئة  جلمعية  دينار   1.000 مببلغ  بالتربع  البنك  قام  حيث 

لدعم حملة النظافة العاملية التي اأقيمت يف مدينة جر�س.

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 
لدعم  اأ�ضا�ضًا  املوجه  الجتماعي،  �التطوير  البناء  جهود  دعم  يف  املتنوعة 
اإجمايل  بلغ  حيث  العامة  �املوؤ�ض�ضات  اخلريية  اجلمعيات  من  عدد  اأهداف 
الدعم املقدم من البنك �ال�ضركة التابعة له 118.652 دينار. �انطالقا من 
التي  الر�افد  احد  هو  التعليم  باأن  البنك   من  �اإميانا  الجتماعية  امل�ضوؤ�لية 
بهدف  اململكة  يف  حكومية  ملدار�س  بالتربع  البنك  قام  فقد  العقول  ت�ضكل 
بالتربع  البنك  قام  �قد  دينار.   8.000 مببلغ  تاأهيلها  �اإعادة  جتديدها 
لتعليم ع�ضرة طالب  الأيتام مببلغ 18.000 �ذلك  الأمان مل�ضتقبل  ل�ضند�ق 
جامعيني. كما �قام البنك بالتربع بقيمة ر�ضوم جامعية لطالب اأ�ائل � اأقل 

حظًا من الدار�ضني يف اجلامعات احلكومية مببلغ 10.000 دينار. 

�قد قام البنك بدعم 20 مدر�ضة حكومية من خالل مبادرة »�ضركتنا« مببلغ 
4.000 دينار بهدف غر�س بذ�ر ريادة الأعمال �تعليم طلبة املدار�س احلكومية 
من الفئة العمرية املختارة املهارات املتعلقة بالريادة �الإنتاج مل�ضاعدتهم على 
ال�ضتقالل املادي م�ضتقبال �ذلك لتح�ضني ظر�فهم املادية مما ينعك�س اإيجابا 

على حميطهم �على املجتمع ككل.

الطفال  بفئة  تعنى  التي  املوؤ�ض�ضات  دعــــــم  باأهمية  البنك  لر�ؤية  �جت�ضيدا 
ا�ضاليب  خمتلف  تقدمي  على  البنك  حر�س  فقد  ملجتمعهم  بناء  اداة  ليكونوا 
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 
�ذلك  دينار جلمعية هدية احلياة اخلريية  م�ضاهمة مميزة مببلغ 37.000 
جراحة  عمليات  لإجراء  يحتاجون  الذين  الفقراء  الطفال  املر�ضى  لعالج 
عملية  جلمعية  دينار   2.500 مببلغ  بالتربع  البنك  �قام  كما  املفتوح.  القلب 
لعالج  جمانية  جراحية  طبية  حمالت  تنظيم  اأهدافها  من  التي  البت�ضامة 
الطفال الردنيني الذين يعانون من ت�ضوهات �لدية مثل ال�ضفة الأرنبية �ت�ضوه 
البنك  قدم  �قد  �احلوادث.  احلر�ق  عن  الناجمة  �الت�ضوهات  احللق  �ضقف 

دعما ملوؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان مببلغ 6.000 دينار.

مبختلف  الوطن  اأبناء  من  �الفقراء  املحتاجة  الفئات  بدعم  البنك  قام  كما 
طريق  اأمامهم  �يفتح  عنهم  العوز  رفع  يف  ي�ضاهم  مما  �فئاتهم  مناطقهم 
امل�ضتقبل �ذلك من خالل ال�ضند�ق الأردين الها�ضمي للتنمية الب�ضرية مببلغ  
22.077 دينار �جمعية ال�ضابات امل�ضلمات للرتبية اخلا�ضة 2.750 بالإ�ضافة 
�الجتماعية  ال�ضحية  بالأن�ضطة  تتعلق  ن�ضاطات  بدعم  البنك  م�ضاهمة  اإىل 
�الثقافية �اخلريية الخرى مثل تربعات لالأيتام �الفقراء �املعاقني �غريها 
دينار   3.000 مببلغ  الردنية  الطفال  قرى  �جمعية  دينار   1.400 مببلغ 
مببلغ  اخلريية   من�ضور  مار  �جمعية  دينار   5.000 مببلغ  التعا�ن  �موؤ�ض�ضة 

1.273 دينار.
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اإقرار من جمل�س الإدارة

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  2014.. 1
يقر جمل�س الإدارة مب�ضوؤ�ليته عن اإعداد البيانات املالية �توفري نظام رقابة  فّعال يف البنك.. 2

د. خالد كاجيجي
رئي�س جمل�س الإدارة

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س. م. ب( البحرين وميثلها: �سائل الوعري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�سفيق الزوايدة
ع�سو جمل�س اإدارة

د. مروان ال�سايح
ع�سو جمل�س اإدارة

منى الديري
ع�سو جمل�س اإدارة

�سليمان العزابي
ع�سو جمل�س اإدارة

�سيمونا �سابيال
ع�سو جمل�س اإدارة

نقر نحن املوقعني اأدناه ب�ضحة �دقة �اكتمال املعلومات �البيانات الواردة يف التقرير ال�ضنوي.. 3

د. خالد كاجيجي
رئي�س جمل�س الإدارة

�سيمونا �سابيال
املدير العام

رنا ال�سواحلة
قائم باأعمال املراقب املايل

االقرارات
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القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2013

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(

تقرير مدققي احل�ضابات
قائمة املركز املايل املوحدة

قائمة الدخل املوحدة
قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

اي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

56
57
58
59
60
61
63
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

تقرير حول القوائم املالية املوحدة
لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 

)الأردن( �ضركة م�ضاهمة عامة حمد�دة ��ضركته التابعة )»املجموعة«( 
�التي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأ�ل 2013 
�قائمة الدخل املوحدة �قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة �قائمة التغريات يف 
حقوق امللكية املوحدة �قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف 
ذلك التاريخ �ملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية �املعلومات الي�ضاحية 

الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية املوحدة
اإن جمل�س الإدارة م�ضوؤ�ل عن اإعداد هذه القوائم املالية �عر�ضها ب�ضورة 

عادلة �فقا ملعايري التقارير املالية الد�لية، بال�ضافة اىل حتديد نظام 
الرقابة الداخلي ال�ضر�ري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء 

اجلوهرية �ضواء الناجتة عن احتيال اأ� عن خطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات
اإن م�ضوؤ�ليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ضتنادا 

اإىل تدقيقنا.  لقد قمنا بتدقيقنا �فقا للمعايري الد�لية للتدقيق، �تتطلب 
منا هذه املعايري اللتزام بقواعد ال�ضلوك املهني �تخطيط �تنفيذ اأعمال 

التدقيق للح�ضول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء 
اجلوهرية.

يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�ضول على ادلة موؤيدة للمبالغ 
�الإي�ضاحات الواردة يف القوائم املالية اإن اإختيار تلك الإجراءات ي�ضتند 

اىل اجتهاد مدقق احل�ضابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية 
يف القوائم املالية �ضواء الناجتة عن الإحتيال ا� اخلطاأ.  عند تقييم مدقق 

احل�ضابات للمخاطر ياأخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلي للمجموعة 
ذي ال�ضلة باعداد �عر�س القوائم املالية ب�ضورة عادلة �ذلك لت�ضميم 

اإجراءات تدقيق مالئمة للظر�ف �لي�س بهدف ابداء راأي حول مدى فعالية 
نظام الرقابة الداخلي يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املطبقة �معقولية التقديرات املحا�ضبية التي قامت بها الإدارة، 
ا�ضافة اىل تقييم العر�س العام للقوائم املالية.  

يف اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية �مالئمة �توفر ا�ضا�ضا 
لإبداء الراأي.

الـــراأي
يف راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي 

اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 كانون الأ�ل 2013 
�اأداءها املايل املوحد �تدفقاتها النقدية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف ذلك 

التاريخ �فقًا ملعايري التقارير املالية الد�لية.

تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ املجموعة بقيود ��ضجالت حما�ضبية منظمة ب�ضورة اأ�ضولية، 

�اأن القوائم املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها �نو�ضي 
امل�ضادقة عليها.

حممد اإبراهيم الكركي
ترخي�س رقم 882

عمان – اململكة الأردنية الها�ضمية
16 �ضباط 2014

إلى السادة مساهمي بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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قائمة المركز المالي الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

تعترب �لإي�ضاحات �ملرفقة من رقم 1 �إىل رقم 44 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها

2013 �إي�ضاحات
دينــــــار

2012
دينــــــار

املـوجودات
  271ر367ر39  900ر912ر454نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

  518ر770ر63  815ر472ر5104�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
  000ر635ر10  -6�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

  938ر318ر1  966ر326ر71موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
  302ر642ر462  015ر252ر8486ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بال�ضايف

  877ر737ر172  426ر607ر9274موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
  894ر006ر52  -10موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة – مرهونة

  742ر764ر10  364ر908ر119ممتلكات ومعد�ت
  941ر680ر2  040ر151ر122موجود�ت غري ملمو�ضة

  998ر649  032ر19787موجود�ت �ضريبية موؤجلة
  492ر776ر10  809ر872ر1321موجود�ت �أخرى

  973ر350ر827  367ر291ر956جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات 

  493ر227ر93  283ر834ر14143ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
  790ر528ر482  774ر515ر15590ود�ئع عمالء

  260ر644ر31  419ر255ر1638تاأمينات نقدية
  515ر803ر53  827ر299ر177�أمو�ل مقرت�ضة

  164ر897  164ر398ر181خم�ض�ضات متنوعة
  021ر398ر3  414ر601ر194خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
  436ر36  095ر1962مطلوبات �ضريبية موؤجلة

  284ر098ر31  392ر739ر2036مطلوبات �أخرى
  963ر633ر696  368ر706ر822جمموع املطلوبات

حقوق امللكيــة
حقوق م�ساهمي البنك

  000ر000ر100  000ر000ر21100ر�أ�ص �ملال �ملكتتب به و �ملدفوع
  943ر66  943ر66عالوة ��ضد�ر

  837ر069ر16  371ر781ر2217�حتياطي قانوين
  542ر208  542ر22208�حتياطي �ختياري

  269ر208ر4  120ر671ر4 22�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة
)197ر577()882ر404(23�حتياطي �لقيمة �لعادلة

  616ر740ر10  905ر261ر11�أرباح مدورة
  010ر717ر130  999ر584ر133جمموع حقوق امللكية

973ر350ر827  367ر291ر956جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

تعترب �لإي�ضاحات �ملرفقة من رقم 1 �إىل رقم 44 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها

2013�إي�ضاحات
دينــــــار

2012
دينــــــار

  537ر815ر52  260ر713ر2462�لفو�ئد �لد�ئنة
)751ر945ر21()653ر484ر29(25�لفو�ئد �ملدينة

  786ر869ر30  607ر228ر33�سايف اإيرادات الفوائد

  251ر736ر2  807ر382ر262�ضايف �إير�د�ت �لعمولت
  037ر606ر33  414ر611ر35�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت

  607ر674  176ر27717�أرباح عمالت �جنبية
  247ر535  425ر28169�أرباح موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

  488ر141  900ر3�أرباح موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
  476ر117ر4  333ر051ر294�إير�د�ت �أخرى

  855ر074ر39  248ر553ر40اإجمايل الدخل

)557ر291ر10()543ر230ر11(30نفقات موظفني
)286ر719ر1()225ر898ر1(11 و12�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت

)021ر928ر6()773ر773ر6(31م�ضاريف �خرى
)826ر489ر4()366ر034ر3(8خم�ض�ص تدين �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة

  490ر332)000ر501(18)م�ضروف( وفر يف خم�ض�ضات متنوعة
)200ر096ر23()907ر437ر23(اإجمايل امل�سروفات

  655ر978ر15  341ر115ر17الربح قبل ال�سرائب
)322ر947ر4()667ر419ر5(19�ضريبة �لدخل

  333ر031ر11  674ر695ر11ربح ال�سنة

  فلـ�ص/ دينــارفلـ�س/ دينــار

  0/112  320/117ح�ضة �ل�ضهم �لأ�ضا�ضية و�ملخف�ضة من ربح �ل�ضنة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

 2013
دينــــــار

2012
دينــــــار

333ر031ر67411ر695ر11ربح ال�سنة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل االخرى التي �سيتم حتويلها اىل االرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة
030ر31563ر172�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للم�ضتقات �ملالية للتحوط

363ر094ر98911ر867ر11جمموع الدخل ال�سامل لل�سنه

تعترب �لإي�ضاحات �ملرفقة من رقم 1 �إىل رقم 44 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

�لإحتياطيات
ر�أ�ص �ملال 
�ملكتتب به

خماطر م�ضرفية �ختيــاريقانونـــيعالوة �ل�ضد�ر
عامة

�حتياطي 
�لقيمة �لعادلة 

جمموع حقوق �أربــاح مـدورة
�مللكيــة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

- 2013
  010ر717ر130  616ر740ر10)197ر577(269ر208ر5424ر837208ر069ر94316ر00066ر000ر100�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

  989ر867ر11  674ر695ر11  315ر172-----جمموع �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
  -)385ر174ر2(  -851ر462-534ر711ر1--�ملحول �ىل �لحتياطيات 

)000ر000ر9()000ر000ر9(  ------توزيعات نقدية
  999ر584ر133  905ر261ر11)882ر404(120ر671ر5424ر371208ر781ر94317ر00066ر000ر100الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

- 2012
  704ر155ر118  149ر707ر10)227ر640(269ر808ر5423ر971208ر471ر14-000ر600ر89�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

  363ر094ر11  333ر031ر11  030ر63-----جمموع �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
  943ر466ر10  -  ----943ر00066ر400ر10�لزيادة يف ر��ص �ملال 

  -)866ر997ر1(  -000ر400-866ر597ر1--�ملحول �ىل �لحتياطيات 
)000ر000ر9()000ر000ر9(  ------توزيعات نقدية

  010ر717ر130  616ر740ر10)197ر577(269ر208ر5424ر837208ر069ر94316ر00066ر000ر100الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

• �ن �حتياطي خماطر م�ضرفية عامة مقيد �ل�ضحب ول ميكن �لت�ضرف به �ل مبو�فقة �لبنك �ملركزي �لردين.	
• ل ميكن �لت�ضرف مببلغ  032ر787  دينار من �لرباح �ملدورة كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل موجود�ت �ضريبية موؤجلة مقابل 998ر649  دينار كما 	

يف 31 كانون �لأول 2012, كما ل ميكن �لت�ضرف مببلغ   882ر404 دينار من �لرباح �ملدورة مقابل �لقيمة �ل�ضالبة لحتياطي �لقيمة �لعادلة كما يف 31 
كانون �لول 2013 مقابل 197ر577  دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012.

• ي�ضمل ر�ضيد �لأرباح �ملدورة مبلغ  252ر81 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 ل ميكن �لت�ضرف به, و�لذي ميثل �أثر �لتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل 	
للتقارير �ملالية رقم )9( �ل مبقد�ر ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات �لبيع مقابل  016ر85 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012.

تعترب �لإي�ضاحات �ملرفقة من رقم 1 �إىل رقم 44 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

تعترب �لإي�ضاحات �ملرفقة من رقم 1 �إىل رقم 44 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها

  2013 �إي�ضاح
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

االأن�سطة الت�سغيلية:
  655ر978ر34115ر115ر17�لربح قبل �ل�ضر�ئب

تعديالت بنود غري نقدية -
  286ر719ر2251ر898ر1��ضتهالكات و�طفاء�ت

  826ر489ر3664ر034ر3خم�ض�ص تدين �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة
)142ر9()240ر15(�أرباح ��ضتبعاد ممتلكات و معد�ت

)889ر144(-�أرباح بيع موجود�ت م�ضتملكة
)490ر332(000ر501م�ضروف )وفر يف( خم�ض�ضات متنوعة

)962ر236(752ر316فو�ئد م�ضتحقة
  161ر24)908ر90()�رباح( خ�ضائر غري متحققة من موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

)254ر478()168ر3()�أرباح( بيع موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
)488ر141()900ر3()�أرباح( بيع موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

)795ر151()329ر126(تاأثري تغري ��ضعار �ل�ضرف على �لنقد وما يف حكمه
  908ر716ر13920ر626ر22التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات

التغري يف املوجودات واملطلوبات -
�لنق�ص )�لزيادة( يف �لإيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية �لتي تزيد ��ضتحقاقاتها 

عن ثالثة �أ�ضهر
)000ر545ر3(000ر635ر10

  424ر283ر0481ر86�لنق�ص يف �ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
)784ر826ر72()079ر644ر26()�لزيادة( يف �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة

)476ر900ر1()963ر440ر9()�لزيادة( يف �ملوجود�ت �لأخرى
)000ر709()55()�لزيادة( يف �ر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

)000ر090ر7(-)�لنق�ص( يف ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية �لتي تزيد ��ضتحقاقاتها عن ثالثة �أ�ضهر
  111ر232ر98424ر986ر107�لزيادة  يف ود�ئع �لعمالء

)074ر256ر18(159ر611ر6�لزيادة )�لنق�ص( يف تاأمينات نقدية
  291ر898ر66813ر428ر3�لزيادة يف مطلوبات �أخرى

)299ر21(-خم�ض�ضات متنوعة مدفوعة
)899ر217ر44(901ر288ر115�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة

)555ر392ر7()499ر401ر4(�ل�ضر�ئب �ملدفوعة
)454ر610ر51(402ر887ر110�سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( عمليات الت�سغيل

االأن�سطة اال�ستثمارية
)630ر100ر165()976ر452ر167(�ضر�ء موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

  906ر419ر220175ر594ر117بيع و ��ضتحقاق موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
)663ر236ر1()796ر431(�ضر�ء ممتلكات ومعد�ت

  658ر50029ر133بيع ممتلكات ومعد�ت
)551ر611ر2()410ر198(�ضر�ء موجود�ت غري ملمو�ضة

  720ر500ر6)462ر355ر50(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من االن�سطة اال�ستثمارية
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

  2013 �إي�ضاح
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

االأن�سطة التمويلية
  943ر466ر10  -�لزيادة يف ر�أ�ص �ملال 

)000ر000ر9()500ر513ر8(�أرباح موزعة على �مل�ضاهمني
  591ر820ر50)688ر503ر46()�لنق�ص( �لزيادة يف �أمو�ل مقرت�ضة

  534ر287ر52)188ر017ر55(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من االأن�سطة التمويلية

752ر514ر5�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه   800ر177ر7  
329ر126تاأثري تغري �أ�ضعار �ل�ضرف على �لنقد وما يف حكمه   795ر151  

296ر201ر19�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�ضنة   701ر871ر11  
377ر842ر3324النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة   296ر201ر19  

تعترب �لإي�ضاحات �ملرفقة من رقم 1 �إىل رقم 44 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2013

معلومات عامة  )1(
�ن بنك �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية )�لأردن( �ضركة م�ضاهمة عامة �أردنية تاأ�ض�ص بتاريخ 21 كانون ثاين 1990 مبوجب قانون �ل�ضركات رقم 1 ل�ضنة 1989. 

ومركزه �لرئي�ضي مدينة عمــان.

يقوم �لبنك بتقدمي جميع �لأعمال �مل�ضرفية و�ملالية �ملتعلقة بن�ضاطه من خالل مركزه وفروعه د�خل �ململكة وعددها 27 و�ل�ضركة �لتابعة له.

�إن �أ�ضهم �لبنك مدرجة يف بور�ضة عمان.

يتم توحيد �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للبنك و �ل�ضركة �لتابعة )ي�ضار �ليهما معا “باملجموعة”( يف �لقو�ئم �ملالية للموؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية – �لبحرين.

مت �إقر�ر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة من قبل جمل�ص �إد�رة �ملجموعة بتاريخ 16 �ضباط 2014 وهي خا�ضعة ملو�فقة �لهيئة �لعامة للم�ضاهمني.

ال�سيا�سات املحا�سبية  )2(
اأ�س�س اإعداد القوائم املالية

مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفقًا للمعايري �ل�ضادرة عن جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدولية و�لتف�ضري�ت �ل�ضادرة عن جلنة تف�ضري�ت �لتقارير 
�ملالية �لدولية �ملنبثقة عن جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدولية ووفقًا للقو�نني �ملحلية �لنافذة وتعليمات �لبنك �ملركزي �لردين.

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية با�ضتثناء �ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل و�مل�ضتقات �ملالية �لتي تظهر 
بالقيمة �لعادلة بتاريخ �لقو�ئم �ملالية, وكذلك يتم �إظهار �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �ملتحوط لها بالقيمة �لعادلة. 

�ن �لدينار �لأردين هو عملة �ظهار �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�لذي ميثل �لعملة �لرئي�ضية للمجموعة.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �لأول 2013 تتفق مع تلك �لتي �تبعت يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�ضنة 

�ملالية �ل�ضابقة با�ضتثناء �أن �ملجموعة قامت بتطبيق �لتعديالت �لتالية على معايري �لتقارير �ملالية �لدولية  �إبتد�ء من �أول كانون �لثاين 2013:

املعايري اجلديدة:
معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدة 

مت تطبيق هذ� �ملعيار �بتد�ءً� من �ول كانون �لثاين 2013 , حيث يو�ضح هذ� �ملعيار �ملبادئ لعر�ص و�عد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة يف حال �ل�ضيطرة على �عمال 
من�ضاأة تابعة و�حدة �و �كرث. يحل �ملعيار �جلديد حمل معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 27 )�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملنف�ضلة( و�لتف�ضري رقم 12 )توحيد �لقو�ئم 

�ملالية للمن�ضات ذ�ت �لغر�ص �خلا�ص(.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( االتفاقيات امل�سرتكة
هذ�  يحل  �مل�ضرتكة.  �لتفاقيات  لل�ضركاء يف  �ملالية  �لتقارير  �ملبادئ لعد�د  �ملعيار  يو�ضح  �لثاين 2013, حيث  كانون  �ول  من  �بتد�ءً�  �ملعيار  هذ�  تطبيق  مت 
�ملعيار بدل عن معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 31 )�حل�ض�ص يف �مل�ضاريع �مل�ضرتكة( ويحل �ي�ضًا بدل عن تف�ضري رقم 13 )�لوحد�ت حتت �ل�ضيطرة �مل�ضرتكة – 

�مل�ضاهمات غري �لنقدية للم�ضاركني يف م�ضروع م�ضرتك(.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( االإف�ساح عن احل�س�س يف املن�ساآت االأخرى 
مت تطبيق هذ� �ملعيار �بتد�ءً� من �ول كانون �لثاين 2013, و يت�ضمن هذ� �ملعيار جميع �لإف�ضاحات �لتي كانت موجودة �ضابقًا يف معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 
)27( و�ملتعلقة بالقو�ئم �ملالية �ملوحدة, بالإ�ضافة �إىل جميع �لإف�ضاحات �لتي كانت مت�ضمنة يف معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )31( و معيار رقم )28(. �إن هذه 
�لإف�ضاحات تتعلق بح�ض�ص �ملن�ضاأة يف �ل�ضركات �لتابعة و�ل�ضركات حتت �ل�ضيطرة �مل�ضرتكة و�ل�ضركات �حلليفة حيث مت �إدخال عدد من �لإف�ضاحات �جلديدة. 
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معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( قيا�س القيمة العادلة 
مت تطبيق هذ� �ملعيار �بتد�ءً� من �ول كانون �لثاين 2013, حيث يو�ضح هذ� �ملعيار كيفية قيا�ص �لقيمة �ل�ضوقية عند �عد�د �لقو�ئم �ملالية ويهدف �ىل و�ضع �طار 

عام لقيا�ص �لقيمة �لعادلة.

مل يكن هناك �ثر جوهري نتيجة تطبيق هذه �ملعايري �جلديدة على �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

املعـايري املعدلـة:
معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية ) عر�س بنود الدخل ال�سامل االخر( - معدل

�ن �لتعديل على معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )1( يغري طريقة جتميع �لبنود �لظاهرة يف �لدخل �ل�ضامل �لخر. حيث يتم �ظهار �لبنود �لتي من �ملمكن �عادة 
ت�ضنيفها يف �مل�ضتقبل �ىل �لرباح و �خل�ضائر)عند ��ضتبعادها على �ضبيل �ملثال( ب�ضكل منف�ضل عن �لبنود �لتي لن يتم �عادة ت�ضنيفها. لقد كان لهذ� �لتعديل 

�ثر على طريقة �لعر�ص فقط على قائمة �لدخل �ل�ضامل و لي�ص له تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �لد�ء �ملايل للبنك. 

معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( منافع املوظفني - معدل
قام جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدولية با�ضد�ر عدة تعديالت على معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )19(. ترت�وح هذه �لتعديالت بني تعديالت �أ�ضا�ضية وتو�ضيحات 

ب�ضيطة و �عادة �ضياغة. مت تطبيق هذ� �لتعديل �بتد�ءً� من �ول كانون �لثاين 2013 ومل يكن له �أي تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �ألد�ء �ملايل للبنك.

معيار التقارير املالية الدولية رقم )7( االف�ساحات – تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
يتطلب هذه �لتعديل �أن تقوم �ملن�ضاأة بالف�ضاح عن �ملعلومات �ملتعلقة بحقها يف �لتقا�ص و�لرتتيبات �ملتعلقة بذلك )على �ضبيل �ملثال �تفاقيات �ل�ضمانات(. 
�ملايل  �ملركز  على  بال�ضايف  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  ت�ضوية  �تفاقيات  �أثر  تقدير  مفيدة يف  �ملالية مبعلومات  �لقو�ئم  م�ضتخدمي  �لإف�ضاحات  تزود هذه  �ضوف 
للمن�ضاأه. �ن �لف�ضاحات �جلديدة مطلوبة جلميع �لأدو�ت �ملالية �ملعرتف بها و�لتي يتم تقا�ضها مبوجب معيار �ملحا�ضبة �لدويل )32( �لأدو�ت �ملالية: �لعر�ص.

مت تطبيق هذ� �لتعديل للفرت�ت �ملالية �لتي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون �لثاين 2013 و لي�ص له �أثر على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء �ملايل للبنك.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( القوائم املالية املنف�سلة 
مت تطبيق هذ� �ملعيار �بتد�أ من �ول كانون �لثاين 2013, نتيجة ل�ضد�ر �ملعايري �جلديدة )معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 10 و معيار �لتقارير �ملالية �لدويل 
رقم 12(, ينح�ضر ما تبقى من معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )27(  يف طريقة �ملحا�ضبة عن �ل�ضركات �لتابعة و �ل�ضركات حتت �ل�ضيطرة �مل�ضرتكة و�ل�ضركات 

�حلليفة يف �لقو�ئم �ملالية �ملنف�ضلة. 

معيار املحا�سبة الدويل رقم )28( اال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة 
مت تطبيق هذ� �ملعيار �بتد�أ من �ول كانون �لثاين 2013, نتيجة لإ�ضد�ر �ملعايري �جلديدة )معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 11 – �لتفاقيات �مل�ضرتكة ومعيار 
�لتقارير �ملالية �لدويل رقم12 – �لف�ضاح عن �حل�ض�ص يف �ملن�ضاآت �لأخرى(, فقد متت �إعادة ت�ضمية معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )28( )معيار �ملحا�ضبة 
�لدويل رقم )28( �لإ�ضتثمار يف �ل�ضركات �حلليفة و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة( ويو�ضح كيفية تطبيق طريقة حقوق �مللكية على �لإ�ضتثمار يف �مل�ضاريع �مل�ضرتكة بالإ�ضافة 

�إىل �ل�ضركات �حلليفة. ومل يكن له �أي تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �ألد�ء �ملايل للبنك.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�ضمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �لقو�ئم �ملالية للبنك و�ل�ضركة �لتابعة له و�خلا�ضعة ل�ضيطرته وتتحقق �ل�ضيطرة عندما يكون �لبنك معر�ص للعو�ئد �ملتغرية 
�لناجتة من ��ضتثماره يف �ل�ضركة �لتابعة �و يكون له حقوق يف هذه �لعو�ئد, ويكون قادرً� على �لتاأثري يف هذه �لعو�ئد من خالل �ضلطته على �ل�ضركة �لتابعة, ويتم 

��ضتبعاد �ملعامالت و�لأر�ضدة و�لير�د�ت و�مل�ضروفات فيما بني �لبنك و�ل�ضركة �لتابعة.

هناك �ضركة و�حدة تابعة للبنك هي �ضركة �لتعاون �لعربي لال�ضتثمار�ت �ملالية ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة و ر�أ�ضمالها 000ر600ر15 دينار و�ململوكة بالكامل من 
قبل �لبنك ومقرها يف عمان ومتار�ص �د�رة �ل�ضتثمار و�أعمال �لو�ضاطة يف �لور�ق �ملالية نيابة عن عمالئها بال�ضافة �ىل تقدمي ��ضت�ضار�ت مالية لال�ضتثمار يف 

�لور�ق �ملالية وقد تاأ�ض�ضت �ل�ضركة بتاريخ 25 كانون �لثاين 1990.
يتم �عد�د �لقو�ئم �ملالية لل�ضركة �لتابعة لنف�ص �ل�ضنة �ملالية للبنك وباإ�ضتخد�م نف�ص �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة يف �لبنك, �ذ� كانت �ل�ضركة �لتابعة تتبع 
�ضيا�ضات حما�ضبية تختلف عن تلك �ملتبعة يف �لبنك فيتم �جر�ء �لتعديالت �لالزمة على �لقو�ئم �ملالية لل�ضركة �لتابعة لتتطابق مع �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة 

يف �لبنك.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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يتم توحيد نتائج عمليات �ل�ضركة �لتابعة يف قائمة �لدخل �ملوحدة من تاريخ متلكها وهو �لتاريخ �لذي يجري فيه فعليًا �نتقال �ضيطرة �لبنك على �ل�ضركة �لتابعة, 
ويتم توحيد نتائج عمليات �ل�ضركة �لتابعة �لتي مت �لتخل�ص منها يف قائمة �لدخل �ملوحد حتى تاريخ �لتخل�ص وهو �لتاريخ �لذي يفقد �لبنك فيه �ل�ضيطرة على 

�ل�ضركة �لتابعة .

يف حال �إعد�د قو�ئم مالية منف�ضلة للبنك كمن�ضاأة م�ضتقلة يتم �ظهار �ل�ضتثمار�ت يف �ل�ضركة �لتابعة بالتكلفة.

معلومات القطاعات 
قطاع �لأعمال ميثل جمموعة من �ملوجود�ت و�لعمليات �لتي ت�ضرتك معًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعو�ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات 

�أعمال �أخرى و�لتي يتم قيا�ضها وفقًا للتقارير �لتي يتم �إ�ضتعمالها من قبل �ملدير �لتنفيذي متخذ �لقر�ر �لرئي�ضي لدى �ملجموعة.

�لقطاع �جلغر�يف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة �قت�ضادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعو�ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات 
�قت�ضادية �أخرى.

موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
هي �ملوجود�ت �ملالية �لتي تهدف �إد�رة �ملجموعة وفقًا لنموذج �أعمالها �لحتفاظ بها لتح�ضيل �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية و�لتي تتمثل بالدفعات من �أ�ضل 

�لدين و�لفائدة على ر�ضيد �لدين �لقائم.

يتـم �ثبات هذه �ملوجود�ت عند �ل�ضر�ء بالكلفة م�ضافًا �ليها م�ضاريف �لقتناء, وتطفاأ �لعالوة / �خل�ضم با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعالة , قيدً� على �أو 
حل�ضاب �لفائدة, وينزل �أية خم�ض�ضات ناجتة عن �لتدين يف قيمتها يوؤدي �ىل عدم �مكانية ��ضرتد�د �ل�ضل �و جزء منه , ويتم قيد �ي تدين يف قيمتها يف 

قائمة �لدخل.

ميثل مبلغ �لتدين يف قيمة هذه �ملوجود�ت �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة يف �ل�ضجالت و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �ملتوقعة �ملخ�ضومة ب�ضعر �لفائدة �لفعلي 
�لأ�ضلي.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هي �ملوجود�ت �ملالية �لتي قامت �ملجموعة ب�ضر�وؤها بغر�ص بيعها يف �مل�ضتقبل �لقريب وحتقيق �لأرباح من تقلبات �لأ�ضعار �ل�ضوقية ق�ضرية �لأجل �أو هام�ص 

�أرباح �ملتاجرة.
يتم �ثبات هذه �ملوجود�ت بالقيمة �لعادلة عند �ل�ضر�ء )تقيد م�ضاريف �لقتناء على قائمة �لدخل عند �ل�ضر�ء( ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة �لعادلـة , ويظهر 
�لتغري يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة �لدخل مبا فيها �لتغري يف �لقيمة �لعادلة �لناجت عن فروقات حتويل بنود �ملوجود�ت غري �لنقدية بالعمالت �لجنبية , ويف حال 

بيع هذه �ملوجود�ت �أو جزء منها يتم �أخذ �لأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن ذلك يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

يتم ت�ضجيل �لرباح �ملوزعة �و �لفو�ئد �ملتحققة يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
�لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة هي موجود�ت مالية لها دفعات ثابتة �و حمددة قدمتها �ملجموعة يف �ل�ضا�ص �و جرى �قتناوؤها ولي�ص لها ��ضعار �ضوقية يف ��ضو�ق 

ن�ضطة.
يتم تكوين خم�ض�ص تدين للت�ضهيالت �لإئتمانية �ملبا�ضرة �ذ� تبني عدم �إمكانية حت�ضيل �ملبالغ �مل�ضتحقة للمجموعة وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على �ن حدثا 
ما قد �أثر �ضلبًا على �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية للت�ضهيالت �لإئتمانية �ملبا�ضرة وعندما ميكن تقدير هذ� �لتدين, وت�ضجل قيمة �ملخ�ض�ص يف قائمة �لدخل 

�ملوحدة.
يتم تعليق �لفو�ئد و�لعمولت على �لت�ضهيالت �لإئتمانية غري �لعاملة �ملمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين. 

يتم �ضطب �لت�ضهيالت �لإئتمانية �ملعد لها خم�ض�ضات يف حال عدم جدوى �لإجر�ء�ت �ملتخذة لتح�ضيلها بتنزيلها من �ملخ�ض�ص ويتم حتويل �أي فائ�ص يف 
�ملخ�ض�ص �لإجمايل -  �إن وجد -  �ىل قائمة �لدخل �ملوحدة, وي�ضاف �ملح�ضل من �لديون �ل�ضابق �ضطبها �إىل �لإير�د�ت.
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القيمة العادلة
�ن �أ�ضعار �لإغالق )�ضر�ء موجود�ت / بيع مطلوبات( بتاريخ �لقو�ئم �ملالية يف ��ضو�ق ن�ضطة متثل �لقيمة �لعادلة لالدو�ت و�مل�ضتقات �ملالية �لتي لها ��ضعار 

�ضوقية.

يف حال عدم توفر �أ�ضعار معلنة �و عدم وجود تد�ول ن�ضط لبع�ص �لدو�ت و�مل�ضتقات �ملالية �و عدم ن�ضاط �ل�ضوق يتم تقدير قيمتها �لعادلة بعدة طرق منها:
• مقارنتها بالقيمة �ل�ضوقية �حلالية لأد�ة مالية م�ضابهة لها �إىل حد كبري.	
• حتليل �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية وخ�ضم �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة بن�ضبة م�ضتخدمة يف �أد�ة مالية م�ضابهة لها.	
• مناذج ت�ضعري �خليار�ت.	
• يتم تقييم �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية طويلة �لمد و�لتي ل ي�ضتحق عليها فو�ئد مبوجب خ�ضم �لتدفقات �لنقدية ومبوجب	

�ضعر �لفائدة �لفعالة, ويتم �إطفاء �خل�ضم /�لعالوة �ضمن �ير�د�ت �لفو�ئد �ملقبو�ضة/ �ملدفوعة يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

�أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة  تهدف طرق �لتقييم �ىل �حل�ضول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات �ل�ضوق وتاأخذ بالإعتبار �لعو�مل �ل�ضوقية و�أية خماطر 
�لدو�ت �ملالية, ويف حال وجود �دو�ت مالية يتعذر قيا�ص قيمتها �لعادلة ب�ضكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة املوجودات املالية
تقوم �ملجموعة مبر�جعة �لقيم �ملثبتة يف �ل�ضجالت للموجود�ت �ملالية يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل لتحديد فيما �ذ� كانت هنالك موؤ�ضر�ت تدل على تدين يف 

قيمتها �فر�ديًا �و على �ضكل جمموعة, ويف حالة وجود مثل هذه �ملوؤ�ضر�ت فانه يتم تقدير �لقيمة �لقابلة لال�ضرتد�د من �جل حتديد خ�ضارة �لتدين.

ممتلكات ومعدات
تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة بعد تنزيل �ل�ضتهالك �ملرت�كم و�أي تدين يف قيمتها, ويتم ��ضتهالك �ملمتلكات و�ملعد�ت )با�ضتثناء �لأر��ضي( عندما تكون 

جاهزة لالإ�ضتخد�م بطريقة �لق�ضط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �ملتوقع لها با�ضتخد�م �لن�ضب �ل�ضنوية �لتالية:

٪
2 - 15مباين

9 - 20معد�ت و�أجهزة و�أثاث 
15 و�ضائط نقل

9 - 25�أجهزة �حلا�ضب �لآيل   
10حت�ضينات عقارية

عندما يقل �ملبلغ �ملمكن ��ضرتد�ده من �أي من �ملمتلكات و�ملعد�ت عن �ضايف قيمتها �لدفرتية فاإنه يتم تخفي�ص قيمتها �إىل �لقيمة �ملمكن ��ضرتد�دها وت�ضجل 
قيمة �لتدين يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

يتم مر�جعة �لعمر �لنتاجي للممتلكات و�ملعد�ت يف نهاية كل عام, فاذ� كانت توقعات �لعمر �لنتاجي تختلف عن �لتقدير�ت �ملعدة �ضابقًا يتم ت�ضجيل �لتغري يف 
�لتقدير لل�ضنو�ت �لالحقة باعتباره تغري يف �لتقدير�ت.

يتم ��ضتبعاد �ملمتلكات و�ملعد�ت عند �لتخل�ص منها �و عندما ل يعود �أي منافع م�ضتقبلية متوقعة من ��ضتخد�مها �و من �لتخل�ص منها.

املخ�س�سات
يتم �لعرت�ف باملخ�ض�ضات عندما يكون على �لبنك �لتز�مات يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل نا�ضئة عن �حد�ث �ضابقة و�ن ت�ضديد �للتز�مات حمتمل وميكن 

قيا�ص قيمتها ب�ضكل يعتمد عليه.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2013

�سريبة الدخـل 
متثل م�ضاريف �ل�ضر�ئب مبالغ �ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة و�ل�ضر�ئب �ملوؤجلة.

حت�ضب م�ضاريف �ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة على �أ�ضا�ص �لرباح �خلا�ضعة لل�ضريبة, وتختلف �لرباح �خلا�ضعة لل�ضريبة عن �لرباح �ملعلنة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 
لن �لرباح �ملعلنة ت�ضمل �ير�د�ت غري خا�ضعة لل�ضريبة �و م�ضاريف غري قابلة للتنزيل يف �ل�ضنة �ملالية و�منا يف �ضنو�ت لحقة �و �خل�ضائر �ملرت�كمة �ملقبولة 

�ضريبيا �أو بنود لي�ضت خا�ضعة �و مقبولة �لتنزيل لغر��ص �ضريبية.

حت�ضب �ل�ضر�ئب مبوجب �لن�ضب �ل�ضر�ئبية �ملقررة مبوجب �لقو�نني و�لنظمة و�لتعليمات يف �ململكة �لأردنية �لها�ضمية.

�إن �ل�ضر�ئب �ملوؤجلة هي �ل�ضر�ئب �ملتوقع دفعها �و ��ضرتد�دها نتيجة �لفروقات �لزمنية �ملوؤقتة بني قيمة �ملوجود�ت �و �ملطلوبات يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 
و�لقيمة �لتي يتم �حت�ضاب �لربح �ل�ضريبي على ��ضا�ضها.  يتم �حت�ضاب �ل�ضر�ئب �ملوؤجلة با�ضتخد�م طريقة �للتز�م بقائمة �ملركز �ملايل وحتت�ضب �ل�ضر�ئب 

�ملوؤجلة وفقًا للن�ضب �ل�ضريبية �لتي يتوقع تطبيقها عند ت�ضوية �للتز�م �ل�ضريبي �و حتقيق �ملوجود�ت �ل�ضريبية �ملوؤجلة.

يتم مر�جعة ر�ضيد �ملوجود�ت �ل�ضريبية �ملوؤجلة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم �مكانية �ل�ضتفادة من تلك �ملوجود�ت �ل�ضريبية 
جزئيا �و كليا.

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
متثل �حل�ضابات �لتي تديرها �ملجموعة نيابة عن �لعمالء ول تعترب من موجود�ت �ملجموعة. يتم �ظهار ر�ضوم وعمولت �د�رة تلك �حل�ضابات يف قائمة �لدخل 

�ملوحدة. يتم �عد�د خم�ض�ص مقابل �نخفا�ص قيمة �ملحافظ م�ضمونة ر��ص �ملال �ملد�رة ل�ضالح �لعمالء عن ر��ضمالها.

التقــا�س
يتم �جر�ء تقا�ص بني �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�ظهار �ملبلغ �ل�ضايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عندما تتوفر �حلقوق �لقانونية �مللزمة وكذلك عندما 

يتم ت�ضويتها على �أ�ضا�ص �لتقا�ص �و يكون حتقق �ملوجود�ت وت�ضوية �ملطلوبات يف نف�ص �لوقت. 

حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�ساريف
يتم حتقق �ير�د�ت �لفو�ئد با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية با�ضتثناء فو�ئد وعمولت �لت�ضهيالت �لئتمانية غري �لعاملة �لتي ليتم �لعرت�ف بها كاير�د�ت 

ويتم ت�ضجيلها يف ح�ضاب �لفو�ئد و�لعمولت �ملعلقة.

يتم �لعرت�ف بامل�ضاريف على ��ضا�ص مبد�أ �ل�ضتحقاق.

يتم ت�ضجيل �لعمولت كاإير�د�ت عند تقدمي �خلدمات �ملتعلقة بها, ويتم �لعرت�ف بارباح ��ضهم �ل�ضركات عند حتققها )�قر�رها من �لهيئة �لعامة للم�ضاهمني(.

تاريخ االإعرتاف باملوجودات املالية
يتم �لعرت�ف ب�ضر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية يف تاريخ �ملتاجرة )تاريخ �لتز�م �ملجموعة ببيع �أو �ضر�ء �ملوجود�ت �ملالية(.

امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط

م�ستقات مالية للتحوط -
لغر��ص حما�ضبة �لتحوط تظهر �مل�ضتقات �ملالية بالقيمة �لعادلة, ويتم ت�ضنيف �لتحوط كما يلي:

• �لتحوط للقيمة �لعادلة: هو �لتحوط ملخاطر �لتغري يف �لقيمة �لعادلة ملوجود�ت ومطلوبات �ملجموعة.	
يف حال �نطباق �ضروط حتوط �لقيمة �لعادلة �لفعال, يتم ت�ضجيل �لرباح و�خل�ضائر �لناجتة عن تقييم �د�ة �لتحوط بالقيمة �لعادلة و كذلك �لناجت عن 

�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �أو �ملطلوبات �ملتحوط لها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.
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• �لتحوط للتدفقات �لنقدية: هو �لتحوط ملخاطر تغري�ت �لتدفقات �لنقدية ملوجود�ت ومطلوبات �ملجموعة �حلالية و�ملتوقعة.	
يف حال �نطباق �ضروط حتوط �لتدفقات �لنقدية �لفعال, يتم ت�ضجيل �لأرباح �أو �خل�ضائر لد�ة �لتحوط �ضمن حقوق �مللكية ويتم حتويله لقائمة �لدخل 

�ملوحدة يف �لفرتة �لتي يوؤثر بها �جر�ء �لتحوط على قائمة �لدخل.
• �لتحوط ل�ضايف �ل�ضتثمار يف وحد�ت �أجنبية:	

يف حال �نطباق �ضروط �لتحوط ل�ضايف �ل�ضتثمار يف وحد�ت �أجنبية, يتم قيا�ص �لقيمة �لعادلة لد�ة �لتحوط ل�ضايف �ملوجود�ت �ملتحوط لها, ويف حال كون 
�لعالقة فعالة يعرتف باجلزء �لفعال من �لرباح �و �خل�ضائر لد�ة �لتحوط �ضمن حقوق �مللكية �ملوحدة ويعرتف باجلزء غري �لفعال �ضمن قائمة �لدخل 

�ملوحدة, ويتم ت�ضجيل �جلزء �لفعال يف قائمة �لدخل �ملوحدة عند بيع �ل�ضتثمار يف �لوحدة �لجنبية �مل�ضتثمر بها.
• �لتحوطات �لتي ل ينطبق عليها �ضروط �لتحوط �لفعال, يتم ت�ضجيل �لأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لد�ة �لتحوط يف قائمة �لدخل 	

�ملوحدة يف نف�ص �لفرتة.

م�ستقات مالية للمتاجرة -
يتم �إثبات �لقيمة �لعادلة مل�ضتقات �لأدو�ت �ملالية �ملحتفظ بها لأغر��ص �ملتاجرة )مثل عقود �لعمالت �لأجنبية �لآجلة, عقود �لفائدة �مل�ضتقبلية, عقود �ملقاي�ضة, 
حقوق خيار�ت �أ�ضعار �لعمالت �لأجنبية( يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة, وحتدد �لقيمة �لعادلة وفقًا لأ�ضعار �ل�ضوق �ل�ضائدة, ويتم ت�ضجيل مبلغ �لتغري�ت يف 

�لقيمة �لعادلة يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ي�ضتمر �لعرت�ف يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة باملوجود�ت �ملباعة و�لتي مت �لتعهد �ملتز�من باإعادة �ضر�ئها يف تاريخ م�ضتقبلي, وذلك ل�ضتمر�ر �ضيطرة �ملجموعة 
على تلك �ملوجود�ت ولأن �أية خماطر �أو منافع توؤول للمجموعة حال حدوثها, وي�ضتمر تقييمها وفقًا لل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة, تدرج �ملبالغ �ملقابلة للمبالغ 
�مل�ضتلمة لهذه �لعقود �ضمن �ملطلوبات يف بند �لأمو�ل �ملقرت�ضة, ويتم �لعرت�ف بالفرق بني �ضعر �لبيع و�ضعر �إعادة �ل�ضر�ء كم�ضروف فو�ئد ي�ضتحق على مدى 

فرتة �لعقد با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.

�أما �ملوجود�ت �مل�ضرت�ه مع �لتعهد �ملتز�من باإعادة بيعها يف تاريخ م�ضتقبلي حمدد فال يتم �لعرت�ف بها يف �لقو�ئم �ملالية, وذلك لعدم توفر �ل�ضيطرة على 
تلك �ملوجود�ت ولأن �أية خماطر �أو منافع ل توؤول للمجموعة حال حدوثها. وتدرج �ملبالغ �ملدفوعة �ملتعلقة بهذه �لعقود �ضمن �لود�ئع لدى �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات 
�مل�ضرفية �لأخرى �أو �ضمن �لت�ضهيالت �لإئتمانية ح�ضب �حلال, ويتم معاجلة �لفرق بني �ضعر �ل�ضر�ء و�ضعر �إعادة �لبيع كاإير�د�ت فو�ئد ت�ضتحق على مدى فرتة 

�لعقد با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.

املوجودات املالية املرهونة
هي تلك �ملوجود�ت �ملالية �ملرهونة ل�ضالح �طر�ف �خرى مع وجود حق للطرف �لخر بالت�ضرف بها )بيع �و �عادة رهن(. ي�ضتمر تقييم هذه �ملوجود�ت وفق 

�ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة لتقييم كل منها ح�ضب ت�ضنيفه �ل�ضلي.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�ستحقة
تظهر �ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للمجموعة يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة �ضمن بند "موجود�ت �أخرى" وذلك بالقيمة �لتي �آلت بها للمجموعة �أو �لقيمة 
�لعادلة �أيهما �أقل, ويعاد تقييمها يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية بالقيمة �لعادلة ب�ضكل �إفر�دي, ويتم ت�ضجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�ضارة يف قائمة �لدخل �ملوحدة ول 

يتم ت�ضجيل �لزيادة كاإير�د. يتم ت�ضجيل �لزيادة �لالحقة يف قائمة �لدخل �ملوحدة �إىل �حلد �لذي ل يتجاوز قيمة �لتدين �لذي مت ت�ضجيله �ضابقًا.

موجودات غري ملمو�سة
�ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لتي يتم �حل�ضول عليها من خالل �لندماج وتقيد بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �حل�ضول عليها .  �أما �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لتي يتم 

�حل�ضول عليها من خالل طريقة �أخرى غري �لندماج فيتم ت�ضجيلها بالتكلفة.

يتم ت�ضنيف �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة على ��ضا�ص تقدير عمرها �لزمني لفرتة حمددة. �و لفرتة غري حمددة  ويتم �طفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لتي لها عمر 
زمني حمدد خالل هذ� �لعمر ويتم قيد �لطفاء يف قائمة �لدخل �ملوحدة �ما �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لتي عمرها �لزمني غري حمدد فيتم مر�جعة �لتدين يف 

قيمتها يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية ويتم ت�ضجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ل يتم ر�ضملة �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لناجتة عن �عمال �ملجموعة ويتم ت�ضجيلها يف قائمة �لدخل �ملوحدة يف نف�ص �لفرتة.

يتم مر�جعة �أية موؤ�ضر�ت على تدين قيمة �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة  يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية.  كذلك يتم مر�جعة تقدير �لعمر �لزمني لتلك �ملوجود�ت ويتم 
�جر�ء �أية تعديالت على �لفرت�ت �لالحقة.

تت�ضمن �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة لدى �ملجموعة كافة �لأنظمة وبر�مج �حلا�ضب �لآيل و �خللو�ت حيث يتم �طفاوؤها بح�ضب عمرها �لنتاجي بن�ضب ترت�وح بني 
10-20٪ �ضنويًا.

العمالت االجنبية
يتم ت�ضجيل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية خالل �ل�ضنة باأ�ضعار �ل�ضرف �ل�ضائدة يف تاريخ �إجر�ء �ملعامالت. 

يتم حتويل �أر�ضدة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية با�ضعار �لعمالت �لجنبية �لو�ضطية �ل�ضائدة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ملعلنة من �لبنك �ملركزي 
�لأردين.

يتم حتويل �ملوجود�ت غري �ملالية و�ملطلوبات غري �ملالية بالعمالت �لجنبية و�لظاهرة بالقيمة �لعادلة يف تاريخ حتديد قيمتها �لعادلة. 

يتم ت�ضجيل �لرباح و�خل�ضائر �لناجتة عن حتويل �لعمالت �لأجنبية يف قائمة �لدخل �ملوحدة.  

يتم ت�ضجيل فروقات �لتحويل لبنود �ملوجود�ت و�ملطلوبات بالعمالت �لأجنبية غري �لنقدية )مثل �لأ�ضهم بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �لخر( كجزء 
من �حتياطي �لقيمة �لعادلة.

النقد وما يف حكمه
هو �لنقد و�لأر�ضدة �لنقدية �لتي ت�ضتحق خالل مدة ثالثة �أ�ضهر, وتت�ضمن: �لنقد و�لأر�ضدة لدى بنوك مركزية و�لأر�ضدة لدى �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضرفية, 

وتنزل ود�ئع �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ت�ضتحق خالل مدة  ثالثة �أ�ضهر و�لأر�ضدة �ملقيدة �ل�ضحب.

)3( ا�ستخدام التقديرات
توؤثر يف مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية  �لقيام بتقدير�ت و�جتهاد�ت  �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية يتطلب من �د�رة �ملجموعة  �لقو�ئم �ملالية وتطبيق  �ن �عد�د 
و�لف�ضاح عن �للتز�مات �ملحتملة0  كما �ن هذه �لتقدير�ت و�لجتهاد�ت توؤثر يف �لير�د�ت و�مل�ضاريف و�ملخ�ض�ضات وكذلك يف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة 
�لتي تظهر �ضمن حقوق �مللكية0  وب�ضكل خا�ص يتطلب من �د�رة �ملجموعة ��ضد�ر �حكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية و�أوقاتها0  
عن  تختلف  قد  �لفعلية  �لنتائج  و�ن  �لتيقن  وعدم  �لتقدير  من  متفاوتة  درجات  لها  متعددة  وعو�مل  فر�ضيات  على  بال�ضرورة  مبنية  �ملذكورة  �لتقدير�ت  �ن 

�لتقدير�ت وذلك نتيجة �لتغري�ت �لناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك �لتقدير�ت يف �مل�ضتقبل.

�إننا نعتقد باأن تقدير�تنا �ضمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة معقولة ومف�ضلة على �لنحو �لتايل:
• خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة: يتم مر�جعة خم�ض�ص �لديون �ضمن �لأ�ض�ص �ملو�ضوعة من قبل �لبنك �ملركزي �لأردين ومعايري �لتقارير 	

�ملالية �لدولية.
• يتم �حت�ضاب �لتدين يف قيمة �لعقار�ت �مل�ضتملكة �عتمادً� على تقييمات عقارية حديثة من قبل مقدرين معتمدين لغايات �حت�ضاب �لتدين, ويعاد �لنظر 	

يف ذلك �لتدين ب�ضكل دوري.
•  خم�ض�ص �ضريبة �لدخل: يتم حتميل �ل�ضنة �ملالية مبا يخ�ضها من نفقة �ضريبة �لدخل وفقًا لالأنظمة و�لقو�نني و�ملعايري �ملحا�ضبية ويتم �حت�ضاب و�إثبات 	

�ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�ضريبية �ملوؤجلة وخم�ض�ص �ل�ضريبة �لالزم.
• خم�ض�ضات ق�ضائية: ملو�جهة �أية �لتز�مات ق�ضائية يتم �أخذ خم�ض�ضات لهذه �لإلتز�مات ��ضتنادً� لر�أي �مل�ضـت�ضار �لقانوين يف �ملجموعة.	
• تقوم �لد�رة باعادة تقدير �لعمار �لنتاجية للموجود�ت �مللمو�ضة وغري �مللمو�ضة ب�ضكل دوري لغايات �حت�ضاب �ل�ضتهالكات و�لطفاء�ت �ل�ضنوية �عتماد� 	

على �حلالة �لعامة لتلك �ملوجود�ت وتقدير�ت �لعمار �لنتاجية �ملتوقعة يف �مل�ضتقبل, ويتم �خذ خ�ضارة �لتدين )�ن وجدت( �إىل قائمة �لدخل �ملوحدة.
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نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية  )4(
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

400ر104ر5585ر543ر6نقد يف �خلزينة
اأر�سدة لدى بنوك مركزية:
-471ر288ر8ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
871ر262ر87134ر080ر40متطلبات �لحتياطي �لنقدي

271ر367ر90039ر912ر54املجموع

ل يوجد �ر�ضدة مقيدة �ل�ضحب با�ضتثناء �لحتياطي �لنقدي كما يف 31 كانون �لول 2013 و 2012.

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية:  )5(
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

�ملجموعبنــوك وموؤ�ض�ضــات م�ضرفيــة خارجيـــةبنـوك وموؤ�ض�ضـــات م�ضرفيــــة حمليـــة
2013
دينـــار

2012
دينـــار

2013
دينـــار

2012
دينـــار

2013
دينـــار

2012
دينـــار

415ر263ر39215ر583ر87321ر896ر07014ر988ر54220ر322366ر595ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
103ر507ر42348ر889ر10382ر253ر42344ر455ر00064ر254ر0004ر434ر18ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة 3 �أ�ضهر �أو �أقل

518ر770ر81563ر472ر976104ر149ر49359ر443ر54285ر620ر3224ر029ر19املجموع

• بلغت �لأر�ضدة لدى �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ل تتقا�ضى فو�ئد 131ر207ر5 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل  365ر499ر4 دينار كما 	
يف 31 كانون �لأول 2012.

• بلغت �لأر�ضدة مقيدة �ل�ضحب 055ر709 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 000ر709 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012.	

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية  )6(
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية
000ر635ر10-�إيد�عات ت�ضتحق خالل فرتة من 3 ��ضهر �ىل 6 ��ضهر

000ر635ر10-املجمـــــــوع

• ل يوجد �يد�عات مقيدة �ل�ضحب كما يف 31 كانون �لول 2013 و 2012.	

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  )7(
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

938ر318ر9661ر326ر1 ��ضهم �ضركات

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بال�سايف  )8(
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

االفراد )التجزئة(
  421ر132ر18  899ر980ر23ح�ضابات جارية مدينة*

  175ر088ر168  870ر171ر178قرو�ص و كمبيالت**
  026ر520ر7  498ر528ر6بطاقـات �لئتمان

  660ر858ر63  379ر370ر69القرو�س العقارية

ال�سركات الكربى
  382ر755ر37  633ر127ر54ح�ضابات جارية مدينة*

  509ر985ر141  121ر409ر134قرو�ص و كمبيالت**
متو�سطة و�سغرية احلجم

  515ر286ر4  085ر419ر4ح�ضابات جارية مدينة*
  873ر073ر5  316ر986ر5قرو�ص و كمبيالت**

  072ر045ر40  847ر859ر36احلكومة و القطاع العام**
  633ر745ر486  648ر853ر513املجمـــــــوع

)266ر994ر6()160ر549ر7(ينزل : فو�ئد معلقة
)065ر109ر17()473ر052ر20(ينزل : خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

  302ر642ر462  015ر252ر486�سايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة

* �ضايف بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعمولت �ملقبو�ضة مقدمًا �لبالغة 562ر18 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 397ر24 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012.
** �ضايف بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعمولت �ملقبو�ضة مقدمًا �لبالغة 356ر153 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 192ر197 دينار كما يف 31 كانون �لأول 

.2012

• بلغت �لت�ضهيالت �لئتمانية غري �لعاملة 675ر881ر28 دينار �أي ما ن�ضبته 621ر5٪ من ر�ضيد �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة كما يف 31 كانون �لأول 2013 	
مقابل 264ر376ر28 دينار �أي ما ن�ضبته 830ر5٪  من �لر�ضيد �ملمنوح كما يف 31 كانون �لأول 2012.

• بلغت �لت�ضهيالت �لئتمانية غري �لعاملة بعد تنزيل �لفو�ئد �ملعلقة 515ر332ر21 دينار �أي ما ن�ضبته 213ر4٪ من ر�ضيد �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة بعد 	
تنزيل �لفو�ئد �ملعلقة كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 998ر381ر21 دينار �أي ما ن�ضتبه 457ر4٪ من �لر�ضيد �ملمنوح كما يف 31 كانون �لأول 2012.

• بلغت �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملمنوحة للحكومة �لأردنية وبكفالتها 847ر859ر36 دينار �أي ما ن�ضبته 173ر7٪ من �جمايل �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة 	
كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 072ر045ر40 دينار �أي ما ن�ضبته 227ر8٪ كما يف 31 كانون �لأول 2012.



بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
التقرير السنوي 2013 72

خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:
فيما يلي �حلركة على خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة:

�ل�ضركـــــــــــــــات
�لفـــر�د

دينـــار

�لقرو�ص 
�لعقارية

دينـــار

�ل�ضــركات 
�لكربى
دينـــار

�ل�ضغرية 
و�ملتو�ضطة

دينـــار

�لجمــايل

دينـــار
2013

  065ر109ر17  442ر572  175ر038ر9  333ر201  115ر297ر7�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة  
  366ر034ر3  583ر157  509ر578)661ر22(  935ر320ر2�ملقتطع خالل �ل�ضنة من �لير�د�ت 

)958ر90(  -)192ر68(  -)766ر22(�مل�ضتخدم من �ملخ�ض�ص خالل �ل�ضنة )�لديون �مل�ضطوبة(
  473ر052ر20  025ر730  492ر548ر9  672ر178  284ر595ر9�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

  464ر873ر18  025ر730  244ر501ر9  672ر178  523ر463ر8خم�ض�ص على �أ�ضا�ص �لعميل �لو�حد
  009ر179ر1  -  248ر47  -  761ر131ر1خم�ض�ص على �أ�ضا�ص �ملحفظة للديون حتت �ملر�قبة

  473ر052ر20  025ر730  492ر548ر9  672ر178  284ر595ر9املجموع

2012
  732ر489ر15  680ر520  932ر004ر9  343ر141  777ر822ر5�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة  

  826ر489ر4  762ر51  070ر090ر2  990ر59  004ر288ر2�ملقتطع خالل �ل�ضنة من �لير�د�ت 
)432ر925ر2(  -)766ر111ر2(  -)666ر813(�مل�ضتخدم من �ملخ�ض�ص خالل �ل�ضنة )�لديون �مل�ضطوبة(

  939ر54  -  939ر54  -  -�ملحول من �ملخ�ض�ضات �لأخرى
  065ر109ر17  442ر572  175ر038ر9  333ر201  115ر297ر7�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

  233ر083ر16  442ر572  803ر851ر8  333ر201  655ر457ر6خم�ض�ص على �أ�ضا�ص �لعميل �لو�حد
  832ر025ر1  -  372ر186  -  460ر839خم�ض�ص على �أ�ضا�ص �ملحفظة للديون حتت �ملر�قبة

  065ر109ر17  442ر572  175ر038ر9  333ر201  115ر297ر7املجموع

بلغت قيمة �ملخ�ض�ضات �لتي �نتفت �حلاجة �إليها نتيجة ت�ضويات �أو ت�ضديد ديون وحولت �إز�ء ديون غري عاملة مبلغ 081ر685ر2 دينار كما يف 31 كانون �لأول 
2013 مقابل 282ر141ر1 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012.

الفوائد املعلقة
فيما يلي �حلركة على �لفو�ئد �ملعلقة:

�لفـــر�د

دينـــار

�لقرو�ص 
�لعقارية

دينـــار

�ل�ضــركات 
�لكربى
دينـــار

�ل�ضغرية 
و�ملتو�ضطة

دينـــار

�لجمــايل

دينـــار
2013

  265ر994ر6  177ر270  794ر370ر4  989ر124  305ر228ر2�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
  203ر205ر2  337ر105  680ر255ر1  790ر31  396ر812�لفو�ئد �ملعلقة خالل �ل�ضنة
)981ر505()489ر2()919ر179(  -)573ر323(�لفو�ئد �ملحولة لالإير�د�ت

)327ر144ر1(  -)688ر087ر1(  -)639ر56( �لفو�ئد �لتي مت �ضطبها
  160ر549ر7  025ر373  867ر358ر4  779ر156  489ر660ر2الر�سيد يف نهاية ال�سنة

2012
  657ر276ر6  905ر210  256ر953ر3  601ر79  895ر032ر2�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

  788ر321ر2  074ر63  918ر354ر1  388ر45  408ر858�لفو�ئد �ملعلقة خالل �ل�ضنة
)248ر172()801ر3()395ر74(  -)052ر94(�لفو�ئد �ملحولة لالإير�د�ت

)931ر431ر1(  -)985ر862(  -)946ر568(�لفو�ئد �لتي مت �ضطبها
  266ر994ر6  178ر270  794ر370ر4  989ر124  305ر228ر2الر�سيد يف نهاية ال�سنة

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة  )9(
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية
853ر204ر97845ر631ر19�أذونات خزينة حكومية

024ر333ر552124ر506ر244�ضند�ت مالية حكومية وبكفالتها
000ر200ر8963ر468ر10�ضند�ت مالية �أخرى

877ر737ر426172ر607ر274
حتليل ال�سندات واالأذونات:

877ر737ر426172ر607ر274ذ�ت عائد ثابت
--ذ�ت عائد متغري

877ر737ر426172ر607ر274املجموع

• �إن �آجال ��ضتحقاق �ل�ضند�ت و�لأذونات ترت�وح من 27 يوم و لغاية 6 �ضنو�ت. 	
• يرت�وح معدل �أ�ضعار �لفائدة على �ل�ضند�ت من 788ر3٪ �ىل 6ر٪8.	

)10( موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - مرهونة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

894ر006ر52-�ضند�ت مالية حكومية وبكفالتها
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)11( ممتلكات ومعدات 
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

�أر��ضـي

دينـــار

مبانــــي

دينـــار

معد�ت و�أجهزة 
و�أثاث 

دينـــار

 و�ضائـط نقل

دينـــار

�أجهزة �حلا�ضب 
�لآيل 

دينـــار

ديكور�ت 
وحت�ضينات 

عقارية 
دينـــار

�ملجمــوع

دينـــار
- 2013
الكلفة:

  190ر911ر20  228ر637ر4  953ر712ر2  342ر439  671ر033ر4  619ر076ر3776ر011ر3�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
  170ر609  668ر195  025ر199  -  477ر214  --�لإ�ضافات

)440ر345()144ر104()958ر5(  -)987ر92()351ر142(-�ل�ضتبعاد�ت
  920ر174ر21  752ر728ر4  020ر906ر2  342ر439  161ر155ر4  268ر934ر3775ر011ر3الر�سيد يف نهاية ال�سنة

االإ�ستهالك املرتاكم:
  822ر323ر10  890ر200ر2  952ر276ر2  871ر323  629ر974ر2  480ر547ر2-�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

  914ر169ر1  812ر449  073ر212  361ر27  290ر379  378ر101-��ضتهالك �ل�ضنة
)180ر227()333ر85()591ر5(  -)931ر90()325ر45(-��ضتبعاد�ت

  556ر266ر11  369ر565ر2  434ر483ر2  232ر351  988ر262ر3  533ر603ر2-الر�سيد يف نهاية ال�سنة

  364ر908ر9  383ر163ر2  586ر422  110ر88  173ر892  735ر330ر3773ر011ر3�ضايف �لقيمة �لدفرتية  للممتلكات و�ملعد�ت
  364ر908ر9  383ر163ر2  586ر422  110ر88  173ر892  735ر330ر3773ر011ر3�سايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�سنة 

- 2012
الكلفة:

  979ر932ر19  176ر145ر4  788ر440ر2  407ر435  612ر823ر3  619ر076ر3776ر011ر3�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
  696ر398ر1  458ر620  600ر286  000ر128  638ر363  --�لإ�ضافات

)485ر420()406ر128()435ر14()065ر124()579ر153(  --�ل�ضتبعاد�ت
  190ر911ر20  228ر637ر4  953ر712ر2  342ر439  671ر033ر4  619ر076ر3776ر011ر3الر�سيد يف نهاية ال�سنة

االإ�ستهالك املرتاكم:
  651ر550ر9  564ر895ر1  206ر072ر2  180ر390  613ر747ر2  088ر445ر2-�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

  998ر163ر1  656ر425  673ر217  483ر44  794ر373  392ر102-��ضتهالك �ل�ضنة
)827ر390()330ر120()927ر12()792ر110()778ر146(  --��ضتبعاد�ت

  822ر323ر10  890ر200ر2  952ر276ر2  871ر323  629ر974ر2  480ر547ر2-الر�سيد يف نهاية ال�سنة

  368ر587ر10  338ر436ر2  001ر436  471ر115  042ر059ر1  139ر529ر3773ر011ر3�ضايف �لقيمة �لدفرتية  للممتلكات و�ملعد�ت
  374ر177  390ر132  -  -  984ر44  --دفعات على ح�ضاب �ضر�ء ممتلكات ومعد�ت 

  742ر764ر10  728ر568ر2  001ر436  471ر115  026ر104ر1  139ر529ر3773ر011ر3�سايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�سنة 

• بلغت �ملمتلكات و�ملعد�ت �مل�ضتهلكة بالكامل 226ر024ر7 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 497ر300ر6 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012 	
وماز�لت م�ضتخدمة من قبل �لبنك.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)12( موجودات غري ملمو�سة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

�أنظمة حا�ضوب وبر�مج وخلو�ت
 2013  
 دينــــــار

2012  
 دينــــــار

  678ر624  941ر680ر2ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
  551ر611ر2  410ر198�إ�ضافات

)288ر555()311ر728(�طفاء �ل�ضنة
  941ر680ر2  040ر151ر2ر�سيد نهاية ال�سنة

)13( موجودات اأخرى
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
 دينــــــار

  643ر194ر4  998ر849ر5فو�ئد و�إير�د�ت بر�ضم �لقب�ص
  480ر618  148ر634م�ضروفات مدفوعة مقدمًا

  586ر731  951ر732ر2عقار�ت �آلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�ضتحقة
  -  996ر63موجود�ت / �رباح م�ضتقات مالية غري متحققة

  211ر273  077ر492ذمم �خرى / �ضركة �لو�ضاطة
  658ر153ر1  246ر307ر2�أر��ضي معدة للبيع / �ضركة �لو�ضاطة

  700ر621ر1  -�ضند�ت ��ضتحقت و مل ت�ضدد
  -  816ر885ر7�إعتماد�ت خم�ضومة

  214ر183ر2  577ر906ر1�خرى
  492ر776ر10  809ر872ر21املجموع

�ن تفا�ضيل �حلركة على �لعقار�ت �لتي �آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون م�ضتحقة هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012 
 دينــــــار

  695ر863  586ر731ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
  653ر115  365ر001ر2��ضافات

)762ر247(  -��ضتبعاد�ت
  586ر731  951ر732ر2ر�سيد نهاية ال�سنة

تتطلب تعليمات �لبنك �ملركزي �لردين �لتخل�ص من �لعقار�ت �لتي �لت ملكيتها للمجموعة خالل فرتة �ق�ضاها �ضنتني من تاريخ �لحالة.
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)14( ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

20132012
داخل اململكة 

دينـــار
خارج اململكة

دينـــار
املجموع

دينـــار
د�خل �ململكة

دينـــار
د�خل �ململكة

دينـــار
�ملجموع
دينـــار

060ر334ر3023ر174ر7583ر825159ر015ر13137ر467ر69435ر548ر1ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
433ر893ر07379ر414ر36060ر479ر45819ر818ر45896ر818ر00091ر000ر5ود�ئع لأجل ت�ضتحق خالل 3 ��ضهر

000ر000ر10-000ر000ر00010ر000ر10-000ر000ر10ود�ئع لأجل ت�ضتحق خالل9-12 �ضهر
493ر227ر37593ر588ر11863ر639ر28329ر834ر589143ر285ر694127ر548ر16املجموع

)15( ودائع عمالء

�ملجموع�حلكومة و�لقطاع �لعام�ل�ضركات�لأفر�د
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

- 2013
390ر268ر83899ر273362ر331ر27931ر574ر67ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

168ر834ر0697618ر023271ر563ر18ود�ئع توفري
216ر413ر460472ر125ر29542ر287ر461196ر000ر234ود�ئع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار

774ر515ر374590ر488ر63742ر889ر763227ر137ر320املجموع

- 2012
213ر229ر62194ر242285ر821ر35028ر122ر65ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

621ر969ر3654018ر216155ر814ر18ود�ئع توفري
956ر329ر887369ر803ر34628ر613ر723152ر912ر187ود�ئع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار

790ر528ر548482ر089ر95329ر589ر289181ر849ر271املجموع

• بلغت ود�ئع �حلكومة �لأردنية و�لقطاع �لعام د�خل �ململكة 374ر488ر42 دينار �أي ما ن�ضبته  195ر7٪ من �إجمايل �لود�ئع كما يف 31 كانون �لأول 2013 	
مقابل 548ر089ر29 دينار �أي ما ن�ضبته 029ر6٪ كما يف 31 كانون �لأول 2012.

• بلغت �لود�ئع �لتي ل حتمل فو�ئد 960ر223ر104 دينار �أي ما ن�ضبته 650ر17٪ من �إجمايل �لود�ئع كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 480ر560ر106 	
دينار �أي ما ن�ضبته 084ر22 ٪ كما يف 31 كانون �لأول 2012.

• بلغت �لود�ئع �ملحجوزة )مقيدة �ل�ضحب( 574ر392ر1 دينار �أي ما ن�ضبته 236ر0٪ من �إجمايل �لود�ئع كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 263ر959ر2 	
دينار �أي ما ن�ضبته 613ر0٪ كما يف 31 كانون �لأول 2012.

• بلغت �لود�ئع �جلامدة 387ر436ر9 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 049ر261ر3 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012.	

)16( تاأمينــات نقديـــة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

928ر598ر87423ر380ر28تاأمينات مقابل ت�ضهيالت مبا�ضرة
750ر710ر2635ر431ر7تاأمينات مقابل ت�ضهيالت غري مبا�ضرة

582ر334ر2822ر443ر2تاأمينات �أخـرى
260ر644ر41931ر255ر38املجموع

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)17( اأموال مقرت�سة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

عدد �لأق�ضاط 
�ملبلغ

دينـــار
��ضتحقاق �ملتبقية�لكلية 

�لأق�ضاط
�ضعر فائدة �ل�ضمانات

�لإقر��ص 

- 2013
750ر2٪كمبيالة عند �لطلب9 �ضهور67811ر011ر5�قرت��ص من �لبنك �ملركزي �لأردين*

622ر8٪�ضند�ت رهن حمفظة �لقرو�ص�ضهرية149236109ر288ر2�ل�ضركة �لأردنية لإعادة متويل �لرهن �لعقاري **
827ر299ر7املجمــوع

- 2012
25ر4٪رهن �ضند�ت حكومية�أ�ضبوعية47611ر482ر21�قرت��ص من �لبنك �ملركزي �لأردين
27ر4٪رهن �ضند�ت حكومية�ضهرية62911ر778ر29�قرت��ص من �لبنك �ملركزي �لأردين

622ر8٪�ضند�ت رهن حمفظة �لقرو�ص�ضهرية410236121ر542ر2�ل�ضركة �لأردنية لإعادة متويل �لرهن �لعقاري **
515ر803ر53املجمــوع

* متثل �لأمو�ل �ملقرت�ضة من �لبنك �ملركزي �لبالغة 678ر011ر5 دينار �ضلف ت�ضجيع قطاع �ل�ضناعة.
** بلغت �لأمو�ل �لتي مت �عادة �قر��ضها 149ر288ر2 دينار ومبعدل �ضعر فائدة 522ر9٪ كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 410ر542ر2 دينار ومبعدل �ضعر 

فائدة 522ر9 ٪ كما يف 31 كانون �لأول 2012.

)18( خم�س�سات متنوعة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

ر�ضيد بد�ية 
�ل�ضنة

دينــــار

�ملكون خالل 
�ل�ضنة

دينــــار

�مل�ضتخدم 
خالل �ل�ضنة

دينــــار

ما مت رده 
لالإير�د�ت

دينــــار

ر�ضيد نهاية 
�ل�ضنة 
دينــــار

- 2013
868ر584)000ر137(  --868ر721خم�ض�ص �لق�ضايا �ملقامة �ضد �ملجموعة و�ملطالبات �لخرى

296ر813  -  -000ر296638ر175خم�ض�ضات �أخرى
164ر398ر1)000ر137(  -000ر164638ر897املجمـــوع

- 2012
868ر721)490ر282(  --358ر004ر1خم�ض�ص �لق�ضايا �ملقامة �ضد �ملجموعة و�ملطالبات �لخرى

296ر175)000ر50()298ر21(-594ر246خم�ض�ضات �أخرى
164ر897)490ر332()298ر21(-952ر250ر1املجمـــوع
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)19( �سريبة الدخل
خم�س�س �سريبة الدخل

�إن �حلركة على خم�ض�ص �ضريبة �لدخل هي كما يلي:
 2013  

  دينــــــار
2012  

  دينــــــار

  226ر183ر6  021ر398ر3ر�سيد بداية ال�سنة
)555ر392ر7()499ر401ر4(�ضريبة �لدخل �ملدفوعة

  350ر607ر4  892ر604ر5�ضريبة �لدخل �مل�ضتحقة
  021ر398ر3  414ر601ر4ر�سيد نهاية ال�سنة

متثل �ضريبة �لدخل �لظاهرة يف قائمة �لدخل ما يلي:
 2013  

  دينــــــار
2012  

  دينــــــار

  350ر607ر4  892ر604ر5�ضريبة �لدخل �مل�ضتحقة عن �أرباح �ل�ضنة
  -)342ر573(موجود�ت �ضريبية موؤجلة لل�ضنة
  -  272ر27مطلوبات �ضريبية موؤجلة لل�ضنة

  471ر360  458ر362�طفاء موجود�ت �ضريبية موؤجلة
)499ر20()613ر1(�طفاء مطلوبات  �ضريبية موؤجلة

  322ر947ر4  667ر419ر5

موجودات / مطلوبات �سريبة موؤجلة ب- 
�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20132012
ر�ضيد بد�ية 

�ل�ضنة
�لر�ضيد يف �ملبالغ �مل�ضافة�ملبالغ �ملحررة

نهاية �ل�ضنة 
�ل�ضريبة 

�ملوؤجلة
�ل�ضريبة 

�ملوؤجلة

�أ- موجود�ت �ضريبية موؤجلة
797ر5759ر9179ر31-)740(657ر32خم�ض�ص ديون غري عاملة من �ضنو�ت �ضابقة

370ر521247ر402173ر578-)165ر246(567ر824�حتياطي �لقيمة �لعادلة
595ر93630ر122198ر139663ر561  -983ر101فرق خم�ض�ص ديون م�ضكوك فيها

236ر000362ر000405ر350ر0001ر350ر1)452ر207ر1(452ر207ر1�أخرى
998ر032649ر441787ر623ر1392ر911ر1)357ر454ر1(659ر166ر2املجموع

ب- مطلوبات �ضريبية موؤجلة
436ر82336ر07434ر116-)378ر5(452ر121�حتياطي �لقيمة �لعادلة يف �لرباح �ملدورة

-272ر90827ر90890ر90  --�أرباح تقييم موجود�ت مالية من خالل قائمة �لدخل
436ر09536ر98262ر908206ر90)378ر5(452ر121املجموع

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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�ن �حلركة على ح�ضاب �ملوجود�ت/ �ملطلوبات �ل�ضريبية �ملوؤجلة هي كما يلي:

20132012
�ملطلوبات�ملوجود�تاملطلوباتاملوجودات

  935ر56  482ر037ر1  436ر36  998ر649ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
  -  -  272ر27  342ر573�مل�ضاف
)499ر20()484ر387()613ر1()308ر436(�مل�ضتبعد

  436ر36  998ر649  095ر62  032ر787ر�سيد نهاية ال�سنة

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

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

  655ر978ر15  341ر115ر17�لربح �ملحا�ضبي
)205ر053ر2()923ر293ر4(�رباح غري خا�ضعة لل�ضريبة

  048ر655ر3  763ر607ر3م�ضروفات غري مقبولة �ضريبيا
  330ر68  378ر5�أرباح متحققة يف �لأرباح �ملدورة

  828ر648ر17  559ر434ر16
    96ر30٪    67ر31٪ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية

ن�ضبة �ضريبة �لدخل �لقانونية على �لبنوك يف �لردن تبلغ 30٪ وعلى �ل�ضركة �لتابعة ٪24.
مت �جر�ء ت�ضوية نهائية مع د�ئرة �ضريبة �لدخل للبنك و�ل�ضركة �لتابعة حتى نهاية عام 2011.

مت تقدمي �لقر�ر �ل�ضريبي للبنك لعام 2012 ومل ي�ضدر قر�ر نهائي من قبل د�ئرة �ضريبة �لدخل حتى �عد�د هذه �لقو�ئم �ملالية.

)20( مطلوبات اأخرى
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

  257ر975ر1  364ر947ر3فو�ئد بر�ضم �لدفع
  256ر41  018ر129�ير�د�ت مقبو�ضة مقدما

  264ر635ر7  719ر429ر8ذمم د�ئنة
  268ر745ر1  831ر808ر1م�ضروفات م�ضتحقة وغري مدفوعة

  838ر900  602ر580مطلوبات / خ�ضائر م�ضتقات مالية غري متحققة
  204ر236ر1  375ر390ر2�ضيكات م�ضدقة م�ضحوبة على �لبنك

  480ر40  000ر60مكافاأة �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة
  029ر670  298ر161ر1حو�لت بر�ضم �لدفع

  296ر722ر15  432ر327ر16�أمانات للغري
  392ر131ر1  753ر904ر1�أخرى

  284ر098ر31  392ر739ر36املجمـوع
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)21( راأ�س املــال
يبلغ ر��ص �ملال �ملكتتب به )�ملدفوع( 000ر000ر100 دينار موزع على 000ر000ر100 �ضهم قيمه �ل�ضهم �ل�ضميه دينار و�حد كما يف 31 كانون �أول 2013 مقابل  

000ر000ر100 دينار موزع على 000ر000ر100 �ضهم قيمة �ل�ضهم �ل�ضمية دينار و�حد كما يف 31 كانون �لول 2012.

اأ�سهم مقرتح توزيعها –
قرر جمل�ص �لإد�رة بتاريخ 16 �ضباط 2014 �لتو�ضيه للهيئه �لعامه للم�ضاهمني بزيادة ر�أ�ص �ملال مببلغ 000ر000ر10 دينار بن�ضبة 10٪ من ر�أ�ص �ملال �ملكتتب به 
وذلك عن طريق ر�ضملة 739ر988ر9 دينار من �لرباح �ملدورة و 261ر11 دينار من �لحتياطي �لختياري �ىل ر�أ�ص �ملال وتوزيع �لزيادة على �ضكل �أ�ضهم منحة 

للم�ضاهمني لي�ضبح ر�أ�ص �ملال 000ر000ر110 دينار.

)22( االإحتياطيـات 

احتياطي قانوين –
متثل �ملبالغ �ملتجمعة يف هذ� �حل�ضاب ما مت حتويله من �لرباح �ل�ضنوية قبل �ل�ضر�ئب بن�ضبة 10٪ خالل �ل�ضنة و�ل�ضنو�ت �ل�ضابقة وفقًا لقانون �لبنوك وهو غري 

قابل للتوزيع على �مل�ضاهمني.

احتياطي اختياري –
ي�ضتخدم  �ل�ضابقة.  و�ل�ضنو�ت  �ل�ضنة  تزيد عن 20٪ خالل  بن�ضبة ل  �ل�ضر�ئب  �ل�ضنوية قبل  �لأرباح  �ملتجمعة يف هذ� �حل�ضاب ما مت حتويله من  �ملبالغ  متثل 

�لحتياطي �لختياري يف �لغر��ص �لتي يقررها جمل�ص �لد�رة ويحق للهيئة �لعامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه كاأرباح على �مل�ضاهمني.

احتياطي خماطر م�سرفية عامة –
ميثل هذ� �لبند �إحتياطي خماطر م�ضرفية عامة وفقا لتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين.

�ن �لحتياطيات �ملقيد �لت�ضرف بها هي كما يلي:

  �ملبلــــغ ��ضم �لحتياطي
  دينــــــار

طبيعة �لتقييد

مبوجب قانون �ل�ضركات و�لبنوك371ر781ر17�حتياطي قانوين
مبوجب تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين120ر671ر4�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)23( احتياطي القيمة العادلة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

م�ستقات للتحوط 
  دينــــــار

- 2013
)197ر577(�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

  165ر246�أرباح غري متحققة
)850ر73(موجود�ت �ضريبية موؤجلة

)882ر404(�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

- 2012
)227ر640(�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

  043ر90�أرباح غري متحققة
)013ر27(موجود�ت �ضريبية موؤجلة

)197ر577(�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

يظهر �حتياطي �لقيمة �لعادلة بال�ضايف بعد تقا�ص موجود�ت �ضريبية موؤجلة مببلغ 521ر173 دينار كما يف 31 كانون �لول 2013 مقابل موجود�ت �ضريبية 
موؤجلة مببلغ 370ر247 دينار كما يف 31 كانون �لول 2012.

)24( الفوائــد الدائنـــة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
لالفراد ) التجزئة( 

  211ر232  138ر161ح�ضابات جارية مدينة
  279ر441ر16  734ر866ر19قرو�ص وكمبيالت
  501ر916ر1  288ر580ر1بطاقات �لئتمان

  876ر913ر4  840ر394ر5القرو�س العقارية
ال�سركات الكربى

  173ر778ر2  264ر584ر2ح�ضابات جارية مدينة
  499ر170ر8  210ر150ر9قرو�ص وكمبيالت

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
  826ر251  523ر371ح�ضابات جارية مدينة

  853ر353  261ر388قرو�ص وكمبيالت
  916ر062ر2  707ر804ر2احلكومة والقطاع العام

  675ر87  555ر83�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
  525ر396  728ر269�أر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

  840ر685ر12  096ر259ر17موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
  659ر118  624ر232فو�ئد مقبو�ضة على عقود مقاي�ضة 

  704ر405ر2  292ر566ر2فو�ئد مقبو�ضة من �لتمويل بالهام�ص / عمالء �ضركة تابعة
  537ر815ر52  260ر713ر62املجمـوع
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)25( الفوائـد املدينــة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

573ر445ر1222ر075ر3ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

ودائع عمالء:
792ر38592ر63ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

832ر68851ر47ود�ئع توفري
786ر061ر46216ر177ر22ود�ئع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار

796ر731880ر043ر1تاأمينات نقدية
475ر644878ر956�أمو�ل مقرت�ضة

743ر401962ر957ر�ضوم موؤ�ض�ضة �ضمان �لود�ئع
754ر220571ر163ر1فو�ئد مدفوعة على عقود مقاي�ضة 

751ر945ر65321ر484ر29املجمـوع

)26( �سايف اإيرادات العموالت
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

عمولت د�ئنة:
695ر634ر3881ر304ر1عمولت ت�ضهيالت مبا�ضرة

556ر101ر4191ر078ر1عمولت ت�ضهيالت غري مبا�ضرة
251ر736ر8072ر382ر2�سايف ايرادات العموالت

)27( ارباح عمالت اأجنبية
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

812ر847522ر590ناجتة عن �لتد�ول/ �لتعامل
795ر329151ر126ناجتة عن �لتقييم

607ر176674ر717املجمـوع

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)28( ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

�ملجموععو�ئد توزيعات ��ضهم �رباح غري متحققة )خ�ضائر( �أرباح متحققة
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

- 2013
114ر349154ر75  908ر90)143ر12(��ضهم �ضركات

311ر15-  -  311ر15�ضند�ت
425ر349169ر75  908ر90  168ر3املجمــوع

- 2012
247ر154535ر81)161ر24(  254ر478��ضهم �ضركات

247ر154535ر81)161ر24(  254ر478املجمــوع

)29( اإيرادات اأخرى
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

481ر006ر9861ر366ر1عمولت و�ضاطة يف �ل�ضوق �ملايل
096ر562766ر624�إير�د�ت �لفيز�

998ر82115ر16�أتعاب �د�رة و��ضت�ضار�ت
908ر584263ر234عمولة �حلو�لت

113ر45941ر256��ضرتد�د ديون معدومة
031ر240154ر15�رباح  ر�أ�ضمالية

719ر0107ر7�يجار�ت مقبو�ضة
671ر046134ر82عمولة �ضيكات مرجتعة

001ر425321ر305عمولة حتويل رو�تب
538ر841543ر362�أجور بريد

920ر359862ر779�خرى
476ر117ر3334ر051ر4املجمـوع

)30( نفقات موظفني
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

186ر726ر7277ر298ر8رو�تب ومنافع وعالو�ت �ملوظفني
058ر277ر7311ر480ر1مكافاآت �ملوظفني

589ر923843ر896م�ضاهمة �ملجموعة يف �ل�ضمان �لجتماعي
895ر720255ر299نفقات طبية

601ر61739ر87نفقات تدريب �ملوظفني
139ر75227ر31مياومات �ضفر

089ر073122ر135�أخـــرى
557ر291ر54310ر230ر11املجمـوع
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)31( م�ساريف اأخرى
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

206ر805844ر978ر�ضوم و�ضر�ئب
231ر401728ر648م�ضاريف �حلا�ضب �لآيل
442ر255566ر318م�ضاريف ترويج و�عالن

470ر77537ر54م�ضاريف �ضفر 
642ر913239ر164م�ضاريف �لد�رة �لعامة )�لبحرين(

470ر812717ر728م�ضاريف �ت�ضالت
468ر356ر8231ر542ر1�يجار�ت �لفروع

646ر031366ر309�أتعاب جمل�ص �لد�رة
451ر023295ر396قرطا�ضية ولو�زم مكتبية

090ر979308ر320نفقات معامالت �ملقرت�ضني
962ر67020ر20نفقات در��ضات ��ضت�ضارية

455ر2496ر5�ضحف وجمالت و��ضرت�كات
189ر469418ر199م�ضاريف مهنية وقانونية

480ر00040ر60مكافاآت �ع�ضاء جمل�ص �لإد�رة
942ر051219ر212م�ضاريف �ضبكة �ل�ضر�ف �لآيل

008ر738176ر230ر�ضوم حت�ضيل فيز� �لعاملية
869ر779585ر582�خرى

021ر928ر7736ر773ر6

)32( ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

 333ر031ر11 674ر695ر11ربح �ل�ضنة )دينار(
 529ر679ر98 000ر000ر100�ملتو�ضط �ملرجح لعدد �لأ�ضهم )�ضهم(

فلـ�ص/دينــارفلـ�ص/دينــار

 0/112  0/117�حل�ضة �ل�ضا�ضية لل�ضهم من ربح �ل�ضنة

�ن �حل�ضة �ملخف�ضة لل�ضهم من ربح �ل�ضنة م�ضاوية للح�ضة �لأ�ضا�ضية لل�ضهم من ربح �ل�ضنة.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)33( النقد وما يف حكمه
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

  271ر367ر39  900ر912ر54نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر
  518ر770ر63  815ر472ر104ي�ضاف: �أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر
)493ر227ر83()283ر834ر133(ينزل: ود�ئع �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر

)000ر709()055ر709(ينزل: �أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب
  296ر201ر19  377ر842ر24املجموع

)34( امل�ستقــــــات
يظهر �جلدول �لتايل �لقيمة �لعادلة �ملوجبة و �ل�ضالبة للم�ضتقات �ملالية �ىل جانب توزيع �لقيمة �لأ�ضمية لها ح�ضب �آجالها.

�آجال �لقيمة �ل�ضمية ح�ضب �ل�ضتحقـاق 
قيمة عادلة 

موجبة
قيمة عادلة 

�ضالبة 
جمموع �لقيمة 

�لإ�ضمية 
من �ضنة �ىل 3 من 3-12 �ضهر خالل 3 �أ�ضهر 

�ضنو�ت 
�أكرث من 3 

�ضنو�ت 
�لف دينار�لف دينار�لف دينار�لف دينار�لف دينار�لف دينار�لف دينار

- 2013
--688ر64022ر32842ر64265م�ضتقات حمتفظ بها للمتاجرة

679ر0904ر7--769ر57811-عقود مقاي�ضة فو�ئد *
64580املجموع

- 2012
--524ر18025ر70414ر7639-م�ضتقات حمتفظ بها للمتاجرة

459ر5---459ر8255-عقود مقاي�ضة فو�ئد *
901-املجموع

تدل �لقيمة �لعتبارية )�لإ�ضمية( على قيمة �ملعامالت �لقائمة يف نهاية �ل�ضنة وهي ل تدل على خماطر �ل�ضوق �و خماطر �لئتمان.

�لأردنية وطري�ن  �مل�ضلحة  للقو�ت  �لتابع  �لتنموية و�ل�ضتثمارية  �مل�ضاريع  �لبنك بالدخول يف عقود مقاي�ضة فو�ئد كاأد�ة حتوط مقابل �ضند�ت �ضندوق  * قام 
�لمار�ت وبنك دبي �لوطني وذلك ملو�جهة خماطر تغيري �أ�ضعار �لفو�ئد.

)35( املعامالت مع جهات ذات عالقة
ت�ضمل �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �لقو�ئم �ملالية للبنك و�ل�ضركة �لتابعة �لتالية:

را�س مال ال�سركة         

ن�ضبة �مللكية��ضم �ل�ضركة
2013

دينــــــار
2012

دينــــــار

000ر600ر00015ر600ر10015٪�ضركة �لتعاون �لعربي لال�ضتثمار�ت �ملالية

مت ��ضتبعاد �لر�ضدة و�ملعامالت فيما بني �لبنك و�ل�ضركة �لتابعة.

�لفو�ئد  ��ضعار  وبا�ضتخد�م  للبنك  �لعتيادية  �لن�ضاطات  �ضمن  �لعليا  و�لد�رة  �ل�ضقيقة  و�ل�ضركات  �لم  �ل�ضركة  مع  معامالت  يف  بالدخول  �ملجموعة  قامت 
و�لعمولت �لتجارية. �ن جميع �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملمنوحة للجهات ذ�ت �لعالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها �أي خم�ض�ص.
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�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:

�جلهات ذ�ت �لعالقة
�ل�ضركة �لأم 

و�ل�ضركات 
�ل�ضقيقة
دينــــــار

�لد�رة 
�لتنفيذية 

�لعليـــا  
دينــــــار

موظفي �لبنك

دينــــــار

�أع�ضاء جملـ�ص
�لد�رة

دينــــــار

2013

دينــــــار

2012

دينــــــار

بنود قائمة املركز املايل
  193ر302ر9  113ر949ر10  394ر14  178ر693ر7  541ر241ر3    -ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

�أر�ضدة لدى �لبنوك
  938ر028ر31  264ر784ر32  -  -  -  264ر784ر32و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضرفية

  802ر198ر12  578ر425ر18  -  -  -  578ر425ر18ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
  357ر631ر5  885ر431ر6  047ر146ر3  365ر470ر1  473ر815ر1  -ود�ئع �لعمالء

بنود خارج قائمة املركز املايل
  501ر743ر12  671ر400ر40  300  -  -  371ر400ر40كفالت

  795ر734ر2  -  -  -  -  -�عتماد�ت
  300ر459ر5  400ر769ر11  -  -  -  400ر769ر11عقود مقاي�ضة فو�ئد

  -  000ر550ر35  -  -  -  000ر550ر35عقود مقاي�ضة عمالت

عنا�سر قائمة الدخل
  450ر688  234ر886  564  938ر296  547ر133  185ر455فو�ئد وعمولت د�ئنة

)672ر099ر1()429ر804ر1()272ر123()763ر33()439ر64()955ر582ر1(فو�ئد وعمولت مدينة
  800ر46  800ر46  800ر46  -  -  -�يجار�ت مدفوعة

ترت�وح ��ضعار �لفائدة �لد�ئنة على �لت�ضهيالت �لئتمانية ما بني 3٪ �ىل 9٪, وترت�وح ��ضعار �لفائدة �ملدينة على ود�ئع �لعمالء ما بني 5ر0٪ �ىل 75ر٪5.

فيما يلي ملخ�ص ملنافع �لد�رة �لتنفيذية �لعليا للبنك:
 2013  

  دينــــــار
2012  

  دينــــــار

062ر984ر6361ر265ر2رو�تب ومكافاآت 

)36( القيمة العادلة لالأدوات املالية
ي�ضتخدم �لبنك �لرتتيب �لتايل لأ�ضاليب وبد�ئل �لتقييم وذلك يف حتديد وعر�ص �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية:

�مل�ضتوى �لأول: �لأ�ضعار �ل�ضوقية �ملعلنة يف �لأ�ضو�ق �لفعالة لنف�ص �ملوجود�ت و�ملطلوبات.
�مل�ضتوى �لثاين: تقنيات �أخرى حيث تكون كل �ملدخالت �لتي لها تاأثري مهم على �لقيمة �لعادلة ميكن مالحظتها ب�ضكل  مبا�ضر �أو غري مبا�ضر من معلومات 

�ل�ضوق.
�مل�ضتوى �لثالث: تقنيات �أخرى حيث ت�ضتخدم مدخالت لها تاأثري مهم على �لقيمة �لعادلة  ولكنها لي�ضت مبنية على معلومات من �ل�ضوق ميكن مالحظتها. 

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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�جلدول �لتايل يبني حتليل �لأدو�ت �ملالية �مل�ضجلة بالقيمة �لعادلة وح�ضب �لرتتيب �لهرمي �ملذكور �أعاله:

�ملجموع�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لأول
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

- 2013
موجودات مالية 

966ر326ر1-368ر598101ر225ر1موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
426ر607ر274-530ر338ر896267ر268ر7موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

996ر63--996ر63�رباح م�ضتقات مالية غري متحققة

التزامات مالية
602ر580-602ر580-خ�ضائر م�ضتقات مالية غري متحققة

- 2012
موجودات مالية 

938ر318ر1-618ر32081ر237ر1موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
877ر737ر172-877ر737ر172-موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

894ر006ر52-894ر006ر52-موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة - مرهونة

التزامات مالية
838ر900-838ر900-خ�ضائر م�ضتقات مالية غري متحققة

)37( القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية
ت�ضمل هذه �لأدو�ت �ملالية �لأر�ضدة �لنقدية و�لود�ئع لدى �لبنوك و�لبنوك �ملركزية, �لت�ضهيالت �لإئتمانية �ملبا�ضرة, �ملوجود�ت �ملالية �لأخرى وود�ئع �لعمالء, 

ود�ئع �لبنوك و�ملطلوبات �ملالية �لأخرى.

ل تختلف �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ب�ضكل جوهري عن قيمتها �لدفرتية.

)38( ادارة املخاطر
تقوم خمتلف دو�ئر �لئتمان و�ملخاطر باتباع �ف�ضل �لو�ضائل و�لجر�ء�ت �لتي ت�ضمن تطبيق �ل�ضيا�ضات و�لجر�ء�ت �ملعمول بها �ضو�ء تلك �ل�ضادرة عن �لبنك 
�ملركزي �لردين �و عن �ملوؤ�ض�ضة �لم يف �لبحرين, وقد كان لالإد�رة دور فعال يف م�ضاعدة �ملجموعة يف تفادي �لعديد من �ملخاطر و�خل�ضائر خا�ضة بالظروف 
�لقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية �ل�ضائدة وذلك عن طريق تطبيق �حدث �لو�ضائل و�ل�ضاليب �ملتبعة يف �لبنوك �لر�ئدة  ومن خالل �ل�ضتعانة بالأنظمة �لبنكية و�لتحليلية 

�ملختلفة وحتديث م�ضتمر لل�ضيا�ضات �ملختلفة و�لجر�ء�ت �ملعمول بها.

�ن عملية �إد�رة �ملخاطر د�خل �أن�ضطة �ملجموعة ت�ضمل حتديد وقيا�ص وتقييم ر�ضد �ملخاطر �ملالية وغري �ملالية �لتي ميكن �أن توؤثر �ضلبا على �أد�ء �ملجموعة 
و�ضمعتها �أو �أهد�فها �ضمان �أن �لبنك يحقق �لعائد �لأمثل يف �لعودة عن �ملخاطر �ملتخذة.

�لإد�رة �لعليا للمجموعة هي �مل�ضوؤولة عن حتديد �ملبادئ �لرئي�ضية للمخاطر و مقد�ر �ملخاطر �لتي ميكن للمجموعة تقبلها, و كذلك �لتوزيع �لأمثل لها بقطاعات 
�لبنك �ملعنية.

وجتدر �ل�ضارة �ىل �نه مت خالل عام 2013 �ل�ضتمر�ر بعملية �لتقييم �لد�خلي لكفاية ر�أ�ص �ملال ICAAP و�لتي تت�ضمن تقييم م�ضتوى كفاية ر�أ�ص �ملال و�ل�ضيولة 
�لقانونية بناء� على ��ضرت�تيجية �لأعمال لثالث �ضنو�ت.

كما ��ضتطاعت �ملجموعة �ملحافظة على ن�ضبه كفاية ر�أ�ضمال مب�ضتوى مرتفع �إ�ضافة �إىل �حلفاظ  على ن�ضبة �ضيولة مريحة وذلك حت�ضبا لأي �أو�ضاع �ضاغطة قد 
.III و بازل ICAAP تطر�أ وللحفاظ على متانة �ملجموعة ح�ضب متطلبات
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يتمحور �لإطار �لعام لإد�رة خماطر �لئتمان يف �لبنك حول �لتاأكيد على �ضرورة �لتنويع و�لتوزيع يف حمفظة �لت�ضهيالت �لئتمانية على  قطاعات �قت�ضاديه 
حيوية هامة و تقلي�ص حجم �لت�ضهيالت للقطاعات �لكرث خطورة , �لمر �لذي يعك�ص �د�رة فعالة للمخاطر و�ضيا�ضة �ئتمان تو�ئم بني �ملخاطر و�لعائد. ويف هذ� 
�لإطار �أي�ضا من �ملتوقع �لبدء بتفعيل و�لرتكيز على تقدمي �خلدمات �مل�ضرفية لقطاع �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة �بتد�ء من �لن�ضف �لثاين لعام 2014 , 
علمًا بانه مت ��ضتحد�ث �ضيا�ضة �ئتمانية خا�ضة لهذه �لفئة بالإ�ضافة �ىل نظام ت�ضنيف مبوجب Scorecard  �عتمد على عو�مل مالية وغري مالية من حيث نوع 

�ل�ضركات, موؤهالت �ل�ضركات, نوعية �لد�رة, �د�ء �لقطاع و�د�ء �حل�ضاب لدى بنوك.

كما جتدر �ل�ضارة �ىل قيام �ملجموعة خالل 2013 من �لنتهاء من �عد�د  كافة �ضيا�ضات  �ملخاطر مت�ضمنة خماطر �ل�ضيولة , �ل�ضوق , ��ضعار �لفائدة , �ضيا�ضة 
Fund Transfer Pricing و�عتمادها من قبل جمل�ص  �لد�خلي  �لت�ضعري  بالإ�ضافة �ىل �عد�د �ضيا�ضة   , �لت�ضغيل  Trading Policy , وخماطر  �ل�ضتثمار 
�لد�رة , كذلك قامت �ملجموعة باإعد�د ��ضرت�تيجية  �ملخاطر لالأعو�م �لثالث  �ملقبلة �عتماد� على خطة �لعمال لتلك �ل�ضنو�ت بالإ�ضافة �ىل �لنتهاء من و�ضع 
�لطار �لعام للم�ضتوى �ملقبول من �ملخاطر Risk Appetite Statement  �ضاملة لكافة �ملخاطر وفق تعليمات �لدعامة �لثانية لبازلII  . كما حتر�ص �ملجموعة 

على �ملر�جعة �لدورية لل�ضيا�ضات �ملختلفة وب�ضكل خا�ص �ل�ضيا�ضة �لئتمانية بهدف �لتعامل مع �ملخاطر �ملحيطة و�حلد �إن �أمكن من �أثرها.

وفيما يلي �أهم �ملخاطر �مل�ضرفية �لتي تتعر�ص لها �ملجموعة و�أ�ضلوب �د�رتها:

)38/اأ( خماطر االئتمان 
خماطر �لإئتمان هي �ملخاطر �لتي قد تنجم عن تخلف �أو عجز �لطرف �لآخر لالأد�ة �ملالية عن �لوفاء بالتز�ماته جتاه �ملجموعة مما يوؤدي �ىل حدوث خ�ضائر. 
�لبنوك  فيها  �ملالية مبا  �ملوؤ�ض�ضات  و  للحكومات  �ملقدمة  �لت�ضهيالت  ت�ضم  �أق�ضام  �أربعة  �إىل  �لئتمانية  �لت�ضهيالت  تق�ضيم حمفظة  على  �ملوؤ�ض�ضة  بنك  يعتمد 
�لقرو�ص  ت�ضم  و�لتي  �لتجزئة  ت�ضهيالت  �إىل  بالإ�ضافة  و�ملتو�ضطة �حلجم  �ل�ضغرية  و�ل�ضركات  �لكربى  �ل�ضركات  ت�ضهيالت  كاًل من  ت�ضم  �لتي  و�ل�ضركات  
�ل�ضخ�ضية وقرو�ص �لإ�ضكان ومنتجات �أخرى مثل بطاقات �لئتمان  وقرو�ص �ل�ضيار�ت �ل�ضخ�ضية.  وحيث �أن �ملجموعة تعمل �ضمن �ضبكة  �ملوؤ�ض�ضة �لعربية 
�مل�ضرفية )�لبحرين( فقد قامت �ملوؤ�ض�ضة �لأم على تعزيز �لرقابة �لئتمانية عن طريق �إ�ضد�ر �ضيا�ضات �ئتمانية تخ�ص كل نوع من �أق�ضام �لت�ضهيالت �أعاله, 
للعمالء كّل  �أي�ضَا تقييم خا�ص  �لت�ضهيالت, وت�ضمنت  �أو جتديد  �أن يتم �للتز�م بها لدى منح  �لتي يجب  �لقو�عد و�لإجر�ء�ت  �ل�ضيا�ضات  وقد ت�ضمنت هذه 
ح�ضب ت�ضنيفه, حيث يتم �لعتماد حاليًا على منوذج تقييم Moody’s Risk Advisor لت�ضنيف ت�ضهيالت �ل�ضركات �لكربى و�لذي يتم �آليًا, و�عتماد منوذج 
Credit Scoring لتقييم �لعمالء �ملدرجني �ضمن �ل�ضركات �ل�ضغرية و/�أو ت�ضهيالت �لأفر�د )�لتجزئة(. كما قام �لبنك باعتماد منهجية عمل و �إطار �لتقييم 

�لئتماين ��ضتنادً� على بيانات مالية غري مدققة لبع�ص �لعمالء بالإ�ضافة �إىل و�ضع حدود ملثل هذه �ملحفظة.

يتم مر�قبة و�د�رة حمفظة �لت�ضهيالت لبنك �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية )�لأردن( عن طريق عدة جلان �ئتمانية, ت�ضم ثالثة جلان عليا من �أع�ضاء جمل�ص 
�إد�رة جمموعة بنك �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية, بالإ�ضافة �إىل جلنتني , و�حده  حمليه تتاألف من مدر�ء �لدو�ئر يف �لبنك يف �لردن بالإ�ضافة �ىل �ملدير �لعام 
و�خرى تتاألف من نف�ص �ع�ضاء �للجنة �ملحلية بالإ�ضافة �ىل ممثل من د�ئرة �د�رة �ملخاطر يف �ملوؤ�ض�ضة �لم , وكذلك جلنة فرعية تنظر يف �لت�ضهيالت �ل�ضغرية 

�حلجم و�لتي تقل عن 100 �ألف دينار �أردين.  وقد مت حتديد �ضالحيات كل جلنة بناءً� على درجة �لتقييم �لئتماين للعميل وعلى مدة �لت�ضهيالت �ملمنوحة.

كما تقوم �ملجموعة باتباع �ضيا�ضة �لتنويع على م�ضتوى �لعمالء , �لقطاعات �لقت�ضادية و�ملناطق �جلغر�فية مما ي�ضاهم يف تقليل درجة  �ملخاطر �لئتمانية.  
وبهدف رقابة خماطر �لإقر��ص, تعقد جلنة �إد�رة �ملخاطر �ملنبثقة عن جمل�ص �لد�رة �جتماعات دورية ملناق�ضة كافة �لأمور �ملتعلقة مبخاطر �لئتمان, ويتم 
تزويدها بتقارير ربع �ضنوية عن توزيع حمفظة �لت�ضهيالت من حيث �لتوزيع �لقت�ضادي, و�لت�ضنيف �لئتماين, و�لتوزيع �جلغر�يف, �لآجال �لزمنية للت�ضهيالت, 
ون�ضبة RAROC لكل حمفظة ور��ص �ملال �لقت�ضادي مما يحدد توجه �ملجموعة يف �لفرتة �لزمنية �لقادمة. كما يتم ب�ضكل دوري مر�جعة كفاية خم�ض�ص 

�لتدين يف قيمة �لت�ضهيالت �لئتمانية.

�ن تفا�ضيل حمفظة �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة مبينة يف �ي�ضاح )8( بال�ضافة �ىل ذلك فان �لتز�مات �ملجموعة خارج قائمة �ملركز �ملايل �ملعر�ضة ملخاطر 
�لئتمان مبينة يف �ي�ضاح )42(.

حتد �ملجموعة من خماطر تركز �ملوجود�ت و�ملطلوبات من خالل توزيع ن�ضاطاتها على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغر�فية د�خل وخارج �ململكة.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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1( �لتعر�ضات ملخاطر �لئتمان )بعد خم�ض�ص �لتدين و�لفو�ئد �ملعلقة وقبل �ل�ضمانات وخمففات �ملخاطر �لأخرى(:

 2013  
  دينــــــار

2012  
  دينــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل 
871ر262ر34234ر369ر48�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

518ر770ر81563ر472ر104�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
000ر635ر10-�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

�لت�ضهيالت �لئتمانية:
202ر215ر494184ر425ر196لالأفر�د

338ر532ر92863ر034ر69�لقرو�ص �لعقارية
لل�ضركات:

922ر331ر395166ر629ر174�ل�ضركات �لكربى
768ر517ر3518ر302ر9�ملتو�ضطة و�ضغرية �حلجم

072ر045ر84740ر859ر36للحكومة و�لقطاع �لعام
877ر737ر426172ر607ر274موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

894ر006ر52-موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة – مرهونة
542ر378ر6656ر073ر14�ملوجود�ت �لأخرى

004ر434ر263802ر775ر927اجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل
بنود خارج قائمة املركز املايل-

497ر202ر40944ر895ر83كفالت
782ر882ر5533ر669ر11�عتماد�ت

458ر539ر8862ر651ر3قبولت
966ر031ر90021ر774ر25�ضقوف ت�ضهيالت غري م�ضتغلة

703ر656ر74871ر991ر124اجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل
707ر090ر011874ر767ر052ر1اجمايل بنود داخل وخارج قائمة املركز املايل

�إن �أنو�ع �ل�ضمانات مقابل �لقرو�ص و�لت�ضهيالت هي كما يلي:
• �لرهونات �لعقارية.	
• رهن �لأدو�ت �ملالية مثل �لأ�ضهم.	
• �لكفالت �لبنكية. 	
• �ل�ضمان �لنقدي.	
• كفالة �حلكومة.	

وتقوم �لإد�رة مبر�قبة �لقيمة �ل�ضوقية لتلك �ل�ضمانات ب�ضكل دوري ويف حال �نخفا�ص قيمة �ل�ضمان يقوم �لبنك بطلب �ضمانات �إ�ضافية لتغطية قيمة �لعجز 
�إ�ضافة �إىل �أن �ملجموعة تقوم بتقييم �ل�ضمانات مقابل �لت�ضهيالت �لئتمانية غري �لعاملة ب�ضكل دوري.
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2( توزيع �لتعر�ضات �لئتمانية ح�ضب درجة �ملخاطر وفق �جلدول �لتايل:

�ل�ضركــات
�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضركــات �لكربى�لقرو�ص �لعقارية�لأفر�د

�ل�ضغرية 
و�ملتو�ضطة

�حلكومة و�لقطاع 
�لعام

�لبنوك 
و�ملوؤ�ض�ضات 

�مل�ضرفية �لخرى

�ملجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

 - 2013
904ر901ر218453ر949ر79087ر562ر284357ر608658ر582ر3843ر620361ر787ر3متدنية �ملخاطر
186ر175ر961464ر155ر28-612ر426ر9888ر549ر940172ر892ر68565ر149ر189مقبولة �ملخاطر
منها م�ضتحقة:*

121ر517ر76--748ر705ر3502ر820ر53929ر626ر48414ر364ر29لغاية 30 يوم
514ر381ر13--242ر55135ر810ر5434ر140ر1784ر395ر4من 31 �ىل 60 يوم

131ر418ر8--240ر30159ر375ر4351ر577ر1552ر406ر4حتت �ملر�قبة
غري عاملة

092ر553ر1--240ر08676ر231175ر535173ر128ر1دون �مل�ضتوى
506ر383ر2--850ر323334ر314507ر019176ر365ر1م�ضكوك فيها

077ر945ر24--662ر392852ر484ر43714ر586272ر335ر9هالكة
896ر376ر179955ر105ر790116ر562ر888357ر407ر69810ر674ر741192ر453ر60069ر172ر209املجموع

160ر549ر7--025ر867373ر358ر7794ر489156ر660ر2ينزل: فو�ئد معلقة
473ر052ر20--025ر492730ر548ر6729ر284178ر595ر9ينزل: خم�ض�ص �لتدين

263ر775ر179927ر105ر790116ر562ر838357ر304ر3399ر767ر290178ر118ر82769ر916ر196ال�سايف

 - 2012
225ر222ر211383ر817ر11869ر123ر459304ر578312ر692ر9154ر944593ر682ر3متدنية �ملخاطر
024ر892ر307402ر588ر4-821ر491ر6777ر978ر917152ر190ر30261ر642ر176مقبولة �ملخاطر
منها م�ضتحقة:*

134ر038ر112--143ر938ر4762ر850ر25372ر831ر26215ر418ر20لغاية 30 يوم
029ر321ر7--054ر10-510ر532ر4654ر778ر2من 31 �ىل 60 يوم

822ر046ر12--759ر983648ر053ر5076ر715ر5731ر628ر3حتت �ملر�قبة
غري عاملة

940ر762--124ر08537ر55-731ر670دون �مل�ضتوى
765ر054ر3--306ر62823ر902ر6191ر21234ر094ر1م�ضكوك فيها

559ر558ر24--919ر376846ر766ر86914ر395388ر556ر8هالكة
335ر537ر518826ر405ر11874ر123ر388304ر360ر3279ر449ر827180ر923ر15763ر275ر194املجموع

266ر994ر6--177ر795270ر370ر9894ر305124ر228ر2ينزل::فو�ئد معلقة
065ر109ر17--442ر175572ر038ر3339ر115201ر297ر7ينزل: خم�ض�ص �لتدين

004ر434ر518802ر405ر11874ر123ر769304ر517ر3578ر040ر505167ر597ر73763ر749ر184ال�سايف

* يعترب كامل ر�ضيد �لدين م�ضتحق يف حال ��ضتحقاق �حد �لق�ضاط �و �لفو�ئد ويعترب ح�ضاب �جلاري مدين م�ضتحق �ذ� جتاوز �ل�ضقف.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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فيما يلي توزيع �لقيمة �لعادلة لل�ضمانات �ملقدمة مقابل �لت�ضهيالت:
�ل�ضركات

�لقرو�ص �لأفر�د
�لعقارية

�ل�ضركــات 
�لكربى 

موؤ�ض�ضات 
�ضغرية 

ومتو�ضطة
�حلكومة 

و�لقطاع �لعام
�ملجموع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

-2013
ال�سمانات مقابل:

661ر547ر84744ر859ر18336ر150642ر530ر7923ر689338ر176ر3متدنية �ملخاطر
328ر523ر112-028ر763ر9414ر956ر46120ر777ر89859ر025ر27مقبولة �ملخاطر 

843ر782ر2-045ر36859ر083296ر215ر3472ر212حتت �ملر�قبة
غري عاملة:

438ر374-683ر05326ر702175ر172-دون �مل�ضتوى
988ر469--863ر110346ر015122ر1م�ضكوك فيها

788ر225ر6-602ر85880ر516ر5143ر814165ر492ر2هالكة
046ر954ر847166ر859ر54136ر571ر2335ر822ر66228ر791ر76362ر908ر32املجموع

منها:
875ر609ر16-081ر364ر8141ر104ر7907ر190186ر954ر7تاأمينات نقدية

421ر978ر82-863ر138ر1314ر748ر26715ر585ر16062ر506عقارية
287ر989ر27-242ر3896ر114ر5-656ر868ر22�أ�ضهم متد�ولة

617ر446ر2-355ر90062ر605784ر75719ر579ر1�ضيار�ت و�آليات
200ر024ر130-541ر571ر2345ر752ر66228ر791ر76362ر908ر32املجموع

 - 2012
ال�سمانات مقابل:

848ر444ر07246ر045ر13540ر000255ر179ر9152ر726593ر371ر3متدنية �ملخاطر
336ر695ر105-106ر958ر6504ر959ر50924ر843ر07157ر934ر17مقبولة �ملخاطر 

850ر824ر3-333ر802259ر777ر5331ر601ر1821ر186حتت �ملر�قبة
غري عاملة:

093ر104--085ر55-008ر49دون �مل�ضتوى
149ر237ر1--851ر180ر3921ر90634ر21م�ضكوك فيها

062ر022ر9-128ر40299ر150ر0475ر485277ر495ر3هالكة
338ر328ر072166ر045ر70240ر571ر7905ر302ر39635ر350ر37860ر058ر25املجموع

منها:
984ر046ر15-797ر713ر9241ر500ر1987ر06522ر810ر5تاأمينات نقدية

249ر649ر81-624ر834ر1113ر092ر66820ر953ر84655ر768ر1عقارية
095ر601ر22-242ر4536ر979ر6-400ر615ر15�أ�ضهم متد�ولة

632ر579ر2-039ر52617ر698-067ر864ر1�ضيار�ت و�آليات
960ر876ر121-702ر571ر0145ر271ر86635ر975ر37855ر058ر25املجموع

الديون املجدولة:
نفت كت�ضهيالت �ئتمانية غري عاملة و�أُخرجت من �إطار �لت�ضهيالت �لئتمانية غري �لعاملة مبوجب جدولة �أُ�ضولية ومت ت�ضنيفها  هي تلك �لديون �لتي �ضبق و�أن �ضُ

كديون حتت �ملر�قبة, وقد بلغ �إجماليها 662ر430 دينار خالل 2013 مقابل 359ر220 دينار خالل 2012.

الديون املعاد هيكلتها:
يق�ضد باأعادة �لهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع �لت�ضهيالت �لئتمانية من حيث تعديل �لأق�ضاط �أو �إطالة عمر �لت�ضهيالت �لئتمانية �أو تاأجيل بع�ص �لأق�ضاط �أو متديد 
فرتة �ل�ضماح ... �لخ, ومت ت�ضنيفها كديون حتت �ملر�قبة, وقد بلغت قيمتها 000ر351ر1 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013  مقابل 507ر344ر2 دينار كما يف 

31 كانون �لأول 2012.
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3( �ضند�ت و�أ�ضناد و�أذونات:
يو�ضح �جلدول �لتايل ت�ضنيفات �ل�ضند�ت و�ل�ضناد و�لذونات ح�ضب موؤ�ض�ضات �لت�ضنيف �خلارجية:

�ضمن �ملوجود�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة
  2013 موؤ�ض�ضة �لت�ضنيفدرجة �لت�ضنيف

  دينــــــار
2012  

  دينــــــار

A+Fitch Ratings3568ر633ر-
000ر200ر3283ر835ر6غري م�ضنف

771ر544ر530221ر138ر264حكومية 
771ر744ر426224ر607ر274�لجمايل

4( �لرتكز يف �لتعر�ضات �لئتمانية ح�ضب �لتوزيع �جلغر�يف وكما يلي:

دول �ل�ضرقد�خل �ململكة�لبند / �ملنطقة �جلغر�فية
�لو�ضط �لخرى

�ملجمــوعدول �خرى�مريكا�فريقيا��ضيا*�وروبا

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

342ر369ر48------342ر369ر48�أر�ضدة لدى بنوك مركزية
�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

م�ضرفية
853160ر530ر54637ر740595ر714162ر313ر27120ر680ر32126ر029ر19 370104ر 472ر 815ر

�لت�ضهيالت �لئتمانية:
196------494ر425ر196لالأفر�د 425ر 494ر

928ر034ر69------928ر034ر69�لقرو�ص �لعقارية
�ل�ضركات 

395ر629ر174------395ر629ر174�ل�ضركات �لكربى
351ر302ر9------351ر302ر9�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة

36------847ر859ر36للحكومة و�لقطاع �لعام  859ر 847ر
�ضند�ت و�أ�ضناد و�أذونات:

274-----896ر268ر5307ر338ر267موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة 607ر 426ر
16--476ر2811ر648104ر951ر13�ملوجود�ت �لأخرى 14-260ر 073ر 665ر

54637ر740595ر190162ر315ر44820ر053ر85634ر940ر834�لجمايل 2013 547ر 263ر775ر370927ر113160ر
252154ر199ر9-404ر37410ر108ر90727ر337ر98733ر623ر732�لجمايل 2012 080802ر 434ر 004ر

* با�ضتثناء دول �ل�ضرق �لأو�ضط

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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5( �لرتكز يف �لتعر�ضات �لئتمانية ح�ضب �لقطاع �لقت�ضادي وكما يلي:

�حلكومة و�لقطاع �لفر�دخدمات�ل�ضهم�لزر�عة�لعقار�ت�لتجارة �ل�ضناعة مايل
�لعام

�ملجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

342ر369ر34248ر369ر48--------�ر�ضدة لدى بنوك مركزية

815ر472ر104--------815ر472ر104�ر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
----------�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

015ر252ر847486ر859ر17336ر787ر068175ر690ر86629ر043ر76324ر930560ر452ر67979ر001ر40834ر786ر28192ر069ر13�لت�ضهيالت �لئتمانية
�ضند�ت و��ضناد و�ذونات:

426ر607ر530274ر338ر267-328ر635ر3-----568ر633ر3موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
----------موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة – مرهونة

665ر073ر07214ر995ر3164ر480494ر940118ر3078922ر59599ر738ر2513ر242ر6154ر362�ملوجود�ت �لخرى
263ر775ر791927ر562ر489357ر281ر876176ر443ر80633ر066ر85224ر237560ر552ر27479ر740ر65937ر028ر27997ر538ر121االجمايل 2013
004ر434ر115802ر123ر300304ر189ر959170ر946ر61931ر223ر25819ر197439ر782ر72372ر903ر34348ر866ر49064ر959ر89االجمايل 2012

)38/ب( خماطر ال�سوق

تن�ضاأ خماطر �ل�ضوق من �خل�ضائر �لناجمة من �ملر�كز �ملالية �ملت�ضمنة د�خل �أو خارج قائمة �ملركز �ملايل و�لنا�ضئة عن �لتقلبات يف �أ�ضعار �لفو�ئد و �أ�ضعار 
�ضرف �لعمالت و �أ�ضعار �لأ�ضهم و  تتم مر�قبة و �إد�رة خماطر �ل�ضوق من قبل كل من ق�ضم خماطر �ل�ضوق �لتابع لد�رة �ملخاطر بال�ضافة �ىل جلان وجهات 
رقابية �خرى و منها جلنة �ملوجود�ت و �ملطلوبات وجلنة �إد�رة �ملخاطر �ملوؤلفة من بع�ص �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة وم�ضوؤويل �إد�رة �ملخاطر يف كل من �ملوؤ�ض�ضة �لم 

يف �لبحرين وبنك �ملوؤ�ض�ضة يف �لردن.

كما جتدر �ل�ضارة �ىل قيام �لبنك خالل 2013 من �لنتهاء من �عد�د  كافة �ضيا�ضات  �ملخاطر مت�ضمنه خماطر �ل�ضيولة , �ل�ضوق , ��ضعار �لفائدة , �ضيا�ضة 
�ل�ضتثمار Trading Policy, بالإ�ضافة �ىل �عد�د �ضيا�ضة �لت�ضعري �لد�خلي Fund Transfer Pricing و�عتمادها من قبل جمل�ص �لد�رة.

�لإيد�ع  �ضهاد�ت  و  �ملقاي�ضة  �لأجنبية عقود  �لعمالت  تد�ول  �لأ�ضهم,  و  �ل�ضند�ت  �لبنك يف  ��ضتثمار�ت  �لنا�ضئة عن  �ل�ضوق  باإد�رة خماطر  �لبنك  يقوم 
للمخاطر  �ملعر�ضة  �لقيم  طريقة  منها  و  �ملخاطر  من  �لنوع  هذ�  �إد�رة  يف  �ضمولية  �إىل  �لو�ضول  بهدف  متقدمة  تقنيات  و  و�ضائل  عدة  �إتباع  طريق  عن 
)VaR (Value at Risk و�لتي يقوم �لبنك باحت�ضابها يوميَا و ب�ضكل ي�ضمل كافة حمافظ �لبنك �ملعر�ضة للمخاطر)�أدو�ت �ضعر �لفائدة, �أدو�ت �مللكية 
)Historical Simulation) وكما ت�ضتند هذه �لطريقة على  �لتاريخي  �لتمثيل  �أ�ضلوب  �إىل   ملحافظ �ملتاجرة و �ملر�كز بالعمالت �لأجنبية( بالعتماد 
 VaR نتائج  مقارنة  يجري  و   (Confidence Level(  ٪99 ثقة  درجة  و   One-Day Time Horizon و�حد  ليوم  قيا�ص  فرتة  منها   فر�ضيات  عدة 

للمحافظ. �ملتحققة  �خل�ضائر  و  بالأرباح  يوميَا 

كما يقوم �لبنك باحت�ضاب �ثر ح�ضا�ضية تغري �أ�ضعار �لفو�ئد لالأدو�ت �ملالية �خلا�ضعة قيمتها للتغري ح�ضب تقلبات �أ�ضعار �لفو�ئد و كذلك للعمالت �لرئي�ضية �لتي 
يتعامل بها �لبنك من خالل �عتماد طريقة BPV( Basis Point Value) �مل�ضتندة �إىل �حت�ضاب �خل�ضائر �ملحتملة لتغري �ضعر �لفائدة بنقطة �أ�ضا�ص و�حدة 

.(DV01(

�أما بالن�ضبة لل�ضركة �لتابعة, فت�ضم ن�ضاطاتها �إد�رة حمافظ �لعمالء و جمموعة متنوعة من �ملنتجات حيث يقوم ق�ضم خماطر �ل�ضوق مبتابعة �أعمال �ل�ضركة 
�لتابعة للبنك ب�ضكل يومي, بالإ�ضافة �إىل �إعد�د تقارير �أ�ضبوعية و �إجر�ء �لدر��ضات و �لختبار�ت مبا يغطي ن�ضاطات �ل�ضركة. وخالل عام 2013 قامت �ل�ضركة 
�لتابعة با�ضتحد�ث �ضيا�ضة �ئتمانية خا�ضة تغطي �ملنتجات �لتي تتعامل بها وذلك بالتن�ضيق مع د�ئرة �لئتمان و�ملخاطر يف �لبنك , علمًا بان جلنة �لت�ضهيالت 

لل�ضركة �لتابعة ت�ضم ع�ضو من �لبنك ممثل يف مدير د�ئرة مر�جعة �لئتمان.
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�جلدول �أدناه يو�ضح �لثر على قائمة �لدخل لتعر�ضات خماطر �ل�ضوق وفقًا لطريقة  VaR لعام 2013:

�أثر خماطر 
�لعمالت

�لأثر على �أدو�ت 
�مللكية *

�أثر �لرتباطات 
و�لتد�خالت

�لجمايل

�ألف دينار�ألف دينار�ألف دينار�ألف دينار
- 2013

)06ر9()45ر0()34ر1()27ر7(�ملتو�ضط
)32ر33()96ر4()13ر2()23ر26(�لعلى
)42ر1()42ر1(  -  -�لدنى

- 2012
)83ر14(  -)37ر2()32ر5(�ملتو�ضط

)96ر43(  -)55ر3()65ر26(�لعلى
  -  -)84ر2(  -�لدنى

* حمفظة �ملتاجرة

�جلدول �أدناه يو�ضح �لثر على قائمة �لدخل لتعر�ضات خماطر �لأدو�ت �ملالية ح�ضب �أ�ضلوب حتليل �حل�ضا�ضية يف حال �نخفا�ص ��ضعار �لفائدة بو�قع نقطة 
��ضا�ص مئوية و�حدة.

- 2013
(BPV = DV01( ح�ضب �لأدو�ت �ملالية

قيمة DV01�لد�ة �ملالية
�ألف دينـــار

)03ر33(�ل�ضند�ت
  -فجو�ت ��ضتحقاق �ل�ضند�ت

  26ر0�ل�ضوق �لنقدي
  73ر2مقاي�ضات �أ�ضعار �لفو�ئد / �لعمالت

- 2012
(BPV = DV01( ح�ضب �لأدو�ت �ملالية

قيمة DV01�لد�ة �ملالية
�ألف دينـــار

)76ر26(�ل�ضند�ت
  15ر0فجو�ت ��ضتحقاق �ل�ضند�ت

  -�ل�ضوق �لنقدي
  33ر2مقاي�ضات �أ�ضعار �لفو�ئد / �لعمالت

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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�جلدول �أدناه يو�ضح �لثر على قائمة �لدخل لتعر�ضات خماطر �أ�ضعار �لعمالت ح�ضب �أ�ضلوب حتليل �حل�ضا�ضية يف حال �نخفا�ص ��ضعار �لعمالت بو�قع نقطة 
��ضا�ص مئوية و�حدة:

- 2013
ح�ضب �لعمالت

قيمة DV01�لعملة
�ألف دينـــار

16ر0يورو
-جنيه ��ضرتليني

- 2012
ح�ضب �لعمالت

قيمة DV01�لعملة
�ألف دينـــار

19ر0يورو
016ر0جنيه ��ضرتليني

خماطر اأ�سعار الفائدة

فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة
تنجم خماطر �أ�ضعار �لفائدة عن �حتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�ضعار �لفائدة على قيمة �لأدو�ت �ملالية, تتعر�ص �ملجموعة �لبنك ملخاطر �أ�ضعار �لفائدة نتيجة لعدم 
تو�فق �أو لوجود فجوة يف مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات ح�ضب �لآجال �لزمنية �ملتعددة �أو �عادة مر�جعة �أ�ضعار �لفو�ئد يف فرتة زمنية معينة وتقوم جلنة �إد�رة 
�ملوجود�ت و�ملطلوبات  يف �ملجموعة بالتعامل مع �آثار �لتغري �لإجمايل لأ�ضعار �لفو�ئد على �لو�ضع �ملايل للمجموعة, وب�ضكل عام فاإن �ملجموعة تقوم مبو�ز�ة 
�آجال �لتز�ماته �ملالية هذ� بالإ�ضافة �ىل تعامله بالعقود �لآجلة و�مل�ضتقات �ملالية بهدف تغطية مر�كز مالية مقابلة, بحيث تكون �ملح�ضلة �لنهائية ملخاطر هذه 

�لتعامالت حمدودة.

يتم �لت�ضنيف على ��ضا�ص فرت�ت �عادة ت�ضعري �لفائدة �و �ل�ضتحقاق �يهما �قرب.
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31 كانون االول 2013 -

�أقل من �ضهر 
و�حد

من �ضهر حتى 3 
�ضهور

من 3 �ضهور �ىل
 6 �ضهور

من 6 �ضهور
 �ىل �ضنة

من �ضنة �ىل 3 
�ضنو�ت

عنا�ضر بدون 3 �ضنو�ت و�أكرث
فائدة

�ملجموع 

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

املوجودات
900ر912ر54  900ر912ر54----  --نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

�ر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

815ر472ر104  131ر207ر5---  -  460ر735ر22411ر530ر87

�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من 
خالل قائمة �لدخل

966ر326ر1  966ر326ر1---  -  --

015ر252ر486  042ر280ر5291ر131687ر645361ر444  050ر734ر21  208ر573ر41027ر171ر434ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة
426ر607ر274  -571ر289ر9018ر458ر367153ر712ر54  011ر997ر24  623ر276ر95328ر872ر4موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة- 
مرهونة

364ر908ر9  364ر908ر9---  -  --ممتلكات و معد�ت
040ر151ر2  040ر151ر2---  -  --موجود�ت غري ملمو�ضة

032ر787  032ر787---  -  --موجود�ت �ضريبية موؤجلة
809ر872ر21  994ر986ر13---  -  258ر699ر5574ر186ر3موجود�ت �أخرى

367ر291ر956  469ر560ر10089ر977ر0328ر820ر012153ر157ر55  061ر731ر46  549ر284ر14472ر761ر529اجمايل املوجودات
املطلوبات -

283ر834ر143  ---000ر000ر10  -  -283ر834ر133ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
774ر515ر590  960ر223ر104--816ر191ر14  849ر162ر49  805ر773ر34461ر163ر361ود�ئع عمالء

419ر255ر38  168ر694ر9---  -  -251ر561ر28تاأمينات نقدية
827ر299ر7  -619ر546ر4781ر119508ر127  560ر063ر5  373ر67842ر11�أمو�ل مقرت�ضة

164ر398ر1  164ر398ر1---  -  --خم�ض�ضات متنوعة
414ر601ر4  414ر601ر4---  -  --خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
095ر62  095ر62---  -  --مطلوبات �ضريبية �ملوؤجلة

392ر739ر36  960ر411ر20---  -  432ر327ر16-مطلوبات �خرى 
368ر706ر822  761ر391ر619140ر546ر4781ر935508ر318ر24  409ر226ر54  610ر143ر55678ر570ر523اجمايل املطلوبات

999ر584ر133)292ر831ر50(481ر430ر5547ر311ر077153ر838ر30)348ر495ر7()061ر859ر5(588ر190ر6فجوة �إعادة ت�ضعري �لفائدة

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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31 كانون االول 2012 -

�أقل من �ضهر 
و�حد

من �ضهر حتى 3 
�ضهور

من 3 �ضهور �ىل
 6 �ضهور

من 6 �ضهور
 �ىل �ضنة

من �ضنة �ىل 3 
�ضنو�ت

�ملجموع عنا�ضر بدون فائدة3 �ضنو�ت و�أكرث

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

املوجودات
271ر367ر39  271ر367ر39---  ---نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

�ر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

518ر770ر63  365ر499ر4---  -000ر785ر15318ر486ر40

�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

000ر635ر10  ----  000ر635ر10--

موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من 
خالل قائمة �لدخل

938ر318ر1  938ر318ر1---  ---

302ر642ر462  933ر272ر9344ر391398ر143890ر354  442ر664ر6263ر767ر83317ر293ر435ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة
877ر737ر172  -004ر432ر3835ر079ر12492ر300ر45  609ر000ر1146ر411ر64319ر514ر4موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة- 
مرهونة

894ر006ر52  --068ر505ر34-  895ر999ر9316ر501ر10-

742ر764ر10  742ر764ر10---  ---ممتلكات و معد�ت
941ر680ر2  941ر680ر2---  ---موجود�ت غري ملمو�ضة

998ر649  998ر649---  ---موجود�ت �ضريبية موؤجلة
492ر776ر10  492ر776ر10---  ---موجود�ت �أخرى

973ر350ر827  680ر330ر93874ر830ر8425ر474ر267127ر654ر45  946ر299ر67127ر465ر62966ر294ر480اجمايل املوجودات
املطلوبات -

493ر227ر93  ---000ر000ر10  --493ر227ر83ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
790ر528ر482  480ر560ر106--355ر568ر5  171ر192ر96750ر362ر81758ر844ر261ود�ئع عمالء

260ر644ر31  932ر947ر10---  --328ر696ر20تاأمينات نقدية
515ر803ر53  -875ر800ر4821ر120508ر127  373ر56042ر10563ر261ر51�أمو�ل مقرت�ضة

164ر897  164ر897---  ---خم�ض�ضات متنوعة
021ر398ر3  021ر398ر3---  ---خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
436ر36  436ر36---  ---مطلوبات �ضريبية �ملوؤجلة

284ر098ر31  990ر375ر15---  294ر722ر10-000ر000ر5مطلوبات �خرى 
963ر633ر696  023ر216ر875137ر800ر4821ر475508ر695ر15  838ر956ر52760ر426ر74358ر029ر422اجمايل املطلوبات

010ر717ر130)343ر885ر62(063ر030ر3604ر966ر792126ر958ر29)892ر656ر33(144ر039ر8 886ر264ر58فجوة �إعادة ت�ضعري �لفائدة
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�لرتكز يف خماطر �لعمالت �لجنبية

�ملجموع�خرىين ياباينجنيه ��ضرتلينييورودولر �مريكي�لبنــد/ �لعملــة
- 2013

موجودات :
  286ر031ر13  059ر1  -  359ر246  487ر308  381ر475ر12نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

  216ر180ر104  625ر968ر2  740ر162  545ر374ر4  463ر613ر13  843ر060ر83�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
  567  -  -  -  -  567موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

  508ر759ر40  -  -  26  4  478ر759ر40ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة
  899ر924ر11  -  -  -  -  899ر924ر11موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

  647ر039ر9  2  -  46  611ر1  988ر037ر9موجود�ت �خرى
  123ر936ر178  686ر969ر2  740ر162  976ر620ر4  565ر923ر13  156ر259ر157اجمايل املوجودات

مطلوبات :
  855ر758ر86  -  -  214  161ر130  480ر628ر86ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

  832ر035ر82  337ر316  090ر172  628ر391ر4  904ر020ر12  873ر134ر65ود�ئع عمالء
  997ر509ر6  -  -  169ر38  451ر733ر1  377ر738ر4تاأمينات نقدية

  764ر030ر9  769ر691ر2  -  319ر218  715ر297  961ر822ر5مطلوبات �أخرى
  448ر335ر184  106ر008ر3  090ر172  330ر648ر4  231ر182ر14  691ر324ر162اجمايل املطلوبات

)325ر399ر5()420ر38()350ر9()354ر27()666ر258()535ر065ر5(�ضايف �لرتكز د�خل قائمة �ملركز �ملايل لل�ضنة �حلالية
  401ر611ر163  714ر834ر1  -  068ر798  810ر930ر7  809ر047ر153�لتز�مات حمتملة خارج قائمة �ملركز �ملايل لل�ضنة �حلالية

 - 2012
موجودات :

  321ر929ر8  327ر1  -  893ر50  081ر120  020ر757ر8نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية
  193ر516ر63  089ر945ر1  404ر10  831ر480ر4  730ر276ر12  139ر803ر44�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

  000ر635ر10  -  -  -  -  000ر635ر10�يد�عات لدى بنوك و موؤ�ض�ضات م�ضرفية 
  567  -  -  -  -  567موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

  309ر507ر31  20  1  7  281ر507ر31ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة
  004ر432ر5  -  -  -  -  004ر432ر5موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

  200ر106ر1  210ر100  -  212  288ر1  490ر004ر1موجود�ت �خرى
  594ر126ر121  646ر046ر2  404ر10  937ر531ر4  106ر398ر12  501ر139ر102اجمايل املوجودات

مطلوبات :
  108ر666ر53  -  -210    052ر590  846ر075ر53ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

  924ر954ر92  752ر531  696ر10  848ر042ر4  723ر962ر9  905ر406ر78ود�ئع عمالء
  481ر661ر5  -  -  436ر54  951ر570ر1  094ر036ر4تاأمينات نقدية

  098ر442ر7  352ر321ر1  -  754ر593  819ر117  173ر409ر5مطلوبات �أخرى
  611ر724ر159  104ر853ر1  696ر10  248ر691ر4  545ر241ر12  018ر928ر140اجمايل املطلوبات

)017ر598ر38(  542ر193)292()311ر159(  561ر156)517ر788ر38(�ضايف �لرتكز د�خل قائمة �ملركز �ملايل لل�ضنة �حلالية
  638ر263ر74  684ر734  603ر35  994ر144  050ر684ر15  307ر664ر57�لتز�مات حمتملة خارج قائمة �ملركز �ملايل لل�ضنة �حلالية

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)38/ج( خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر �ل�ضيولة يف �إحتمالية عدم مقدرة �ملجموعة على توفري �لتمويل �لالزم لتاأدية �لتز�ماتها يف تو�ريخ ��ضتحقاقها ب�ضبب عدم قدرتها على ت�ضييل 
موجود�تها, وللتقليل من هذه �ملخاطر تقوم �إد�رة �ملجموعة بتنويع م�ضادر �لتمويل و�إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات ومو�ئمة �آجالها و�لإحتفاظ بر�ضيد كاف من 

�لنقد وما يف حكمه و�لأور�ق �ملالية �لقابلة للتد�ول.

تقوم �ملجموعة �ضمن �إطار �ل�ضرت�تيجية �لعامة �إىل حتقيق عائد على ��ضتثمار�تها مبر�جعة �ل�ضيولة �لنقدية و�د�رتها يف �لبنك على عدة م�ضتويات منها �إد�رة 
�ل�ضيولة  ت�ضمل عملية مر�جعة  �ملو�ضوع.  بهذ�  و�ملخت�ضة  و�ملوجود�ت  �ملطلوبات  �إىل جلنة  بالإ�ضافة  �ملخاطر,  �د�رة  ود�ئرة  �ملالية  �لرقابة  ود�ئرة  �خلزينة, 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ملر��ضلة  و�لبنوك  �لعمالء  ت�ضمل  و�لتي  �لأمو�ل  بتحليل م�ضادر  تقوم  ب�ضكل متكامل, حيث  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  ��ضتحقاق  �آجل  �لنقدية حتليل 

�لتابعة و�حلليفة وفروع �لبنك يف �لأردن. وبيان توزيع وتركز�ت ود�ئع �لعمالء وفقًا للقطاعات.

يتم حتديد تو�ريخ �ل�ضتحقاقات �لتعاقدية للموجود�ت على ��ضا�ص �لفرتة �ملتبقية من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل وحتى تاريخ �ل�ضتحقاق �لتعاقدي دون �لخذ 
بعني �لعتبار �ل�ضتحقاقات �لفعلية �لتي تعك�ضها �لوقائع �لتاريخية لالحتفاظ بالود�ئع وتوفر �ل�ضيولة.

تقوم �ملجموعة بتطبيق تعليمات �ل�ضيولة �لقانونية بح�ضب تعليمات �لبنك �ملركزي �لردين و�لتي تن�ص على عدم �نخفا�ص �ل�ضيولة �لقانونية لدى �ملجموعة عن 
100٪ لجمايل �لعمالت وعن 70٪ للدينار �لردين ويلتزم �لبنك بالحتفاظ بن�ضب �ضيولة مرتفعة تفوق �حلد �لأدنى �ملفرو�ص من �لبنك �ملركزي �لردين.

جتدر �لإ�ضارة �إىل قيام �لبنك بو�ضع خطة �لتمويل Funding Strategy للثالث �أعو�م �لقادمة )2014-2016( وذلك بناء� على ��ضرت�تيجية �لأعمال لهذه 
�لأعو�م و�لتي ت�ضمنت �أي�ضا �ختبار�ت لالأو�ضاع �ل�ضاغطة وو�ضع حلول ملو�جهة �أي جتاوز�ت �أو ��ضتثناء�ت قد تطر�أ عن م�ضتويات �ملخاطر �ملقبولة, و�لتي يتم 

حتديثها ب�ضكل دوري بناًء على �آخر �مل�ضتجد�ت.
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اأواًل: يلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�سومة( على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

من �ضهر �ىل �أقل من �ضهر
3 �ضهور

من 3 �ضهور 
�ىل 6 �ضهور

من 6 �ضهـور 
حتـى �ضنــة 

و�حـــدة

مـن �ضنة حتى 
3 �ضنو�ت

�أكثـــر من 3 
�ضنـــو�ت

بــدون 
��ضتحقـاق

�ملجمـوع

�آلف �لدنانري�آلف �لدنانري�آلف �لدنانري�آلف �لدنانري�آلف �لدنانري�آلف �لدنانري�آلف �لدنانري�آلف �لدنانري

- 2013
�ملطلوبات :

254ر144---169ر10--085ر134ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
072ر593---197ر17214ر30449ر39962ر467ود�ئع عمالء

206ر39-228ر6266ر7725ر9243ر6242ر0322ر18تاأمينات نقدية
786ر7-841ر1841335731ر12435�أمو�ل مقرت�ضة

398ر1-398ر1-----خم�ض�ضات متنوعة
601ر4----927ر2-674ر1خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
62---62---مطلوبات �ضريبية موؤجلة

950ر36-609-177ر5511ر1131ر50019ر14مطلوبات �أخرى
329ر827-076ر19910ر5106ر75829ر08461ر70284ر635املجموع 

291ر059956ر84812ر189186ر778252ر17798ر07996ر161116ر194جمموع املوجودات )ح�سب اإ�ستحقاقاتها املتوقعة(

- 2012
�ملطلوبات :

551ر93---168ر10--383ر83ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
213ر484---570ر2005ر76650ر67758ر369ود�ئع عمالء

340ر32-429ر9024ر7886ر1763ر2152ر8301ر13تاأمينات نقدية
536ر54-269ر42764441355972ر51�أمو�ل مقرت�ضة

897-897-----خم�ض�ضات متنوعة
398ر3---034ر1-923441ر1خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
36-36-----مطلوبات �ضريبية موؤجلة

309ر31-859-511ر5842ر70165411ر15مطلوبات �أخرى
280ر700-490ر4998ر2067ر00423ر14064ر94161ر535املجموع 

351ر446827ر78913ر839193ر139220ر34486ر62763ر167119ر130جمموع املوجودات )ح�سب اإ�ستحقاقاتها املتوقعة(

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة



بنك المؤسسة العربية المصرفية - األردن
101التقرير السنوي 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2013

ثانياً: يلخ�س اجلدول اأدناه ا�ستحقاقات امل�ستقات املالية على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية:

�ملطلوبات �لتي يتم ت�ضويتها بال�ضايف )على ��ضا�ص �لتقا�ص( وت�ضمل: )�أ( �مل�ضتقات �ملالية:
م�ضتقات �لعملة �لجنبية: عقود �لعمالت �لآجلة, عقود مقاي�ضة �لعمالت, عقود مقاي�ضة �لعمالت �لجنبية �ملتد�ولة بال�ضوق �لنظامي.. 1
م�ضتقات �أ�ضعار �لفائدة: عقود مقاي�ضة �أ�ضعار �لفو�ئد, �تفاقيات ��ضعار �لفو�ئد �لجلة, عقود خيار ��ضعار �لفائدة يف �ل�ضوق غري �لنظامي, عقود ��ضعار . 2

�لفائدة �لخرى, �لعقود �مل�ضتقبلية لأ�ضعار �لفائدة �ملتد�ولة بال�ضوق �لنظامي, عقود خيار ��ضعار �لفائدة �ملتد�ولة بال�ضوق �لنظامي.

من �ضهر ولغاية لغاية �ضهر
3 �أ�ضهر

من 3 �أ�ضهر 
ولغاية 6 �أ�ضهر

من 6 �أ�ضهر 
ولغاية �ضنة

من �ضنة ولغاية 3 
�ضنو�ت

�ملجموع�أكرث من 3 �ضنو�ت

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار�لبيـــان

- 2013
امل�ستقات للتحوط:

)402ر578()983ر557()419ر20(----عقود مقاي�ضة فو�ئد
)402ر578()983ر557()419ر20(----املجموع

- 2012
امل�ستقات للتحوط:

)567ر824()567ر824(-----عقود مقاي�ضة فو�ئد
)567ر824()567ر824(-----املجموع

�ملطلوبات �لتي يتم ت�ضويتها بالجمايل وت�ضمل:/)ب( �مل�ضتقات �ملالية:
م�ضتقات �لعملة �لجنبية: عقود �لعمالت �لجلة, عقود مقاي�ضة �لعمالت.. 1
م�ضتقات ��ضعار �لفائدة: عقود مقاي�ضة ��ضعار �لفو�ئد.. 2

من �ضهر ولغاية لغاية �ضهر
3 �أ�ضهر

من 3 �أ�ضهر 
ولغاية 6 �أ�ضهر

من 6 �أ�ضهر 
ولغاية �ضنة

من �ضنة ولغاية 3 
�ضنو�ت

�ملجموع�أكرث من 3 �ضنو�ت

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار�لبيـــان

- 2013
امل�ستقات للمتاجرة:

عقود مقاي�ضة عمالت
  400ر272ر65---000ر728ر00022ر450ر40035ر094ر7�لتدفق �خلارج 
  000ر328ر65---000ر688ر00022ر550ر00035ر090ر7�لتدفق �لد�خل 

  400ر272ر65---000ر728ر00022ر450ر40035ر094ر7جمموع التدفقات اخلارجة
  000ر328ر65---000ر688ر00022ر550ر00035ر090ر7جمموع التدفقات الداخلة

- 2012
امل�ستقات للمتاجرة:

عقود مقاي�ضة عمالت
  510ر403ر40--770ر183ر26--740ر219ر14�لتدفق �خلارج 
  000ر704ر39--000ر524ر25--000ر180ر14�لتدفق �لد�خل 

  510ر403ر40--770ر183ر26--740ر219ر14جمموع التدفقات اخلارجة
  000ر704ر39--000ر524ر25--000ر180ر14جمموع التدفقات الداخلة
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ثالثاً: بنود خارج قائمة املركز املايل:

من �ضنة لغاية 5 لغاية �ضنة
�ضنو�ت

�ملجموع

دينـــاردينـــاردينـــار
- 2013

439ر321ر15-439ر321ر15�لإعتماد�ت و�لقبولت
900ر774ر25-900ر774ر25�ل�ضقوف غري �مل�ضتغلة

409ر895ر16583ر383ر24410ر512ر73�لكفالت
748ر991ر165124ر383ر58310ر608ر114املجموع

- 2012
240ر422ر6-240ر422ر6�لإعتماد�ت و�لقبولت
966ر031ر21-966ر031ر21�ل�ضقوف غري �مل�ضتغلة

497ر202ر15244ر345329ر873ر43�لكفالت
703ر656ر15271ر551329ر327ر71املجموع

خماطر الت�سغيل: 
�لعن�ضر   , �ملعلوماتية  �لد�خلية,�لأنظمة  بالإجر�ء�ت  �إخفاق  �أو  كفاية  نتيجة عدم  ر�أ�ضماله  �أو  �لبنك  �إير�د�ت  على  توؤثر  �حتمال حدوث خ�ضائر  هي خماطر 

�لب�ضري , �أو نتيجة �أحد�ث خارجية ذ�ت  تاأثري ملمو�ص على عمليات �لبنك.

�لتعريف �أعاله يت�ضمن �ملخاطر �لقانونية ولكن ي�ضتثني خماطر �ل�ضمعة و�ملخاطر �لإ�ضرت�تيجية.

ومن �لأهمية �لإ�ضارة �أن خماطر �ل�ضمعة و�ملخاطر �لخرى مثل خماطر �ل�ضرت�تيجية و�ملخاطر �لنوعية �ملرتبطة مبخاطر �ل�ضيولة قد مت �حت�ضاب ر�أ�ص �ملال 
�ملطلوب ملو�جهة �ملخاطر �لناجتة عنها من خالل تقييمها وفق منوذج �لتقييم Scorecard  و�ملعتمد لتلك �لغاية.

على �ضعيد ق�ضم خماطر �لت�ضغيل فقد مت �ل�ضتمر�ر بتجميع وحتديث مكونات �ملخاطر �لت�ضغيلية )بيانات �خل�ضائر �لت�ضغيلية وموؤ�ضر�ت خماطر �لت�ضغيل( على 
نظام �إد�رة خماطر �لت�ضغيل.

كما مت تطوير �ملنهجية �خلا�ضة بنظام �لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�ل�ضو�بط من قبل �ملوؤ�ض�ضة �لأم من حيث �جر�ء �ملر�جعة للمخاطر على م�ضتوى �لعملية, حيث 
مت �لبدء باجر�ء �ملر�جعة للمخاطر على م�ضتوى �لعملية �لئتمانية مبختلف مر�حلها ومب�ضاركة جميع �لأطر�ف �ملعنية �إ�ضافة �إىل تطوير �أد�ة تتعلق بتحديد 
�ل�ضو�بط �ملطلوب تطبيقها وح�ضب �ملقايي�ص �لعاملية من قبل وحد�ت �ملجموعة من خالل �إجر�ء حتليل للفجو�ت بني ما هو مطبق وما هو مطلوب وو�ضع �حللول 

�لالزمة حولها.

على �ضعيد �إد�رة خطط ��ضتمر�رية �لعمل يف �لبنك, مت حتديث جميع خطط �لدو�ئر و�لفروع خا�ضة بعد �أن مت تطبيق �لنظام �لبنكي �جلديد كما قام �لبنك 
بنقل و��ضتحد�ث موقع DRC جديد لي�ضبح يف منطقة �إربد بدل من منطقة عمان, كما مت �إجر�ء عمليتي فح�ص �ضامل خلطط ��ضتمر�رية �لعمل يف �لبنك 
خالل �لعام �حلايل 2013 وذلك لفح�ص مدى كفاءة �خلطط �ملو�ضوعة ومدى جاهزية �لأنظمة يف �ملو�قع �لبديلة ��ضافة للتاأكد من مدى جاهزية �ملوقع �لبديل  

للموؤ�ض�ضة �لأم يف لندن من خالل �ل�ضتمر�ر بتقدمي �خلدمات �ملطلوبة لالأردن.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)39( التحليل القطاعي

اأ. معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:
يتم تنظيم �لبنك لأغر��ص �إد�رية بحيث يتم قيا�ص �لقطاعات وفقا للتقارير �لتي يتم ��ضتعمالها من قبل �ملدير �لعام ومتخذ �لقر�ر �لرئي�ضي لدى �لبنك 

وذلك من خالل قطاعات �لأعمال �لرئي�ضية �لتالية:
• ح�ضابات �لأفر�د.	
• ح�ضابات �ل�ضركات.	
• �خلزينة.	

فيما يلي معلومات عن قطاعات �أعمال �لبنك:

�ملجمــــــــوع
�لفر�د�لبيـــــان 

دينـــار
�ل�ضركات

دينـــار
�خلزينة

دينـــار
�أخرى
دينـــار

2013
دينـــار

2012
دينـــار

  606ر020ر61  901ر037ر46870ر41  848ر508ر22  062ر377ر17  523ر110ر30�جمايل �لير�د�ت 
)826ر489ر4()366ر034ر3(-)897ر854()532ر152()937ر026ر2(خم�ض�ص تدين �لت�ضهيالت �لئتمانية �ملبا�ضرة 

  029ر585ر34  882ر518ر46837ر41  242ر372ر19  547ر912ر5  625ر192ر12نتائج �أعمال �لقطاع 
)374ر606ر18()541ر403ر20(م�ضاريف غري موزعة على �لقطاعات 

  655ر978ر15  341ر115ر17�لربح قبل �ل�ضر�ئب 
)322ر947ر4()667ر419ر5(�ضريبة �لدخل 

  333ر031ر11  674ر695ر11�سايف ربح ال�سنة 
معلومات اخرى 

  873ر527ر812  859ر495ر930-  657ر553ر444  215ر785ر231  987ر156ر254موجود�ت �لقطاع 
  100ر823ر14  508ر795ر50825ر795ر25  -  -  -موجود�ت غري موزعة على �لقطاعات 

  973ر350ر827  367ر291ر508956ر795ر25  657ر553ر444  215ر785ر231  987ر156ر254جمموع املوجودات 
  390ر675ر690  838ر218ر815-  795ر272ر172  967ر365ر141  076ر580ر501مطلوبات �لقطاع 

  573ر958ر5  530ر487ر5307ر487ر7  -  -  -مطلوبات غري موزعة على �لقطاعات 
  963ر633ر696  368ر706ر530822ر487ر7  795ر272ر172  967ر365ر141  076ر580ر501جمموع املطلوبات 

  214ر848ر3  206ر630م�ضاريف ر�أ�ضمالية 
  286ر719ر1  225ر898ر1��ضتهالكات و�طفاء�ت

ب. معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذ� �لإي�ضاح �لتوزيع �جلغر�يف لأعمال �ملجموعة, متار�ص �ملجموعة ن�ضاطاتها ب�ضكل رئي�ضي يف �ململكة �لتي متثل �لأعمال �ملحلية.

فيما يلي توزيع �إير�د�ت وموجود�ت �لبنك وم�ضاريفه �لر�أ�ضمالية ح�ضب �لقطاع �جلغر�يف: 
�ملجموعخارج �ململكة د�خل �ململكة 

2013
دينـــار

2012
دينـــار

2013
دينـــار

2012
دينـــار

2013
دينـــار

2012
دينـــار

  606ر020ر61  901ر037ر48870ر331ر9401ر223ر1181ر689ر96159ر813ر68�إجمايل �لإير�د�ت
  973ر350ر827  367ر291ر741956ر811ر95169ر905ر23292ر539ر416757ر385ر863جمموع �ملوجود�ت

  214ر848ر3  206ر412630ر546ر0721ر802173ر301ر1342ر457�مل�ضروفات �لر�أ�ضمالية
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)40( ادارة راأ�س املال
حتافظ �ملجموعة على ر��ص مال منا�ضب ملو�جهة �ملخاطر �لتي تالزم �ن�ضطته �ملختلفة. يتم مر�قبة مدى كفاية ر��ص �ملال من خالل �لن�ضب �ل�ضادرة مبوجب 

مقرر�ت بازل �لدولية و�لتي مت تبنيها من خالل �لبنك �ملركزي �لردين. 

اأ- و�سف ملا يتم اعتباره كرا�س مال
يتكون ر��ص �ملال �ل�ضا�ضي للبنك مما يلي:

• ر��ص �ملال �ملكتتب به )�ملدفوع(.	
• �لحتياطيات �ملعلنة: )�لحتياطي �لقانوين, �لحتياطي �لختياري(.	
• �لرباح �ملدورة بعد طرح �أية منافع �ضريبية موؤجلة �أو �أية مبالغ يحظر �لت�ضرف بها.	
• يطرح ��ضتثمار�ت يف روؤو�ص �أمو�ل �لبنوك و�ل�ضركات �ملالية �لأخرى.	

يتكون ر��ص �ملال �ل�ضايف للبنك مما يلي:
• �حتياطي �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية و�لذي يخ�ضع خل�ضم 55٪ �إذ� كان موجبًا ويوؤخذ بالكامل �إذ� كان �ضالبًا.	
• �حتياطي خماطر م�ضرفية عامة.	

يتكون ر��ص �ملال �لتنظيمي للبنك من ر��ص �ملال �ل�ضا�ضي ور��ص �ملال �ل�ضايف.

ب- متطلبات اجلهات الرقابية بخ�سو�س را�س املال
تتطلب تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين بان يكون �حلد �لأدنى لر�أ�ص �ملال �لتنظيمي ما يعادل )12٪( من �ملوجود�ت و�لبنود خارج قائمة �ملركز �ملايل �ملرجحة 
باملخاطر وكذلك خماطر �ل�ضوق , وتعترب هذه �لن�ضبة �حلد �لأدنى لكفاية ر�أ�ص �ملال حيث يلتزم �لبنك يف كافة �لوقات �ملحافظة على ن�ضبة كفاية تتجاوز �حلد 

 .II لدنى بهام�ص منا�ضب ومبا يتالءم �أي�ضا مع متطلبات جلنة بازل�

ج- كيفية حتقيق اهداف ادارة را�س املال
تتمثل �د�رة ر��ص �ملال يف �لتوظيف �لمثل مل�ضادر �لمو�ل بهدف حتقيق �على عائد ممكن على ر��ص �ملال مع �ملحافظة على �حلد �لدنى �ملطلوب بح�ضب 
�لقو�نني و�لنظمة حيث يقوم �لبنك باتباع �ضيا�ضة مبنية على �ل�ضعي لتخفي�ص تكلفة �لمو�ل Cost of Funds �ىل �دنى حد ممكن من خالل �يجاد م�ضادر 

�مو�ل قليلة �لكلفة و�لعمل على زيادة قاعدة �لعمالء و�لتوظيف �لمثل لهذه �مل�ضادر يف توظيفات مقبولة �ملخاطر لتحقيق �على عائد ممكن على ر��ص �ملال. 

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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د- ن�سبة كفاية را�س املال
يتم �حت�ضاب ن�ضبة كفاية ر�أ�ص �ملال وفقًا لتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين �مل�ضتندة ملقرر�ت جلنة بازل II, وفيما يلي ن�ضبة كفاية ر�أ�ص �ملال مقارنة مع �لفرتة 

�ل�ضابقة:

�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:
 2013  

الف دينـار
2012  

�لف دينـار

بنود راأ�س املال اال�سا�سي
  000ر100  000ر100ر�أ�ص �ملال �ملكتتب به و �ملدفوع

  67  67عالوة ��ضد�ر
  070ر16  781ر17�لحتياطي �لقانوين

  209  209�لحتياطي �لختياري
  052ر10  438ر10�لرباح �ملدورة

)000ر9(  -ينزل: �رباح مقرتح توزيعها
)681ر2()151ر2(ينزل: موجود�ت غري ملمو�ضة

)314()306(ينزل: ��ضتثمار�ت يف روؤو�ص �مو�ل بنوك
)513()616(ينزل:�ملوجود�ت �مل�ضتملكة �لتي م�ضى عليها �كرث من 4 �ضنو�ت   

  890ر113  422ر125جمموع راأ�س املال االأ�سا�سي

بنود راأ�س املال االإ�سايف 
)577()405(�لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية

  208ر4  671ر4�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة
  631ر3  266ر4جمموع راأ�س املال االإ�سايف

)315()306(ينزل: ��ضتثمار�ت يف روؤو�ص �أمو�ل �لبنوك و �ل�ضركات

  206ر117  382ر129جمموع راأ�س املال التنظيمي

  233ر544  411ر542جمموع �ملوجود�ت �ملرجحة باملخاطر
  54ر21٪    85ر23٪ن�ضبة كفاية ر�أ�ص �ملال )٪(

    93ر20٪    12ر23٪ن�ضبة ر��ص �ملال �لأ�ضا�ضي
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)41( حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني �جلدول �لتايل حتليل �ملوجود�ت و�ملطلوبات وفقا للفرتة �ملتوقعة ل�ضرتد�دها �و ت�ضويتها:

لغاية �ضنة2013
دينـــار

�كرث من �ضنة
دينـــار

�ملجموع
دينـــار

املوجودات:
900ر912ر54-  900ر912ر54نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

815ر472ر104-  815ر472ر104�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة 

966ر326ر5671  399ر326ر1من خالل قائمة �لدخل
015ر252ر645486ر630ر268  370ر621ر217ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

426ر607ر472274ر748ر161  954ر858ر112موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
364ر908ر3649ر708ر8  000ر200ر1ممتلكات ومعد�ت

040ر151ر0402ر401ر1  000ر750موجود�ت غري ملمو�ضة
032ر787-  032ر787موجود�ت �ضريبية موؤجلة

809ر872ر90321ر657ر8  906ر214ر13موجود�ت �أخرى 
367ر291ر991956ر146ر449  376ر144ر507جمموع املوجودات

املطلوبات:
283ر834ر143-  283ر834ر143ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

774ر515ر590-  774ر515ر590ود�ئع عمالء
419ر255ر37738ر066ر11  042ر189ر27تاأمينات نقدية
827ر299ر0977ر055ر2  730ر244ر5�أمو�ل مقرت�ضة

164ر398ر1-  164ر398ر1خم�ض�ضات متنوعة
414ر601ر4-  414ر601ر4خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
095ر62-  095ر62مطلوبات �ضريبية موؤجلة

392ر739ر59636ر608  796ر130ر36مطلوبات �أخرى
368ر706ر070822ر730ر13  298ر976ر808جمموع املطلوبات

999ر584ر921133ر416ر435)922ر831ر301(ال�سايف

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2013

لغاية �ضنة2012
دينـــار

�كرث من �ضنة
دينـــار

�ملجموع
دينـــار

املوجودات:
271ر367ر39-  271ر367ر39نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

518ر770ر63-  518ر770ر63�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
000ر635ر10-  000ر635ر10�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
938ر318ر5671  371ر318ر1من خالل قائمة �لدخل

302ر642ر595462ر456ر278  707ر185ر184ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة
877ر737ر387172ر511ر97  490ر226ر75موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

894ر006ر06852ر505ر34  826ر501ر17موجود�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة – مرهونة
742ر764ر74210ر564ر9  000ر200ر1ممتلكات ومعد�ت

941ر680ر9412ر080ر2  000ر600موجود�ت غري ملمو�ضة
998ر649-  998ر649موجود�ت �ضريبية موؤجلة

492ر776ر40710ر154ر4  085ر622ر6موجود�ت �أخرى 
973ر350ر707827ر273ر426  266ر077ر401جمموع املوجودات

املطلوبات:
493ر227ر93-  493ر227ر93ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

790ر528ر482-  790ر528ر482ود�ئع عمالء
260ر644ر55731ر747ر10  703ر896ر20تاأمينات نقدية
515ر803ر35553ر309ر2  160ر494ر51�أمو�ل مقرت�ضة

164ر897-  164ر897خم�ض�ضات متنوعة
021ر398ر3-  021ر398ر3خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
436ر36-  436ر36مطلوبات �ضريبية موؤجلة

284ر098ر69331ر858  591ر239ر30مطلوبات �أخرى
963ر633ر605696ر915ر13  358ر718ر682جمموع املطلوبات

010ر717ر102130ر358ر412)092ر641ر281(ال�سايف

)42( ارتباطات والتزامات حمتملة
 2013
دينـار

2012
دينـار

�عتماد�ت:
107ر544ر1703ر809ر8�ضادرة

447ر088ر96143ر376ر96و�ردة
458ر539ر8862ر651ر3قبولت

كفالت :
316ر217ر0008ر357ر9دفع

207ر101ر75018ر289ر54ح�ضن تنفيذ
974ر883ر65817ر248ر20�أخرى

966ر031ر90021ر774ر25ت�ضهيالت �ئتمانية ممنوحة غري م�ضتغلة
475ر406ر325114ر508ر218املجمــــــوع
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)43( الق�سايا املقامة على البنك
بلغ جمموع �لق�ضايا �ملقامة على �لبنك 016ر508ر1 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 170ر459ر1 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2012 ويف تقدير 
�إد�رة �لبنك و�مل�ضت�ضار �لقانوين فاإنه لن يرتتب على �لبنك �لتز�مات تزيد عن �ملخ�ض�ص �ملاأخوذ �لبالغ 869ر584 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2013 مقابل 

868ر721 كما يف 31 كانون �لأول 2012.

)44( معايري التقارير املالية الدولية غري نافذة التطبيق
فيما يلي �ملعايري و�لتف�ضري�ت و�لتعديالت �لتي مت �إ�ضد�رها ومل ت�ضبح �ضارية �ملفعول حتى تاريخ �إ�ضد�ر �لقو�ئم �ملالية  للمجموعة. تنوي �ملجموعة تطبيق هذه 

�ملعايري و�لتف�ضري�ت و�لتعديالت عندما ت�ضبح �ضارية �ملفعول:

معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
تو�ضح هذه �لتعديالت ما ورد يف �ملعيار و�ملتعلقة بوجود حق قانوين ملزم باإجر�ء �لتقا�ص, تو�ضح �لتعديالت �أي�ضًا تطبيق �آلية �لتقا�ص لأنظمة �لت�ضوية ح�ضب 
معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 32 )على �ضبيل �ملثال - �أنظمة �لت�ضوية �ملركزية( و�لتي تطبق �آليات �لت�ضوية �لإجمالية �لتي ل حتدث جميعًا بنف�ص �لوقت. ل يتوقع 
�أن توؤثر هذه �لتعديالت على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء �ملايل للمجموعة. ينبغي تطبيق هذه �لتعديالت للفرت�ت �ملالية �لتي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون �لثاين 2014. 

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )12( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )27(.
ت�ضتثني هذه �لتعديالت �ملن�ضاآت �لتي ينطبق عليها تعريف من�ضاأة ��ضتثمار ح�ضب معيار �لتقارير �لدويل رقم )10( من متطلبات �لتوحيد مع �ل�ضركات �لم, 
حيث يتوجب على �ل�ضركات ت�ضجيل �ل�ضركات �لتابعة لها بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و�خل�ضائر. من �ملتوقع �أن ل يكون لهذ� �لتعديل �أثر على �لقو�ئم 

�ملالية. هذه �لتعديالت يجب �أن تطبق للفرت�ت �ملالية �لتي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون �لثاين 2014.

31 كانون األول 2013

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
القوائم المالية

31 كانون األول 2013

قائمة �ملركز �ملايل
قائمة �لدخل �ل�ضامل

قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية
قائمة �لتدفقات �لنقدية

110
111
112
113
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قائمة المركز المالي
كما في 31 كانون األول 2013

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية

2013
دينــــار

2012
دينــــار

املوجودات:
9.016.0928.364.307نقد و�أر�ضدة لدى �لبنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية �أخرى

--موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
24.066.80619.223.619ذمم مدينة

567567موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل �ل�ضامل �لخر
129.660350.503�أر�ضدة مدينة �أخرى

2.307.2461.153.658�ر��ضي معدة للبيع
127.524202.194ممتلكات ومعد�ت

13.35629.140موجود�ت غري ملمو�ضة
35.661.25129.323.988جمموع �ملوجود�ت

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية -

15.600.00015.600.000ر�أ�ص �ملال
4.467.7154.297.366�حتياطي �إجباري

200.665198.810�حتياطي �خطار عامة
941.3351.028.224�أرباح مدورة

21.209.71521.124.400جمموع حقوق �مللكية

املطلوبات -
-4.291.012بنوك د�ئنة

7.852.6387.224.637ذمم د�ئنة - و�ضاطة مالية
1.364.972247.300�أر�ضدة د�ئنة �أخرى

444.979286.090تاأمينات نقدية
497.935441.561خم�ض�ص �ضريبة �لدخل

14.451.5368.199.588جمموع �ملطلوبات
35.661.25129.323.988جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية
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شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة الدخـل الشامل

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

2013
دينــــار

2012
دينــــار

االإيـرادات -
1.365.9031.004.656عمولت �لتد�ول

2.606.5642.461.682فو�ئد د�ئنة
17.089)2.612()خ�ضائر( �رباح فروقات عملة

71.06011.474�إير�د�ت �أخرى
310907�رباح موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

4.041.2253.495.808جمموع �لإير�د�ت

امل�ساريــف
1.333.8141.252.554م�ضاريف �إد�رية

20.33113.107�ضندوق حماية �مل�ضتثمر
854.8971.895.000خم�ض�ص ذمم م�ضكوك يف حت�ضيلها

27.31835.246�أعباء �لتمويل
101.37498.487��ضتهالكات و�طفاء�ت

2.337.7343.294.394جمموع �مل�ضاريف

1.703.491201.414ربح �ل�ضنة قبل �ل�ضريبة
589.952298.893�ضريبة �لدخل

)97.479(1.113.539)خ�ضارة( ربح �ل�ضنة

--ي�ضاف: بنود �لدخل �ل�ضامل �لخر لل�ضنة
)97.479(1.113.539جمموع )�خل�ضارة( �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية

�حتياطي �إجبارير�أ�ص �ملال
�حتياطي �خطار 

�ملجموع�رباح مدورةعامة

- 2013
15.600.0004.297.366198.8101.028.22421.124.400�لر�ضيد كما يف �أول كانون �لثاين 2013

1.113.5391.113.539---جمموع �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
170.349(-170.349-�ملحول �ىل �لحتياطي �لجباري (-

1.855(1.855--�ملحول من �حتياطي �خطار عامة (-
1.028.224(1.028.224(---توزيعات �أرباح (

15.600.0004.467.715200.665941.33521.209.715�لر�ضيد كما يف 31 كانون �لأول 2013

- 2012
15.600.0004.277.224236.4101.108.24521.221.879�لر�ضيد كما يف �أول كانون �لثاين 2012

97.479(---جمموع �خل�ضارة �ل�ضاملة لل�ضنة ()97.479 (
20.142(-20.142-�ملحول �ىل �لحتياطي �لجباري (-

37.600(--�ملحول من �حتياطي �خطار عامة (37.600-
15.600.0004.297.366198.8101,028.22421.124.400�لر�ضيد كما يف 31 كانون �لأول 2012
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شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية
قائمة التدفقـات النقديـة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013

2013
دينــــار

2012
دينــــار

�لأن�ضطة �لت�ضغيلية
1.703.491201.414ربح �ل�ضنة قبل �ل�ضريبة

تعديالت:
101.37498.487��ضتهالكات و �طفاء�ت

854.8971.895.000خم�ض�ص ذمم م�ضكوك يف حت�ضيلها
)85(-�رباح بيع ممتلكات ومعد�ت

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات:
1.255.702)6,657.669(ذمم مدينة

)204.153( 220.843�ر�ضدة مدينة �خرى
3.389-موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

628.0013.415.265ذمم د�ئنة و�ضاطة مالية
89.44862.338�ر�ضدة د�ئنة �خرى

)779.660(158.889تاأمينات نقدية
)731.342()533.578(�ل�ضر�ئب �ملدفوعة

5.216.355)3.434.304(�ضايف �لتدفق �لنقدي )�مل�ضتخدم يف( من �لن�ضطة �لت�ضغيلية

�لن�ضطة �ل�ضتثمارية

-)194.003(�ضر�ء �ر��ضي
)11.036()8.368(�ضر�ء ممتلكات ومعد�ت

)580()2.552(�ضر�ء موجود�ت غري ملمو�ضة
85-بيع ممتلكات ومعد�ت

)11.531()204.923(�ضايف �لتدفق �لنقدي �مل�ضتخدم يف �لن�ضطة �ل�ضتثمارية

�لن�ضطة �لتمويلية

--توزيعات �رباح 
--�ضايف �لتدفق �لنقدي �مل�ضتخدم يف �لن�ضطة �لتمويلية

5.204.824)3.639.227(�لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه
8.364.3073.159.483�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�ضنة
4.725.0808.364.307�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�ضنة
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الحاكمية المؤسسية

مدى �لتز�م �لبنك يف تطبيق بنود دليل قو�عد حوكمة �ل�ضركات �مل�ضاهمة �ملدرجة يف بور�ضة عمان 
�لتقرير �ملقدم من جلنة �لتدقيق مل�ضاهمي بنك �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية )�لأردن( حول ن�ضاط �للجنة خالل عام 2013

دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية

115
118
119
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الحاكمية المؤسسية

املقدمة:

بهذ�  �ملركزي  �لبنك  بتعليمات  ملتزمًا  �ل�ضليمة  �ملوؤ�ض�ضية  �حلاكمية  معايري  باأعلى  �للتز�م  يف  كبريً�  �هتمامًا  �لتنفيذية  و�لإد�رة  �لبنك  �إد�رة  جمل�ص  يويل 
�خل�ضو�ص ومبا يتو�فق مع �لأطر �لت�ضريعية و�لقانونية وبيئة �لعمل �مل�ضريف يف �لأردن

قام �لبنك باإعد�د دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية و�عتماده من قبل �ل�ضادة جمل�ص �لإد�رة, حيث مت �إعد�د �لدليل �عتمادً� على دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية )�لتحكم 
�ملوؤ�ض�ضي( للبنوك يف �لردن و�ل�ضادر عن �لبنك �ملركزي �لأردين , وكذلك �عتماد� على تعليمات �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية �ل�ضليمة لدى �ملوؤ�ض�ضة �لم يف �لبحرين 
ومبا يتو�ئم مع �حكام قانون �ل�ضركات �لردين وقانون �لبنوك رقم2001/28 وتعليمات هيئة �لور�ق �ملالية , و�حكام عقد �لتاأ�ضي�ص و�لنظام �ل�ضا�ضي للبنك 

ومبا ين�ضجم مع �حتياجات �لبنك و�ضيا�ضته و�أهد�فه �لتي ت�ضب يف م�ضلحة �لعمل وتطويره وت�ضهيل �إيجاد عملية رقابة فعالة.

يبني �لدليل �لدور �لهام ملجل�ص �لإد�رة وم�ضوؤولياته , و�للجان �ملنبثقة عنه و�أ�ض�ص ت�ضكيلها ومهامها كما يبني �لعالقات بني �ملجل�ص و�لإد�رة �لتنفيذية و�مل�ضاهمني 
وكافة �جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة -و�ملبينة ح�ضب �لدليل �ملرفق- كما يوؤكد على حماية حقوق �مل�ضاهمني وعلى �ل�ضفافية و�لإف�ضاح ب�ضان �مل�ضائل �ملت�ضلة 

باملوقف �ملايل و�لأد�ء وكافة �لأمور �جلوهرية و�أ�ضاليب �حلاكمية وغريها.

يتم مر�جعة هذ� �لدليل وتطويره وتعديله من وقت �ىل �آخر �و كلما دعت �حلاجة لذلك بهدف مو�كبة �لتغري�ت يف �حتياجاته و/�و �لتغري�ت يف �ل�ضوق �مل�ضريف, 
ومت ن�ضرة على �ملوقع �للكرتوين للبنك.

مدى التزام البنك يف تطبيق بنود دليل قواعد حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�سة عمان

�لتز�مًا من �لبنك مبتطلبات �ل�ضفافية و�لف�ضاح ��ضتناد� �إىل تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين وهيئة �لأور�ق �ملالية ب�ضرورة �لف�ضاح �ضمن �لتقرير �ل�ضنوي 
ح�ضب �ملو��ضيع �لتالية:

اواًل: االلتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل احلاكمية ال�سادر عن البنك املركزي االأردين.

• جتدر �ل�ضارة �إىل �ن �إد�رة بنك �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية قد �لتزمت بتطبيق كافة بنود �لدليل.	
• يتوفر لدى �لبنك �نظمة �ضبط ورقابة د�خلية كفوؤة وفعالة .	
• يتوفر لدى �لبنك �ضيا�ضة للمكافاآت �لتي يتم دفعها �إىل �لإد�رة �لتنفيذية مبا يف ذلك )�لرو�تب و�ملنافع �لخرى كما �ن �ضيا�ضة �ملكافاآت/�لرو�تب لدى �لبنك 	

كافية ل�ضتقطاب �أ�ضخا�ص موؤهلني للعمل يف �لبنك و�لحتفاظ بهم .
• تقوم جلنة �لرت�ضيحات و�ملكافاآت بالتو�ضية للمجل�ص باعتماد �ملكافاآت حيث �ن من مهامها تعيني وترقيه كبار تنفيذي �لبنك , وكذلك حتديد مز�ياهم وذلك 	

طبقا لالأ�ض�ص و�ل�ضيا�ضات و�لرب�مج �لتي تو�ضي �للجنة بها من وقت لأخر, وبالقدر �لذي يو�فق عليه �ملجل�ص ومبا يخدم م�ضلحة �مل�ضاهمني.
• يتمتع �لبنك بنز�هة عالية يف ممار�ضة �أعماله وذلك من خالل توفر �جر�ء�ت عمل و�ضيا�ضات وميثاق �خالقيات �لعمل حيث تنظم هذه �لقو�عد و�لجر�ء�ت 	

�لعمليات مع �لطر�ف ذوي �لعالقة �ضو�ء بني �لبنك وموظفيه و�أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة �أو �لطر�ف ذوي �ل�ضلة بهم , حيث مت تعميمها على كافة �ملوظفني 
لاللتز�م بها. 

جمل�س االإدارة واللجان املنبثقة عنه:
يتم . 1 للبنك,  �لعام  �ملدير  ي�ضغل من�ضب  تنفيذي  وع�ضو )1(  تنفيذيني  �ع�ضاء غري  �أع�ضاء )6(  �لبنك من )7(  �إد�رة  يتاألف جمل�ص  االإدارة:  جمل�س 

�نتخابهم من قبل �لهيئة �لعامة ملدة �أربع �ضنو�ت, منهم �ربعة �أع�ضاء م�ضتقلني. يتمتع �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة باخلرب�ت �لعملية و�ملوؤهالت �لعلمية �لتي 
توؤهلهم ملعرفة �لأمور �لإد�رية و�لإملام بالت�ضريعات ذ�ت �لعالقة وبحقوق وو�جبات جمل�ص �لإد�رة. 

• كما جتدر �لإ�ضارة �إن رئي�ص �ملجل�ص غري تنفيذي/ م�ضتقل. 	
• �جتمع �ملجل�ص كما يقت�ضي نظام عملة وح�ضب �ملتطلبات �لقانونية )6( �جتماعات خالل عام 2013.	
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جلان املجل�س:- . 2

أ جلنة احلاكمية	.
• ت�ضكيل �للجنة ومهامها: تتاألف �للجنة من رئي�ص �ملجل�ص و�ثنني من �لأع�ضاء غري �لتنفيذيني وذلك بهدف �ل�ضر�ف وتوجيه عملية �إعد�د وحتديث وتطبيق 	

دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية للبنك ح�ضب متطلبات �جلهات �لرقابية, وم�ضاعدة جمل�ص �لإد�رة يف و�ضع ومتابعة �ضيا�ضات وممار�ضات �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية للبنك 
وتقييم مدى �للتز�م بها .وكذلك �لتو�ضية للمجل�ص ب�ضاأن عدد و�أ�ضماء وم�ضوؤوليات روؤ�ضاء و�أع�ضاء �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�ص وي�ضمل هذ� تقدمي �لن�ضح 

للمجل�ص ب�ضاأن �لع�ضوية �أو نزعها , و�لتعاقب عليها يف �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�ص وي�ضمل ذلك �لأع�ضاء وروؤ�ضاء �للجان.
• �جتماعات �للجنة: �جتمعت �للجنة كما يق�ضي نظام عملها خالل �لعام 2013 �جتماع و�حد وقد قامت �للجنة ح�ضب ما تفت�ضيه مهامها مبناق�ضة و�عتماد 	

�هم �ملو��ضيع �لتالية:
 �قر�ر و�عتماد �ضيا�ضة �لحالل �لوظيفي لوظائف �لد�رة �لتنفيذية �ل�ضا�ضية يف �لبنك ل�ضنة 2013.. 1
�ضمان �لتز�م موظفي �لبنك باأ�ض�ص �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية فيما يخ�ص م�ضاركتهم يف ع�ضوية �ملنظمات �لهلية و�لتز�مهم باأحكام �ل�ضيا�ضات و�لنظمة . 2

و�لتعليمات �لناظمة لذلك 

أ جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:	.

ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتاألف �للجنة من ثالثة �ع�ضاء من �ع�ضاء �ملجل�ص غري �لتنفيذيني.

�لهدف �لرئي�ضي من ت�ضكيل �للجنة م�ضاعدة �ملجل�ص بالقيام بوظيفته �لرقابية فيما يخ�ص مو�ضوع �ملكافاآت و�لتعيينات و�لرتقيات �ملتعلقة يف تعيني وترقيه كبار 
تنفيذي �لبنك , وكذلك حتديد مز�ياهم وذلك طبقا لالأ�ض�ص و�ل�ضيا�ضات و�لرب�مج �لتي تو�ضي �للجنة بها من وقت لأخر, وبالقدر �لذي يو�فق عليه �ملجل�ص 

ومبا يخدم م�ضلحة �مل�ضاهمني.

اجتماعات اللجنة: �جتمعت �للجنة كما يق�ضي نظام عملها خالل �لعام 2013 )4 �جتماعات ( وقد ناق�ضت �للجنة ح�ضب ما تفت�ضيه مهامها �هم �ملو��ضيع 
�لتالية: 

تقييم �أد�ء جمل�ص �لإد�رة عن �لعام 2012م.. 1
تقييم �لد�ء �ل�ضنوي للمدير �لعام و�لد�رة �لتنفيذية عن عام 2012.. 2
�عتماد �ضيا�ضة �لحالل �لوظيفي لوظائف �لد�رة �لتنفيذية �ل�ضا�ضية يف �لبنك ل�ضنة 2013. 3
حتديث و�عتماد نظام حو�فز موظفي �لبنك وموظفي �ل�ضركة �لتابعة .. 4
تنفيذ خطة �لحالل �لوظيفي لتعبئة مر�كز وظيفية �ضاغرة يف �لد�رة �لتنفيذية و�ضمن مبد�أي تقليل �لتكاليف وزيادة �لفعالية.. 5

أ جلنة املخاطر	.
• ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتاألف �للجنة من ثالثة �أع�ضاء من �ع�ضاء �ملجل�ص غري �لتنفيذين وع�ضو ر�بع ب�ضفة مر�قب وي�ضغل رئي�ص �د�رة �ملخاطر يف 	

�ملجموعة , وبرئا�ضة رئي�ص جمل�ص �لد�رة , و�لهدف �لرئي�ضي من ت�ضكيل هذه �للجنة هو �لتاأكد من �أن كافة �ملخاطر �لتي قد يتعر�ص لها �لبنك مت مر�جعتها. 
ومت �إعد�د �ل�ضيا�ضات و�ل�ضرت�تيجيات و�خلطط �لالزمة ملو�جهتها وكذلك مر�جعة �لهيكل �لتنظيمي لإد�رة �ملخاطر و�عتماده من جمل�ص �لد�رة.

وكذلك و�ضع �ل�ضرت�تيجية �ل�ضنوية حلدود �ملخاطر �ملقبولة لالإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك و�لأهد�ف و�خلطط �لتي ترغب �لإد�رة �لتنفيذية يف حتقيقها , 
ومر�جعة �ل�ضقوف �ملقبولة للمخاطر و�ملقدمة من �إد�رة �ملخاطر يف �لبنك و�ملو�فقة عليها.

• اجتماعات اللجنة: �جتمعت �للجنة كما يق�ضي نظام عملها خالل �لعام 2013 )4 �جتماعات( وقد ناق�ضت �للجنة ح�ضب ما تقت�ضيه مهامها �هم �ملو��ضيع 	
�لتالية: 

• مت ��ضتعر��ص تقارير �د�رة �ملخاطر �ملتعلقة مبخاطر �لئتمان, و�د�رة ر��ص �ملال, وخماطر �ل�ضيولة , و�ملخاطر �لت�ضغيلية وخطة ��ضتمر�رية �لعمل.	
• مت مر�جعة تقييم �أد�ء حمفظة �لت�ضهيالت غري �لعاملة ون�ضب �لتعرث و�ملخ�ض�ضات �ملقابلة لها.	
• متت �ملو�فقة على تعديل �ضروط منتجات �لتجزئة ) �لقرو�ص و�ل�ضلف �ل�ضخ�ضية وقرو�ص �ل�ضيار�ت(.	
• مت مر�جعة تعليمات ICAAP مت�ضمنة تقرير �لبنك �ملركزي و�ملدقق �خلارجي �لذي مت على �جر�ء�ت �لبنك و�ملو�فقة على �عتماد �طار �لعمل للمتطلبات 	

)ICAAP) تعليمات كفاية ر��ص �ملال.
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• �ملو�فقة على رفع �ل�ضقوف �ملقررة لتمويل قطاع �لتعدين لي�ضبح 15٪ من �جمايل حمفظة �ل�ضركات.	
• مت �عادة تفعيل �ضقوف مر�كز �لعمالت �لجنبية .	
• مت �عتماد �ل�ضيا�ضات �لتالية:	

�ضيا�ضة خماطر ��ضعار �لعمالت �لجنبية -
�ضيا�ضة خماطر ��ضعار �لفو�ئد -
�لتعديالت �لتي متت على �ضيا�ضة خماطر �لئتمان  -
�ضيا�ضة �لت�ضعري �لد�خلي -
• متت �ملو�فقة على حتديد �ضقوف �ل�ضتثمار و�ملتاجرة لعام 2013 	
• قامت بالطالع على نتائج �ختبار�ت �لو�ضاع �ل�ضاغطة لكل حمفظة وتاأثريها على �لرباح ون�ضبة كفاية ر��ص �ملال وخماطر �ل�ضيولة	
• متت �ملو�فقة على حتديث �ضيا�ضة خطة ��ضتمر�رية �لعمل و��ضتعر��ص نتائج �لفح�ص �ملتعلقة بها .	
• مت �لطالع على كافة �ملالحظات �ملتعلقة باملخاطر �لو�ردة يف تقارير �لتدقيق على �عمال �لبنك ومتابعة معاجلتها 	

أ جلنة التدقيق: ) تقرير مرفق �سفحة 118(	.

ثانياً: االلتزام بتطبيق بنود الدليل ح�سب تعليمات دليل احلاكمية ال�سادر عن هيئة االوراق املالية. 

يقوم �لبنك  بتطبيق كافة بنود �لقو�عد �لآمرة ح�ضب تعليمات هيئة �لور�ق �ملالية , كما يقوم باللتز�م بالبنود �لر�ضادية لدليل �حلاكمية ح�ضب تعليمات �لهيئة 
با�ضتثناء �لبنود �لر�ضادية �لتالية حيث يتم �للتز�م بها ح�ضب تعليمات �لبنك �ملركزي �و ح�ضب قانون �ل�ضركات .

��ضباب عدم �للتز�م�لقاعدة �لر�ضادية�لباب/رقم �لبند
يتم �نتخاب �ع�ضاء جمل�ص �لد�رة وفق ��ضلوب �لت�ضويت جمل�ص �لد�رة/2

�لرت�كمي من قبل �لهيئة �لعامة للبنك بالقرت�ع �ل�ضري. 
يتم فتح باب �لرت�ضيح �مام �لهيئة �لعامة ومن ثم عر�ص 

��ضماء �ملر�ضحني �ملوؤهلني �مام �مل�ضاهمني حيث يتم 
�نتخابهم وفقَاً لأحكام قانون �ل�ضركات وبح�ضور مر�قب 

عام �ل�ضركات  ومن ثم فرز �ل�ضو�ت و�نتخاب �ع�ضاء 
جمل�ص �لد�رة .

�در�ج �قرت�حات �مل�ضاهمني �خلا�ضة مبو��ضيع معينة على جدول 14
�عمال �لهيئة �لعامة ب�ضكل ي�ضمن در��ضتها و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�ضب 

ب�ضاأنها خالل فرتة زمنية حمدد

يعطى �مل�ضاهمني كامل �حلق �ثناء �لجتماع �ل�ضنوي 
لإبد�ء �آر�ئهم بحيث يتم تثبيت هذه �لآر�ء و�لقرت�حات 

�ضمن حم�ضر �لجتماع ويتم متابعتها و�تخاذ �لقر�ر 
�ملنا�ضب ب�ضاأنها .

 يقوم جمل�ص �لد�رة باإرفاق  �لنبذة �لتعريفية للم�ضاهم �لر�غب �جتماعات �لهيئة/5
بالرت�ضيح لع�ضوية جمل�ص �لد�رة بالدعوة �ملوجهة للم�ضاهمني 

حل�ضور �جتماع �لهيئة �لعامة.

عادة ما يتم �لرت�ضيح لع�ضوية �ملجل�ص �ثناء �جتماع 
�جلمعية �لعمومية ومبا يتفق مع قانون �ل�ضركات.

�لدعوة �ىل �جتماع �لهيئة 
�لعامة

يوجه جمل�ص �لد�رة �لدعوة لالجتماع �ىل كل م�ضاهم حل�ضور 
�جتماع �لهيئة �لعامة بالربيد �للكرتوين �خلا�ص بامل�ضاهم قبل 

21 يومًا من �لتاريخ �ملقرر لالجتماع.  

 يقوم �لبنك باإر�ضال �لدعوة للم�ضاهمني حل�ضور �جتماع 
�لهيئة �لعامة وفقًا ملا تن�ص علية �ملادة 144 من قانون 

�ل�ضركات 
طلب عقد �جتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة باإقالة حقوق �مل�ضاهمني /11

جمل�ص �د�رة �لبنك �و �أي ع�ضو فيه, للم�ضاهمني �لذين ميلكون 
20٪ من ��ضهم �لبنك. 

يتم �للتز�م بقانون �ل�ضركات  حيث يتم طلب عقد 
�لجتماع من �مل�ضاهمني �لذين ميلكون ما ل يقل عن ٪30 
من ��ضهم �لبنك ح�ضب �ملادة 165 من قانون �ل�ضركات . 

يلتزم �لبنك بان ل يقوم مدقق �حل�ضابات �خلارجي باأية �عمال مدقق �حل�ضابات /2
�إ�ضافية �خرى ل�ضالح �لبنك كتقدمي �ل�ضت�ضار�ت �لد�رية 

و�لفنية. 

يقوم �ملدقق �خلارجي بتقدمي �ل�ضت�ضار�ت �ل�ضريبية 
للبنك ومت �ملو�فقة على ذلك من قبل جلنة �لتدقيق ومبا 

يتفق مع تعليمات �لبنك �ملركزي بهذ� �خل�ضو�ص.
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التقرير المقدم من لجنـة التدقيق لمساهمي بنك المؤسسة 
العربية المصرفية )االردن( حـول نشــاط اللجنة خالل عام 2013

اواًل: ت�سكيل اللجنة: تتكون جلنة �لتدقيق يف �لبنك من رئي�ص وثالثة �ع�ضاء من �ع�ضاء جمــــل�ص �لد�رة غري �لتنفيذيني, ويح�ضر �جتماعاتها – وب�ضـكل 
د�ئم- كل من رئي�ص �لتدقيق �لد�خلي ومدير مر�قبة �لمتثال.

ثانياً: اجتماعات اللجنة: �جتمعت �للجنة �ضبعة مر�ت خالل عام 2013, حيث ح�ضر �ل�ضادة مدققي �حل�ضابات  �ربعة  �جتماعات منها ملناق�ضة �لبيانات �ملالية 
�ملوحدة للبنك.

ثالثاً: ن�ساط اللجنة: �لتز�مًا باأغر��ضها كما وردت يف ميثاقها, �ضاعدت �للجنة جمل�ص �لد�رة يف �لقيام بوظيفته �لرقابية على �لبنك من خالل عملها كاأد�ة 
تن�ضيق بني �ملجل�ص و�د�رة �لتدقيق �لد�خلي و�ل�ضادة مدققي �حل�ضابات مبا يعزز ��ضتقالليتهم ويوؤمن للمجل�ص م�ضدرً� مو�ضوعيًا للمعلومات مبني على ��ض�ص 
مهنية حمايدة, كما و��ضلت متابعتها لفعالية �نظمة و�جر�ء�ت و�ضو�بط �لرقابة �لد�خلية بالبنك, و�لتاأكد من �للتز�م بالقو�نني و�ل�ضيا�ضات �لنافذة و�قرت�ح 
�لتو�ضيات �ملنا�ضبة لتطويرها �و عالج ما قد يكتنفها من ق�ضور �و �ضعف, �ضعيًا خللق بيئة عمل مت�ضمة بالن�ضباط وذلك حماية لأ�ضول �لبنك و��ضتثمار�ت 

�مل�ضاهمني فيه و�مو�ل �ملودعني به, حيث قامت �للجنة �يفاء بهذه �ملتطلبات مبا يلي:

تقييم املخاطر التي قد تواجه البنك: قامت �للجنة مبتابعة جمموعة من �ملخاطر �لرئي�ضية �لتي تو�جه �لبنك وذلك من خالل ��ضتعر��ضها لتقارير . 1
�لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي ومدققي �ملوؤ�ض�ضة �لم يف �لبحـــــــــــــرين, حيث مت مناق�ضة �ملخاطر �لتالية:

�ملخاطر �ملالية و�ملحا�ضبية -
خماطر �لئتمان -
خماطر �ل�ضيولة -
�ملخاطر �لقانونية -
خماطر �نظمة �ملعلومات  -
�ملخاطر �لت�ضغيلية وخماطر �ل�ضوق -

االجراءات الت�سويبية: قامت �للجنة مبتابعة �لجر�ء�ت �لت�ضويبية للمالحظات �لو�ردة يف تقارير �لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي ومدققي �ملوؤ�ض�ضة �لم يف . 2
�لبحرين, بالإ�ضافة �ىل تقدمي �لتو�ضيات ومتابعتها مبا ي�ضمن تعزيز بيئة �ل�ضبط و�لرقابة �لد�خلية يف �لبنك, وقد �دى ذلك ب�ضفة عامة �ىل �حلفاظ 

على بيئة �للتز�م �لعالية �ملوجودة يف �لبنك.

ا�سراف اللجنة على اعمال التدقيق الداخلي ومراقبة االمتثال: قامت �للجنة باعتماد خطط �لعمل لعام 2014 �خلا�ضة بالتدقيق �لد�خلي ومر�قبة . 3
و�ف�ضل  �لرقابية  �ل�ضلطات  لتعليمات  وفقا  منهما  �ملطلوبة  و�مل�ضوؤوليات  باملهام  قيامهما  من  للتاأكد  �لد�ئرتني  كال  ن�ضاط  �للجنة  تابعت  وقد  �لمتثال, 

�ملمار�ضات �ملهنية �لعاملية يف هذ� �ملجال.

متابعة اعمال ال�سادة مدققي احل�سابات للبنك )ال�ســادة / ارن�ست و يونغ(: ناق�ضت �للجنة �ل�ضادة مدققي �حل�ضابات فيما يلي:. 4
�رتياح �ل�ضادة مدققي �حل�ضابات لعمليات فح�ص وتقييم �نظمة �لرقابة �لد�خلية �لتي ميار�ضها �لبنك. -
مالحظات  - �ية  عليها  توجد  ول  �ملحا�ضبية  �ملعايري  مع  ومن�ضجمة  مطمئنة  �نها  من  �للجنة  تاأكدت  حيث  �لتابعة  و�ل�ضركة  للبنك  �ملالية  �لبيانات 

جوهرية, مما �ضمح للجنة بالتو�ضية �ىل جمل�ص �لد�رة باعتماد هذه �لبيانات �ملالية للبنك و�ل�ضركة �لتابعة.

متابعة اداء حمفظة الت�سهيالت: قامت �للجنة بالتحقيق من جودة حمفظة �لقرو�ص و�لت�ضهيالت بالبنك و�ل�ضركة �لتابعة ومدى كفاية �ملخ�ض�ضات . 5
وفقًا ملا تق�ضي به تعليمات �ل�ضلطات �لرقابية, حيث عزز �ل�ضادة مدققو �حل�ضابات �نتفاء �ية حتفظات لديهم على �ملخ�ض�ضات �ملكونة بالبنك خالل عام 

2013 و�عتربوها كافية من وجهة نظرهم.
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دليل الحاكمية المؤسسية

املقدمة:. 1
 �إن �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية )Corporate governance) تعني �لطريقة �لتي يتم فيها توجيه و�إد�رة �لعمل من قبل جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية و�لتي 
ت�ضتمل على ر�ضم �لأهد�ف و�ل�ضرت�تيجيات �لتي حتقق �لأهد�ف ومر�قبة �أد�ء �لبنك, وتكت�ضب �حلاكمية �أهمية خا�ضة يف �لبنوك كون معظم �لأمو�ل �لتي 
ُت�ضتخدم يف �أن�ضطة �لبنك هي �أمو�ل �ملودعني و�مل�ضتثمرين, �لأمر �لذي ي�ضتدعي �لبنك و�ل�ضركات �لتابعة له باملحافظة على �ضمعته �جليدة و�حل�ضول على 

درجه عالية من ثقة �ملودعني و�مل�ضتثمرين باأد�ئه.

نطاق التغطية:. 2
ينطبق هذ� �لدليل على جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية و�ملوظفني وذوي �مل�ضالح من م�ضاهمني و�لعمالء �لد�ئنني و�ملقرت�ضني و�ملوردين.

الهدف من دليل احلاكمية املوؤ�س�سية: . 3
يهدف دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية �إىل دعم �لثقة يف �أن�ضطة �لبنك بكفاءة ومهنية عالية وتو�ضيح �آليات �لت�ضال بني �لدو�ئر و�لأن�ضطة وجمل�ص �إد�رة �لبنك 

ومبا يتالءم مع �أف�ضل �ملمار�ضات �لدولية يف هذ� �ملجال ويرتكز �لدليل على �أربع مبادئ �إر�ضادية وهي:
• حتقيق �لعد�لة يف معاملة كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة وذوي �مل�ضالح )�مل�ضاهمني, موظفي �لبنك, �لعمالء �لد�ئنني و�ملدينني, و�ملوردين(.	
• �ل�ضفافية يف �لإف�ضاح ب�ضكل ميكن كافة �جلهات �ملعنية وذ�ت �لعالقة وذوي �مل�ضالح من تقييم �أو�ضاع �لبنك و�أد�ءه �ملايل.	
• حتديد �لعالقات بني جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية و�أن�ضطة ودو�ئر �لبنك و�ملوظفني وذوي �مل�ضالح.	
• تفوي�ص وحتديد وف�ضل �ضالحيات جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية وموظفي �لبنك فيما يتعلق بدليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية.	

امل�سوؤوليات. 4
�إن �إد�رة بنك �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية تتحمل كامل �مل�ضوؤولية وتتخذ �لإجر�ء�ت لتحديد �ملبادئ �لو�جب �إتباعها من قبل كافة موظفي �لبنك وتكون 

�مل�ضوؤوليات كما يلي:

4-1  م�ضوؤولية �ملوظف �ملعني مبتابعة دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية:
 يتحمل �ملوظف كامل م�ضوؤولية �ملر�جعة و�لتحديث �لدوري لهذ� �لدليل مبا يتفق مع �لقو�نني و�لتعليمات �ل�ضارية وتوزيعه على كافة �لدو�ئر و�لأن�ضطة 

�ملعنية يف �لبنك. 

4-2 م�ضوؤولية جمل�ص �لإد�رة:
يقوم جمل�ص �لإد�رة بالطالع و�ملو�فقة على دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية دوريًا �أو كلما دعت �حلاجة بعد �أن يتم عر�ضه و�أخذ �ملو�فقة من قبل جلنة �حلاكمية 

�ملوؤ�ض�ضية.

4-3  م�ضوؤولية �لإد�رة �لتنفيذي:
تقوم �لإد�رة �لتنفيذية ممثلة باملدير �لعام باملو�فقة على دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية وعلى �لتحديثات �لدورية �لتي تتم عليه.

4-4 م�ضوؤولية موظفي �لبنك:
تكون م�ضوؤولية موظفي �لبنك �لتاأكد من �أن كافة �ملهام �ملنفذة من قبلهم تتم مبا يتو�فق مع دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية.

مهام وم�سوؤوليات جمل�س االإدارة:. 5
ميثل جمل�ص �لإد�رة �هتمام �ملالكني يف ��ضتمر�رية �لعمل �لناجح, مبا يف ذلك تعظيم �لعو�ئد �ملالية على �لأمد �لطويل, وهذه م�ضوؤولية تتطلب موقفًا مبادرً� 
من �أع�ضاء �ملجل�ص لتحمل كافة �مل�ضوؤوليات �ملتعلقة بالبنك و�ضالمته �ملالية, و�لتاأكد من تلبية �ملتطلبات �لرقابية وم�ضالح �مل�ضاهمني و�ملودعني و�لد�ئنني 
و�ملوظفني و�لتاأكد من �أن �لبنك يد�ر بالطريقة �لتي ت�ضمن هذه �لنتيجة, كذلك على �ملجل�ص م�ضوؤولية �لتاأكد من �أن �لإد�رة �لتنفيذية قادرة على تنفيذ 

م�ضوؤولياتها يف كل �لأوقات.
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وت�سمل م�سوؤوليات املجل�س الرئي�سية ما يلي:

5-1 االلتزام بامل�سوؤوليات املحددة لها والواردة �سمن عقد التاأ�سي�س والنظام الداخلي للبنك.
5-2 اخلطط اال�سرتاتيجية.

5-2-1 يقوم �ملجل�ص بر�ضم �لأهد�ف و�خلطط �ل�ضرت�تيجية للبنك وقيمه ومعايريه ومر�جعتها �ضنويًا للتاأكد من مدى تقيد �لبنك باخلطة و�ل�ضرت�تيجية 
و�ل�ضيا�ضات و�لإجر�ء�ت �ملعتمدة �أو �ملطلوبة مبوجب �لقو�نني و�لتعليمات.

5-2-2 يقوم بتوجيه �لإد�رة �لتنفيذية لإعد�د �خلطط �لالزمة لتنفيذ هذه �لأهد�ف, كما يقوم بالرقابة على �لإد�رة �لتنفيذية  للبنك �لتي تقع على عاتقها 
م�ضوؤولية �لعمليات �ليومية وتطبيق هذه �ل�ضرت�تيجيات من بد�يتها مرور� بتطويرها وحتى تنفيذها.

5-3 اخلطط الت�سغيلية واملوازنة
يتحمل �ملجل�ص م�ضوؤولية �لإ�ضر�ف وفهم �خلطط �لت�ضغيلية �ل�ضنوية للبنك ومر�جعة �ملو�زنات �لتقديرية �ل�ضنوية و�ملقدمة من قبل �لإد�رة �لتنفيذية, كما 

تت�ضمن م�ضوؤولية �ملجل�ص �لقيام بانتظام مبر�قبة كفاءة �ضيا�ضات وقر�ر�ت �لإد�رة مبا يف ذلك تنفيذ ��ضرت�تيجياتها. 

5-4 البيانات املالية واإعداد التقارير
كون �إعد�د �لتقارير �ملالية هي م�ضوؤولية �لإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك, فعلى جمل�ص �لد�رة وجلنة �لتدقيق �ملنبثقة عنه �تخاذ �خلطو�ت �ملعقولة للتاأكد من �أن 

�لبيانات �ملالية و�لنتائج �ملالية للبنك وعمليات �لإف�ضاح �لأخرى متثل بدقة �لو�ضع �ملايل للبنك.

5-5 االإجراءات املوؤ�س�سية املهمة
5-5-1 يكون جمل�ص �لإد�رة م�ضوؤول عن �ملر�جعة و�ملو�فقة على �عتماد �لإجر�ء�ت �لتالية: �عتماد �لهياكل �لتنظيمية  للبنك و�لتي تبني �لت�ضل�ضل �لإد�ري 
�ملهنة  �أخالقيات  ودليل  �لد�خلية  و�لرقابة  �ل�ضبط  و�أنظمة  �لتنفيذية,  و�لإد�رة  �ملجل�ص  �أع�ضاء  �لتنفيذية )مبا يف ذلك جلان  �لإد�رة  وم�ضوؤوليات ومهام 

و�لإعالن عن �أرباح �لأ�ضهم و�ل�ضفقات �ملالئمة( كما �أنه م�ضوؤول عن مر�جعة �ل�ضيا�ضات و�عتماها.

5-5-2 يتوجب على �أع�ضاء �ملجل�ص �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ضورة مو�ضوعية مل�ضلحة �لبنك.

5-5-3 يجب �أن يكون ملجل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية فهم و��ضح وحمدد ب�ضكل كتابي عن م�ضتوى �لقر�ر�ت �لتي يجب �أن ترفع �إليهم و�لتي تتطلب مو�فقة 
�ملجل�ص عليها.

5-5-4 �لتاأكد من عدم وجود تعار�ص يف �مل�ضالح �و �أي عمليات قد ت�ضر يف م�ضالح �لبنك.

5-6 اإعداد اأجندة اجتماعات الهيئة العامة للم�ساهمني

5-7 دليل اأخالقيات العمل
�ضيا�ضات ومعايري  �أف�ضل  �لنز�هة يف عملياته وذلك من خالل تطبيق  �لبنك يحافظ على م�ضتوى عايل من  �أن  �لإد�رة  �أن ي�ضمن جمل�ص  ينبغي   1-7-5

�أخالقيات �لعمل �لتي تتفق مع �ملعايري �ملهنية و�لقيم �ملُثلى.
5-7-2 �أن ي�ضع �لبنك �لإجر�ء�ت �لتي ت�ضمن مبوجبها للموظفني �لإبالغ ب�ضرية عن �أي خماوف من وجود خمالفات حمتملة, كما ميكن �لتحقيق بهذه 

�ل�ضكاوي ومتابعتها ب�ضورة م�ضتقلة ح�ضب �ضيا�ضة �لتبليغ �ملعتمدة يف �لبنك وبحيث يتم �لإ�ضر�ف عليها ومر�قبتها من قبل جلنة �لتدقيق.

5-8 ادارة املخاطر:
5-8-1 يتوجب على �ملجل�ص �لتاأكد من �أن جميع خماطر �لبنك قد مت �إد�رتها ب�ضكل �ضليم, و�لتاأكد بوجود �لأنظمة و�لرب�مج �لقادرة على قيا�ص هذه �ملخاطر 

و�حلد منها.
5-8-2 ��ضتعر��ص وقيا�ص م�ضتوى �ملخاطر �لكامنة يف خطط عمل �لبنك, وتقييم مدى كفاية ر�أ�ص �ملال لدعم �ملخاطر �ملتوقعة.

دليل الحاكمية المؤسسية
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5-8-3 �مل�ضادقة على �أنظمة �ل�ضبط و�لرقابة �لد�خلية و�لتاأكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد �لبنك بها.

5-8-4 يقوم �ملجل�ص مبر�جعة �إح�ضائيات �ملخاطر �لنوعية و�لكمية يف �لبنك وب�ضكل منتظم يف كل �جتماع.

5-9 خطط االإحالل الوظيفي:
�إن �لتخطيط لالإحالل �لوظيفي �أمر هام للغاية, �إذ يجب �أن يقوم جمل�ص �لإد�رة �و جلنة �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية �ملنبثقة عن جمل�ص �لإد�رة بتحديد وحتدِيث 
وب�ضورة دورية �ل�ضفات و�خل�ضائ�ص �ل�ضرورية �لتي ينبغي �أن يتمتع بها �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك و�ملدر�ء �لتنفيذيني �لأكفاء من �أجل ��ضتمر�رية �لعمل 
يف �حلالت �لطارئة نتيجة �ضغور مركز �لرئي�ص �لتنفيذي �أو �أي من �أع�ضاء �لإد�رة �لتنفيذية, وبحيث ت�ضمن �ملوؤهالت و�ملتطلبات �لو�جب توفرها ل�ضاغلي 

هذه �لوظائف.

5-10  تفوي�س ال�سالحيات:
ذلك  من  �لرغم  وعلى  �أعاله,  �ملذكورة  �لإد�رة  جمل�ص  وم�ضوؤوليات  مبهام  �للتز�م  عن  م�ضئولون  منفردين  �أو  جمتمعني  �لإد�رة  جمل�ص  �أع�ضاء  كافة  �إن 
ميكن للمجل�ص �أن يفو�ص بع�ص من �ضالحياته �إىل جلان منبثقة عنه �أو �إىل �لإد�رة �لتنفيذية وذلك ل�ضمان توفر معايري عالية وفعالة و�ضاملة و�ضفافة من 
�حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية لدى �لبنك, علمًا باأن تفوي�ص �ملجل�ص لبع�ص �ضالحياته �إىل �للجان �ملنبثقة عنة ل يعفي �ملجل�ص من حتمل �مل�ضوؤولية �ملبا�ضرة جلميع 

�لمور �ملتعلقة يف �لبنك.

ت�سكيل جمل�س االإدارة وتعيني اأع�ساء املجل�س . 6
6-1  معايري تعيني ع�سوية املجل�س 

 يتم ت�ضكيل �ع�ضاء جمل�ص �لد�رة وتعيينهم ملدة �أربع �ضنو�ت ح�ضب عمر �ملجل�ص ويكون �لأع�ضاء م�ضئولني عن �إجر�ء مر�جعة �ضنوية للمهار�ت و�خل�ضائ�ص 
�لعمر  على  باحلكم  متعلقة  �أمور  على  �لتقييم  ي�ضمل هذ�  �أن  وينبغي  للمجل�ص,  �لت�ضكيلة  �ضياق  �لإد�رة يف  باأع�ضاء جمل�ص  تتوفر  �أن  يجب  و�لتي  �ملالئمة 
و�ملهار�ت مثل فهم �لأعمال �ملالية و�مل�ضرفية... �لخ, كل ذلك يف �ضياق تقييم حلاجات �ملجل�ص �ملتوخاة يف تلك �ملرحلة من �لزمن, ويتم تبليغ هذ� �لتقييم 

لكافة كبار م�ضاهمي �لبنك.

6-2  تعيني االأع�ساء اجلدد
يوفر جمل�ص �لإد�رة و�لبنك كافة �لبيانات و�ملعلومات لالأع�ضاء �جلدد وخا�ضة غري �لتنفيذيني يف �لبنك و�مل�ضتقلني حول بع�ص �ملو��ضيع �لهامة عن �لبنك, 
وعن ح�ضور �لجتماعات مع �لإد�رة �لعليا وزيار�ت ملقر �لبنك ليكونو� على �إطالع د�ئم بالتطور�ت �لتي حت�ضل د�خل �لبنك و�لقطاعات �مل�ضرفية �ملحلية 

و�لدولية.
كما يتم تزويد كل ع�ضو يف �ملجل�ص بكتاب تعيني ر�ضمي عند تعيينه, يتم من خالله �إعالمه فيه عن حقوقه وم�ضوؤولياته وو�جباته.

6-3  ملكية االأع�ساء لالأ�سهم
 يقت�ضي �لقانون ومبوجب عقد تاأ�ضي�ص �لبنك �أن يكون �لأع�ضاء من مالكي �أ�ضُهم �لبنك.

رئا�سة جمل�س االإدارة: . 7
7-1  تعيني رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي

7-1-1 تن�ص �ضيا�ضة جمل�ص �لإد�رة على ف�ضل دور رئي�ص جمل�ص �لإد�رة عن دور �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك, وعلى �أن يتم تعيني رئي�ص جمل�ص �لإد�رة من بني 
�أع�ضاء �ملجل�ص, وعلى �أن ل ترتبط �أي قر�بة دون �لدرجة �لثالثة بني رئي�ص �ملجل�ص و�لرئي�ص �لتنفيذي, ويكون �لف�ضل يف �مل�ضوؤوليات مبوجب تعليمات كتابية 

مقرة من �ملجل�ص ويتم مر�جعتها كلما دعت �حلاجة.

7-1-2 يف حال كان رئي�ص �ملجل�ص تنفيذيًا يجب تعيني نائبًا له من �لأع�ضاء �مل�ضتقلني وهذ� من �ِضاأنه �أن ي�ضمن وجود تو�زن يف �لقوة و�ل�ضالحية.

7-1-3 يجب �أن تت�ضمن �ضيا�ضة �ملجل�ص يف تعيني �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك متتعه بالنز�هة و�لكفاءة �لفنية و�خلربة �مل�ضرفية, كما يجب �حل�ضول على 
مو�فقة �ملجل�ص على تعيني �أع�ضاء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا وخا�ضًة مدير �لتدقيق �لد�خلي ومدير �إد�رة �ملخاطر ومدير مر�قبة �لمتثال و�أمني �ضر �ملجل�ص.

7-1-4 يتم �لإف�ضاح عن و�ضع رئي�ص �ملجل�ص �ضو�ء كان تنفيذي �أو غري تنفيذي.
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7-2  دور رئي�س املجل�س
7-2-1 �أن يرت�أ�ص �جتماعات �ملجل�ص, و�لعمل على خلق ثقافة ت�ضجع على �لنقد �لبناء حول �لق�ضايا �لتي يوجد عليها تباين يف وجهات �لنظر, و�لعمل على 

زيادة �لوعي فيما يخ�ص �لنقا�ضات و�لت�ضويت على �ملو��ضيع �ملطروحة على �ملجل�ص.
7-2-2 �لعمل على توطيد �لعالقة بني جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية للبنك وبني �أع�ضاء �ملجل�ص �لتنفيذيني وغري �لتنفيذيني.

7-2-3 �لتاأكد من وجود معايري عالية من �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية لدى �لبنك.
7-2-4 �لت�ضال �لد�ئم مع �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك وتقدمي �لدعم �مل�ضتمر له.

7-2-5 �لتاأكد من و�ضول �ملعلومات �لكافية �إىل �أع�ضاء �ملجل�ص و�إىل �مل�ضاهمني ويف �لوقت �ملنا�ضب.

ت�سكيلة جمل�س االإدارة واأداوؤه:. 8
8-1 حجم جمل�س االإدارة

ي�ضم جمل�ص �لإد�رة )7( �أع�ضاء, وكما هو من�ضو�ص عليه يف عقد �لتاأ�ضي�ص للبنك, وجمل�ص �لإد�رة هو �لذي يحدد فيما �إذ� كان عدد �لأع�ضاء منا�ضبًا �أم 
ل, ومبا ل يتعار�ص مع قانون �ل�ضركات.

8-2 ت�سكيلة جمل�س االإدارة  واالأع�ساء امل�ستقلني
8-2-1 يرى جمل�ص �لإد�رة �ضرورة �لتنّوع يف �خلرب�ت �لعملّية و�ملهنية و�ملهار�ت �ملتخ�ض�ضة  بني �أع�ضاء �ملجل�ص,  وذلك من �أجل �حل�ضول على �أف�ضل 
مزيج من �ملهار�ت و�خلرب�ت, كما ينبغي �أن يكون هناك تنّوع يف ع�ضوية �ملجل�ص من �لأع�ضاء �لتنفيذيني )�أي �لأع�ضاء �لذين ي�ضغلون من�ضبًا �إد�ريًا يف 
�لبنك( و�لأع�ضاء غري �لتنفيذيني )�أي �لأع�ضاء �لذين لي�ص لديهم من�ضب �إد�ري يف �لبنك( علما باأنه ي�ضتحب �أن يكون �أغلبية �أع�ضاء �ملجل�ص من �لأع�ضاء 

غري �لتنفيذيني.

8-2-2 يجب �أن يكون من بني �أع�ضاء �ملجل�ص غري �لتنفيذيني على �لأقل ثالثة �أع�ضاء م�ضتقلني وب�ضكل د�ئم.

8-2-3 يحق للمجل�ص من وقت �إىل �أخر مر�جعة حجم �ملجل�ص وحتديد عدد �لأع�ضاء �لالزم توفرهم يف �ملجل�ص من حيث �إمكانية زيادة �أو تخفي�ص �لعدد.

8-3 تعريف الع�سو امل�ستقل
يتم تعريف �لع�ضو �مل�ضتقل كما هو حمدد من وقت لآخر يف قو�عد �لبنك �ملركزي �لأردين وعلى �أن يت�ضمن �ملتطلبات �لتالية:

8-3-1 �أن ل يكون قد عمل كموظف يف �لبنك خالل �ل�ضنو�ت �لثالث �ل�ضابقة لتاريخ تر�ضحه لع�ضوية �ملجل�ص.

8-3-2 �أن ل تربطه باأي �إد�ري يف �لبنك قر�بة دون �لدرجة �لثانية.

8-3-3 �أن ل يتقا�ضى من �لبنك �أي ر�تب �أو مبلغ مايل با�ضتثناء ما يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته يف �ملجل�ص.

8-3-4 �أن ل يكون ع�ضو جمل�ص �إد�رة �أو مالكًا ل�ضركة يتعامل معها �لبنك با�ضتثناء �لتعامالت �لتي تن�ضاأ ب�ضبب �خلدمات و/�أو �لأعمال �ملعتادة �لتي يقدمها 
�لبنك لعمالئه وعلى �أن حتكمها ذ�ت �ل�ضروط �لتي تخ�ضع لها �لتعامالت �ملماثلة مع �أي طرف �أخر ودون �أي �ضروط تف�ضيلية.

8-3-5 �أن ل يكون �ضريكًا للمدقق �خلارجي �أو موظفًا لديه خالل �ل�ضنو�ت �لثالث �ل�ضابقة لتاريخ تر�ضحه لع�ضوية �ملجل�ص.

8-3-6 �أن ل ت�ضكل م�ضاهمته م�ضلحة موؤثرة يف ر�أ�ضمال �لبنك �أو يكون حليفًا مل�ضاهم �آخر.

8-3-7 يقوم جمل�ص �لإد�رة مبر�جعة ��ضتقاللية كل ع�ضو م�ضتقل من وقت �إىل �أخر يف �ضوء �مل�ضالح �لتي ك�ضف عنها �لع�ضو للمجل�ص وح�ضب �ملعايري �لو�ردة 
يف )تعريف �لع�ضو �مل�ضتقل( كما يتعنّي على كل ع�ضو م�ضتقل تزويد �ملجل�ص بجميع �ملعلومات �لالزمة لهذ� �لغر�ص وحتديثها.

8-4 احلدود الزمنية لفرتة اخلدمة
�حلدود �لزمنية قد ت�ضاعد على �ضمان توفر �أفكارً� جديدة ووجهات نظر جديدة للمجل�ص, �إل �أّن جمل�ص �لإد�رة �رتاأى بعدم و�ضع حدودً� زمنية لفرت�ت �خلدمة 
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يف جمل�ص �لإد�رة, وذلك ب�ضبب عدم �لرغبة بفقد�ن �أحد �لأع�ضاء �لذين متكنو� وخالل فرتة ع�ضويتهم يف �ملجل�ص من �لتطور من حيث �لإملام بعمليات و�أعمال 
�إعادة �لرت�ضح لأي من �لأع�ضاء  �أن يتم  �أد�ء �لبنك, كما ميكن يف حال �نتهاء ع�ضوية �ملجل�ص  �لبنك �لأمر �لذي ي�ضاعد �ملجل�ص باتخاذ �لقر�ر�ت وحت�ضني 

لفرت�ت ع�ضوية �أخرى غري حمددة.

8-5 الع�سوية يف اأكرث من جمل�س اإدارة:
8-5-1 ل يجوز لع�ضو جمل�ص �إد�رة �ل�ضركة �أو مديرها �لعام �أن يكون ع�ضوً� يف جمل�ص �إد�رة �ضركة م�ضابهة �أو مناف�ضة لأعمال �ل�ضركة �لتي هو ع�ضو جمل�ص 

�إد�رتها, كما ل يجوز له �أن يقوم باأي عمل مناف�ص لأعمالها.

8-5-2 يجوز لع�ضو جمل�ص �إد�رة �ل�ضركة �أو مديرها �لعام �أن يكون ع�ضوً� يف جمال�ص �إد�رة ثالث �ضركات م�ضاهمة عامة على �لأكرث يف وقت و�حد ب�ضفته 
�ل�ضخ�ضية, كما يجوز له �أن يكون ممثاًل  ل�ضخ�ص �عتباري يف جمال�ص �إد�رة ثالث �ضركات م�ضاهمة عامة على �لأكرث, ويف جميع �لأحو�ل ل يجوز لل�ضخ�ص 

�أن يكون ع�ضوً� يف �أكرث من جمال�ص �إد�رة خم�ص �ضركات م�ضاهمة عامة ب�ضفته �ل�ضخ�ضية يف بع�ضها وب�ضفته ممثاًل ل�ضخ�ص �عتباري يف بع�ضها �لآخر.

8-6 مكافاأة اأع�ساء املجل�س
يتم تقدير مكافاأة �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة يف حالة وجودها بناء على �قرت�ح �لأع�ضاء. 

8-7 التدريب
• على �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة �أن يكونو� على �طالع د�ئم بالتطور�ت د�خل �لبنك و�لقطاعات �مل�ضرفية �ملحلية و�لدولية.	
• �أن يقوم �ملجل�ص بت�ضجيع �أع�ضائه على ح�ضور �لندو�ت و�لجتماعات و�ملنا�ضبات �لتي تتيح لهم فر�ضة �للقاء مع �ملوؤ�ض�ضات و�ل�ضركات �ملحلية و�لعاملية.	

ح�سور االجتماعات:. 9
9-1 احل�سور املنتظم لغري االأع�ساء يف املجل�س

• ل ميانع جمل�ص �لإد�رة من ح�ضور منتظم لالأ�ضخا�ص من غري �أع�ضاء �ملجل�ص �لذين ي�ضغلون �ملنا�ضب �لإد�رية �لعليا يف �لبنك يف �جتماعاتهم.	
• يجب �أن يتم تقدمي ويف حالة رغبة �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك بدعوة �أحد �لأ�ضخا�ص �لإ�ضافيني حل�ضور �جتماعات �ملجل�ص على �أ�ضا�ص منتظم �لقرت�ح 	

ملجل�ص �لإد�رة للح�ضول على مو�فقته.

9-2 عالقة املجل�س مع االإدارة التنفيذية العليا
9-2-1 ميكن لأع�ضاء �ملجل�ص وجلانه �ملختلفة �لت�ضال �ملبا�ضر مع �إد�رة �لبنك �لتنفيذية يف �أي وقت من �لأوقات.

9-2-2 �أن يتم �لتاأكد من قبل جمل�ص �لإد�رة باأن �ت�ضال �أحد �لأع�ضاء مع �لإد�رة �لتنفيذية ل ينعك�ص �ضلبًا على عمليات �لبنك مع �ضرورة �إعالم رئي�ص 
�ملجل�ص �أو �لرئي�ص �لتنفيذي بالت�ضال �ضو�ء كان خطيًا �أو �ضفويًا.

9-2-3 يقوم جمل�ص �لإد�رة بالطلب من �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك من وقت لآخر بدعوة بع�ص �ملدر�ء �لتنفيذيني حل�ضور �جتماعات �ملجل�ص, و�لذي يرى 
�لرئي�ص �لتنفيذي �أنهم )1( قادرين على تقدمي معلومات �إ�ضافية حول بنود جدول �لأعمال �لتي �ضيتم مناق�ضتها و/�أو )2( �ملدر�ء �لذين لديهم �إمكانيات 

وتطلعات م�ضتقبلية ترى �لإد�رة �لعليا باأن على �ملجل�ص �لطالع عليها.

اإجراءات اجتماعات املجل�س. 10
10-1 عدد االجتماعات 

على جمل�ص �لإد�رة �أن يعقد على �لأقل �ضتة �جتماعات دورية )�ضنويًا( منتظمة على فرت�ت يعتربها �ملجل�ص مالئمة لأد�ء م�ضوؤوليات �ملجل�ص وذلك ح�ضب 
�أي مو��ضيع طارئة ذ�ت  �لقانون, بالإ�ضافة لالجتماعات �ملجدولة بانتظام ميكن �لدعوة لعقد �جتماعات غري جمدولة بناًء على حاجة �ملجل�ص ملناق�ضة 

عالقة باأعمال �لبنك, وعلى �أن توجه �لدعوة لالجتماع قبل فرتة زمنية منا�ضبة.
10-2 حتديد بنود جدول اأعمال اجتماعات جمل�س االإدارة

يقوم رئي�ص جمل�ص �لإد�رة بالتن�ضيق مع �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك, لو�ضع جدول �أعمال لكل �جتماع للمجل�ص. 
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يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء �ملجل�ص �قرت�ح �إ�ضافة بند على جدول �لأعمال, كما يحق طلب ح�ضور �أي ع�ضو من �لإد�رة �لتنفيذية للبنك �أو طلب تقدمي تقرير 
من قبل �أي ع�ضو من �لإد�رة �لتنفيذية, �أو مناق�ضة �أية مو��ضيع لي�ضت على جدول �أعمال �لجتماع.

10-3 تزويد اأع�ساء املجل�س بجدول االإعمال م�سبقا
يجب �أن يتوفر للمجل�ص معلومات دقيقة وكاملة لأد�ء مهامه, حيث �أن نوعية �ملعلومات �لتي يح�ضل عليها �ملجل�ص توؤثر ب�ضكل مبا�ضر على قدرته على �أد�ء 
مهمة �لإ�ضر�ف بفعالية, كما ينبغي �أن ٌيزًود �أع�ضاء �ملجل�ص باملعلومات �لالزمة من م�ضادر متنوعة مبا يف ذلك �لإد�رة �لتنفيذية للبنك, وجلان �ملجل�ص 

و�خلرب�ء, و�مل�ضت�ضارين �خلارجيني, و�لتقارير �ملقدمة من �ملدققني وتقارير �ملحللني و�لإعالم, ح�ضب ما هو مالئم. 
يحب �أن تقدم جميع �ملعلومات و�لبيانات �ل�ضرورية �لتي ت�ضاعد �أع�ضاء �ملجل�ص على فهم �ضرّي �لعمل خطيًا وقبل كل �جتماع بوقت كايف, وعلى �أن تكون هذه 

�لبيانات خمت�ضرة  قدر �لإمكان. 

يجب �إبقاء �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة على �إطالع م�ضتمر على �ضوؤون �لبنك يف �لفرت�ت ما بني �جتماعات �ملجل�ص من خالل �لت�ضالت �لفردية �ملبا�ضرة مع 
�لإد�رة �لعليا للبنك, كما ي�ضاعد �أمني �ضر �ملجل�ص يف ترتيب وتي�ضري هذه �لت�ضالت عندما يطلب منه ذلك. 

يحق لأي من �أع�ضاء �ملجل�ص وجلانه يف حال �قت�ضت �حلاجة, �ل�ضتعانة مب�ضادر خارجية مل�ضاعدتهم يف �لقيام باملهام �ملوكلة �إليهم على �أكمل وجه, مثل 
طلب �حل�ضول على ��ضت�ضارة م�ضتقلة مهنية / قانونية �أو غريها تتعلق مبو��ضيع ذ�ت عالقة بالعمل وعلى نفقة �لبنك. 

10-4 فقدان ع�سوية رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة
10-4-1 يفقد رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�ضركة �مل�ضاهمة �لعامة و�أي من �أع�ضائه ع�ضويته من �ملجل�ص �إذ� تغّيب عن ح�ضور �أربع �جتماعات متتالية للمجل�ص 
دون ُعذر يقبله �ملجل�ص �أو �إذ� تغّيب عن ح�ضور �جتماعات �ملجل�ص ملدة �ضتة �أ�ضهر متتالية ولو كان هذ� �لتغّيب بُعذر مقبول, ويبلغ مر�قب �ل�ضركات �لقر�ر 
�لذي ي�ضدره �ملجل�ص مبقت�ضى �أحكام هذه �لفقرة, ويجب �أن يتم تثبيت عدد �حل�ضور لكل �جتماع و�أ�ضماء �لأع�ضاء �لذين تغّيبو� عن �حل�ضور يف حم�ضر 

�جتماعات �ملجل�ص.

10-4-2 ت�ضقط تلقائيًا ع�ضوية �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�ص �إد�رة �ل�ضركة �مل�ضاهمة �لعامة �إذ� نق�ص عدد �لأ�ضهم �لتي يجب �أن يكون مالكًا لها مبقت�ضى 
�أحكام قانون �ل�ضركات, لأي �ضبب من �لأ�ضباب �أو يف حال تثبيت حجز عليها بحكم ق�ضائي �كت�ضب �لدرجة �لقطعية �أو مت رهنها خالل مدة ع�ضويته, ما مل 
يكمل �لأ�ضهم �لتي نق�ضت من �أ�ضهم �لتاأهيل �خلا�ضة به خالل مدة ل تزيد عن ثالثني يومًا, ول يجوز له �أن يح�ضر �أي �جتماع ملجل�ص �لإد�رة خالل حدوث 

�لنق�ص يف �أ�ضهمه.

10-5 تقييم اأداء املجل�س واللجان العاملة املنبثقة عنه:
يقوم جمل�ص �لإد�رة بعملية تقييم �ضنوي لأد�ء �ملجل�ص و�للجان �ملنبثقة عنه بحيث تت�ضمن عملية �لتقييم ما يلي:

أ تقييم �لكيفية �لتي يعمل بها �ملجل�ص.	.
أ تقييم �أد�ء كل جلنة من جلان �ملجل�ص يف �ضوء �أهد�فها وم�ضوؤولياتها �ملحددة.	.
أ مر�جعة ن�ضاط كل ع�ضو وح�ضوره يف �ملجل�ص و�جتماعات �للجنة, ومدى م�ضاركته �لبناءة يف �ملناق�ضات و�ضنع �لقر�ر.	.
أ مر�جعة تكوين �ملجل�ص �حلايل ومدى توفر �لكفاء�ت و�ملهار�ت و�خلرب�ت �لالزمة �لتي ت�ضاهم يف حت�ضن �إد�رة �لبنك.	.
أ �لتو�ضية بتعيني �أع�ضاء جدد مكان �أع�ضاء �خرين يف �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�ص يف حال لحظ �ملجل�ص عدم مالئمة �أو فعالية �لع�ضو يف �للجنة 	.

�ملعنّي فيها.

10-6 دور اأمني �سر املجل�س
يرى جمل�ص �لد�رة �أن دور �أمني �ضر �ملجل�ص هو دور مهم وفّعال, ويتمثل يف �ملهام �لتالية. 

• �لتن�ضيق مع رئي�ص و�أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة و�لرئي�ص �لتنفيذي لتحديد مو�عيد �جتماعات �ملجل�ص و�للجان �ملنبثقة عنه. 	
• �إعد�د جد�ول �أعمال �لجتماعات بتوجيه من رئي�ص �ملجل�ص �أو �للجنة �ملعنية.     	
• �إعد�د �جتماعات جمل�ص �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه من حيث �إعد�د كافة �لأور�ق و�مل�ضتند�ت �خلا�ضة بالجتماع و�إر�ضالها لالأع�ضاء قبل موعد 	

�لجتماع بفرتة منا�ضبة.
• �لتاأكد من توفر �لن�ضاب �لقانوين لكافة �جتماعات �ملجل�ص و�للجان �ملنبثقة عنه وتدوين �أ�ضماء �لأع�ضاء �حلا�ضرين و�لغائبني. 	
• �لتاأكد من �ضحة �لت�ضويت على �لقر�ر�ت �ضو�ء متت بالإجماع �و بالأغلبية وتدوين كافة �لأ�ضو�ت �ملعار�ضة �أو �ملتحفظة. 	
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• تدوين حما�ضر �لجتماعات و�لقر�ر�ت يف �ضجل خا�ص ويف �ضفحات متتالية مرقمة بالت�ضل�ضل وموقعة من رئي�ص و�أع�ضاء �ملجل�ص/ �للجنة �لذين 	
ح�ضرو� �لجتماع. 

• تبليغ قر�ر�ت وتو�ضيات �ملجل�ص/ �للجنة للجهات �ملعنية ومتابعة تنفيذ تلك �لقر�ر�ت و�لتو�ضيات, وتقدمي �لتقارير �لالزمة للمجل�ص/ �للجنة بهذ� 	
�خل�ضو�ص.    

• �ملحافظة على �ل�ضرية فيما يتعلق بقر�ر�ت �ملجل�ص ونتائج �جتماعاته, وعدم �لإف�ضاح عنها �إل يف �حلدود �لتي تطلبها عملية تبليغ تلك �لقر�ر�ت 	
�ضمن �لقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات �لنافذة.

• حفظ كافة �لأور�ق و�ملر��ضالت و�لوثائق �لتي لها عالقة بعمل �ملجل�ص يف قا�ضات �أو خز�ئن خا�ضة تتوفر بها و�ضائل �لأمن و�حلماية.	
• بح�ضب 	 �لعالقة  ذ�ت  وللجهات  للم�ضاهمني  �إر�ضالها  من  و�لتاأكد  �لدعو�ت,  و�إعد�د  للم�ضاهمني,  �لعامة  للهيئة  �لعادي  �ل�ضنوي  لالجتماع  �لتن�ضيق 

�لقو�نني و�لأنظمة ذ�ت �لعالقة.
• متابعة قر�ر�ت �لهيئة �لعامة و�حل�ضول على �ملو�فقات �لالزمة فيما يتعلق بقر�ر�ت توزيعات �لأرباح.	
• �لتن�ضيق لجتماعات �لهيئة �لعامة للم�ضاهمني غري �لعادية يف حال �نعقادها. 	
• �لتاأكد من �لتز�م �ملجل�ص بالنظام �لد�خلي للبنك ومعايري �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية وكافة �لأنظمة و�لقو�نني ذ�ت �لعالقة وتقدمي �مل�ضورة للمجل�ص بهذ� 	

�خل�ضو�ص. 
• متابعة �لتغيري�ت يف �لقو�نني و�لأنظمة ذ�ت �لعالقة بعمل �ملجل�ص. 	
• متابعة كافة �لنفقات و�مل�ضاريف �لتي لها عالقة باجتماعات �ملجل�ص و�لإ�ضر�ف على �ضرف �لأتعاب و�ملكافاآت.	
• �لحتفاظ بال�ضجالت و�مل�ضتند�ت �خلا�ضة بع�ضوية �أع�ضاء �ملجل�ص و�للجان �ملنبثقة عنه وتبليغ �جلهات �لر�ضمية باأية تعديالت تطر على ع�ضوية 	

�لأع�ضاء.

�لقر�ر�ت ب�ضاأن �إقالة وتعيني �أمني �ضر �ملجل�ص يجب �أن ُتتخذ من قبل كامل �ملجل�ص.

10-7 املوا�سيع املقدمة للمجل�س
كقاعدة عامة, ينبغي �إر�ضال جميع �لأور�ق �ملتعلقة مبو��ضيع حمددة لأع�ضاء �ملجل�ص م�ضبقًا لالطالع عليها, وذلك  للمحافظة على وقت �جتماع �ملجل�ص 

وتركيز وقت �ملناق�ضة على �لأ�ضئلة �لتي قد يطرحها �أع�ضاء �ملجل�ص ب�ضاأن هذه �ملو��ضيع.

10-8 ال�سرية 
يلتزم �أع�ضاء �ملجل�ص باملحافظة على �ل�ضرية �لتامة ب�ضاأن ما يدور يف �جتماعاتهم وب�ضاأن �ملعلومات �ل�ضرية و�لقر�ر�ت و�أ�ضر�ر �لبنك.

10-9 �سيا�سة حفظ املعلومات
يتم �إتالف كافة �لن�ضخ و�ملذكر�ت �لأولية �ل�ضابقة للمح�ضر عند �عتماد �ملح�ضر �لنهائي لجتماع �ملجل�ص كاإجر�ء روتيني.

10-10 تعار�س امل�سالح
10-10-1 ينبغي �أل يقوم �أع�ضاء �ملجل�ص عند ممار�ضتهم ملهامهم �لإد�رية بال�ضعي ور�ء م�ضالح �ضخ�ضية لهم �أو لأطر�ف ذ�ت عالقة �ضد م�ضلحة �لبنك, 
ومن م�ضوؤولية كل ع�ضو �أن يقوم يف �أقرب فر�ضة بتبليغ رئي�ص �ملجل�ص ب�ضاأن �أي و�ضع ينطوي على تعار�ص م�ضالح حمتمل لدى �لبنك �أو لدى �ضركات �أخرى 

لها م�ضالح مع �لبنك و�ن يتم �ملو�فقة عليه من قبل كافة �أع�ضاء �ملجل�ص

10-10-2  يجب �أن ل يدخل �لع�ضو يف مناف�ضة مع �لبنك.

10-10-3 عدم قبول هد�يا قيمة له �أو لأقربائه �أو ��ضتخد�م موجود�ت �لبنك مل�ضلحته.

10-10-4 عدم ��ضتغالل و�ضعة ك�ضخ�ص مطلع بحكم ع�ضويته على �لقيام باأعمال قد تعود يف �مل�ضلحة عليه �أو على �أتباعه.

10-10-5 �ضرورة �لإف�ضاح يف �لتقرير �ل�ضنوي عن �أي ت�ضارب م�ضالح وعن �لإجر�ء�ت �ملتخذة من قبل �ملجل�ص مقابلها.
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جلان املجل�س:. 11
11-1 هيكلية اللجان

11-1-1 يقوم جمل�ص �لإد�رة بهدف زيادة فعاليته يف �لإ�ضر�ف على �لبنك بت�ضكيل جلان منبثقة عنه مل�ضاعدته يف �لقيام بو�جباته ومهامه �ملختلفة و�لتعمق 
�أكرث يف �ملو��ضيع �لرئي�ضية, علمًا باأن وجود هذه �للجان ل تعفي �ملجل�ص من حتمل �مل�ضوؤولية �ملبا�ضرة لالأمور �ملتعلقة بالبنك مما لو كانت �ضتبحث يف �جتماع 

م كافة �أع�ضاء �ملجل�ص, وينبغي �أن تتخذ �لقر�ر�ت ب�ضاأن ع�ضوية �للجان من قبل كامل �ملجل�ص, بناء على تو�ضيات جلنة �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية للبنك.   ي�ضُ

11-1-2 يكون لكل جلنة ميثاق خطي )Charter) يحدد فيها مهام و�جبات وم�ضوؤوليات و�ضالحيات كل جلنة, يتم مر�جعته ب�ضورة دورية و�عتماده من 
قبل �ملجل�ص.

11-1-3 تقوم كل جلنة بتقدمي تقرير �إىل �ملجل�ص فيما يتعلق باأن�ضطتها ونتائجها وتو�ضياتها بعد كل �جتماع.

11-1-4 تقوم كل جلنة مبمار�ضة مهامها ح�ضب �مليثاق �ملعتمد من قبل �ملجل�ص.

11-1-5 يجب �أن ُيعتمد مبد�أ �ل�ضفافية عند تعيني �أع�ضاء جلان �ملجل�ص ويتم �لإف�ضاح عن �أ�ضماء �لأع�ضاء يف هذه �للجان وملخ�ص عن مهامها وم�ضوؤولياتها 
�ضمن �لتقرير �ل�ضنوي للبنك. 

11-2 عدد وهيكلية وا�ستقاللية اللجان:
يحق للمجل�ص ومن وقت لآخر �إذ� رغب بت�ضكيل جلنة جديدة �أو حل جلنة حالية )با�ضتثناء �للجان �ملن�ضو�ص عليها ح�ضب �لقو�نني( ح�ضب ظروف ومتطلبات 

�لعمل, و�للجان �حلالية هي: �للجنة �لتنفيذية, جلنة �لتدقيق, جلنة �لرت�ضيحات و�ملكافاآت, جلنة �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية وجلنة �إد�رة �ملخاطر.
كما يحق ملجل�ص �لإد�رة �حل�ضول على م�ضورة م�ضتقلة �ضو�ء قانونية �أو غريها وعلى نفقة �ل�ضركة .

11-2-1 �للجنة �لتنفيذية:
• �لهدف �لرئي�ضي من ت�ضكيل هذه �للجنة هو م�ضاعدة �ملجل�ص يف �إد�رة �أعمال �لبنك خا�ضة فيما يتعلق باملو��ضيع �لتي حتتاج �إىل �إطالع ومو�فقة 	

�ملجل�ص يف حال وجود ظروف طارئة قد تعيق �ملجل�ص من �لنعقاد �أو عند �حلاجة �إىل �تخاذ قر�ر�ت هامة يف �لفرتة ما بني �لجتماعات �ملجدولة 
للمجل�ص.

• تتكون �للجنة من ثالثة �أع�ضاء من �أع�ضاء �ملجل�ص على �لأقل, يتم �ختيارهم من قبل �ملجل�ص ويكون رئي�ص �ملجل�ص رئي�ص �للجنة.	
• جتتمع �للجنة بناًء على دعوة خطية من رئي�ضها كلما دعت �حلاجة يف �لفرتة �لتي تقع بني �جتماعات �ملجل�ص �ملجدولة و�لتي ت�ضم كامل �أع�ضاء �ملجل�ص. 	

11-2-2 جلنة �حلاكميه �ملوؤ�ض�ضية: 
ُت�ضكل هذه �للجنة من ثالثة �أع�ضاء على �لأقل, وتتاألف من رئي�ص �ملجل�ص و�ثنان من �لأع�ضاء غري �لتنفيذيني.

تكون م�ضوؤولية هذه �للجنة توجيه عملية �إعد�د وحتديث وتطبيق دليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية يف �لبنك و�لتاأكد من توفر معايري عالية �جلودة من �حلاكمية 
�ملوؤ�ض�ضية لدى �لبنك.

11-2-3 جلنة �لتدقيق: 
• تقوم جلنة �لتدقيق بالتو�ضية للمجل�ص بخ�ضو�ص تعيني �ملدقق �خلارجي بالإ�ضافة �إىل مر�قبة مدى فاعلية �لتدقيق و�أنظمة �ل�ضبط و�لتقارير �ملالية 	

للبنك. 
• ت�ضكل جلنة �لتدقيق من ثالثة �أع�ضاء على �لأقل غري تنفيذيني �ثنان منهم من �لأع�ضاء �مل�ضتقلني وفقًا للمتطلبات �لقانونية ��ضتنادً� �إىل قانون �لبنوك.	
• يجب �أن يكون على �لأقل �ثنان من �أع�ضاء �للجنة حا�ضلني على موؤهالت علمية و/�أو خرب�ت عملية يف جمال �لإد�رة �ملالية.	
• تقوم جلنة �لتدقيق بالجتماع مع �ملدقق �خلارجي و�لتدقيق �لد�خلي وم�ضوؤول �لمتثال يف �لبنك مرة و�حدة على �لأقل يف �ل�ضنة دون ح�ضور �لإد�رة 	

�لتنفيذية.
• �إن م�ضوؤولية جلنة �لتدقيق ل تغني عن م�ضوؤوليات �ملجل�ص �أو �لإد�رة �لتنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة �ل�ضبط و�لرقابة �لد�خلية.	
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11-2-4 جلنه �لرت�ضيحات و�ملكافاآت:
• ُت�ضكل هذه �للجنة من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني على �لأقل من �أع�ضاء �ملجل�ص وعلى �أن يكون �أغلبهم من �لأع�ضاء �مل�ضتقلني مبا يف ذلك رئي�ص 	

�للجنة.
• تقوم �للجنة بالتاأكد من وجود �ضيا�ضة للمكافاآت لدى �لبنك ت�ضمن �أن تكون �لرو�تب/ �ملكافاآت كافية ل�ضتقطاب �أ�ضخا�ص موؤهلني للعمل و�لحتفاظ 	

بهم ب�ضكل يتما�ضى مع �لرو�تب و�ملكافاآت �ملمنوحة من قبل �لبنوك �لأخرى, كما تقوم مبر�جعة نظام �ملكافاآت �ملعتمد و�لتو�ضية باملكافاآت �ملمنوحة 
�إىل �لإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك.

• تقوم جلنة �لرت�ضيحات بت�ضمية �أع�ضاء �ملجل�ص وحتديد �ملوؤهالت و�لقدر�ت �لتي يجب �أن تتوفر لديهم, ويف حال �إعادة �لرت�ضيح يوؤخذ بالعتبار عدد 	
مر�ت ح�ضور �لع�ضو ومدى فاعليته يف �ملجل�ص �ل�ضابق.

• تقوم �للجنة بتحديد �ضفة �لع�ضو �إذ� كان م�ضتقل �أو غري م�ضتقل ح�ضب تعليمات �لبنك �ملركزي.	
• تقوم �للجنة باإتباع �أُ�ض�ص حُمددة وُمعتمدة يف تقييم فعالية و�أد�ء �ملجل�ص على �لأقل مرة و�حدة يف �ل�ضنة من حيث حجم وتركيبة �ملجل�ص و�ملهار�ت 	

و�خلرب�ت �لو�جب توفرها لدى �لأع�ضاء, بحيث يكون معيار تقييم �لأد�ء مو�ضوعي ومقارن مع �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية �لأخرى, بالإ�ضافة �إىل 
معايري �ضالمة و�ضحة �لبيانات �ملالية ومدى �للتز�م باملتطلبات �لرقابية وتقدمي �لتو�ضيات للمجل�ص بخ�ضو�ص �أّية تغري�ت مقرتحه.

• توفري معلومات وُملخ�ضات عن خلفية بع�ص �ملو��ضيع �لهامة عن �لبنك لأع�ضاء جمل�ص �لإد�رة عند �لطلب, و�لتاأكد من �طالعهم �ملُ�ضتمر حول 	
�ملو��ضيع �حلديثة ذ�ت �لعالقة بالعمل �مل�ضريف, وت�ضجيع �لأع�ضاء على ح�ضور �لندو�ت و�مل�ضاركة يف �ملوؤمتر�ت �لتي توفر لهم فر�ص �للقاء مع 

�ملوؤ�ض�ضات و�لبنوك �ملحلية و�لعاملية.

11-2-5 جلنة �إد�رة �ملخاطر:
م�ضوؤولية �ملجل�ص تكُمن يف مر�قبة �ملخاطر �لتي قد يتعر�ص لها �لبنك ومر�قبة �أن كان نظام �لرقابة �لد�خلية فّعال يف �لتقليل من كافة �ملخاطر مل�ضتوى 

مقبول, مبا يف ذلك خماطر �لئتمان, وخماطر �ل�ضوق, وخماطر �ل�ضيولة, و�ملخاطر �لت�ضغيلية.
• م يف ع�ضويتها �أع�ضاء من �لإد�رة �لتنفيذية.	 تتكون �للجنة من ثالثة �أع�ضاء على �لأقل وعلى �أن يكونو� من �أع�ضاء �ملجل�ص, وميكن �أن ت�ضُ
• تتوىل �للجنة مر�جعة �ضيا�ضات و��ضرت�تيجيات �إد�رة �ملخاطر لدى �لبنك قبل �عتمادها من جمل�ص �لإد�رة, وتكون م�ضوؤولية �لإد�رة �لتنفيذية تنفيذ 	

هذه �ل�ضرت�تيجيات وتطوير �ضيا�ضات و�إجر�ء�ت �إد�رة كافة �أنو�ع �ملخاطر.
• تقوم �للجنة مبر�جعة �لهيكل �لتنظيمي لإد�رة �ملخاطر �ملعد من قبل �لإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك و�عتماده من قبل جمل�ص �لإد�رة.	
• تقوم �للجنة مبو�كبة �لتطور�ت �ل�ضريعة و�لتعقيد�ت �ملتز�يدة �لتي تطر�أ على �إد�رة �ملخاطر د�خل �لبنك وتقوم برفع تقارير دورية �إىل جمل�ص �لإد�رة 	

حول تلك �لتطور�ت.

11-3 تعيني اأع�ساء اللجان:
من خالل تو�ضية جلنة �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية للبنك يكون �أع�ضاء �ملجل�ص م�ضوؤولني عن تعيني �أع�ضاء �للجان �ملختلفة, وبعد �لأخذ بالعتبار رغبة �أع�ضاء 

�ملجل�ص.

11-4 دورية اجتماعات اللجان
• ُيحدد رئي�ص �للجنة بالت�ضاور مع �أع�ضاء �للجنة دورية ومدة �جتماعات �للجنة ومبا ل يتعار�ص مع �لقو�نني �ل�ضارية ومهام �للجان.	
• يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�ص �لد�رة لي�ص ع�ضوً� يف جلنة معينة �أن يح�ضر �أي �جتماع لها بعد �أخذ مو�فقة رئي�ص �للجنة �أو مو�فقة �أغلبية 	

�أع�ضاء �للجنة.

11-5 جدول اأعمال اللجان
يتم �لتن�ضيق و�لت�ضاور بني رئي�ص �للجنة و�أع�ضاء جمل�ص �لد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية باإعد�د جدول �أعمال �للجنة.

العالقة مع امل�ساهمني: . 12
12-1 تفاعل املجل�س مع امل�ستثمرين املوؤ�س�سيني وال�سحافة والعمالء...الخ

يعترب كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة ممثل للم�ضاهمني, وعليه �أن يت�ضرف تبعًا لذلك مبا ي�ضمن حماية م�ضاحلهم وحقوقهم �آخذين بعني �لعتبار 
غار �مل�ضاهمني.  م�ضالح �ضِ
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كما يعترب �أع�ضاء �ملجل�ص �أن �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك يحق له �لتحدث بالنيابة عن �لبنك, وكما يجوز لأي فرد من �أع�ضاء �ملجل�ص من وقت �إىل �آخر وبناء على 
طلب �لرئي�ص �لتنفيذي, �للتقاء مع �أو �لتو��ضل بطريقة �أخرى مع عمالء متنوعني تربطهم عالقة عمل مع �لبنك. 

12-2 االجتماع ال�سنوي للم�ساهمني
• يجب �أن يتاأكد �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة باأن �لدعوة �ملوجه للم�ضاهمني حل�ضور �لجتماع �ل�ضنوي قد متت ح�ضب �لتعليمات �لقانونية �لو�ردة يف قانون 	

�ل�ضركات وتعليمات �لهيئة. 
• يجب �أن يح�ضر كافة �أع�ضاء �ملجل�ص وروؤ�ضاء �للجان �جتماع �لهيئة �لعامة �ل�ضنوي مل�ضاهمي �لبنك.	
• وكذلك يف 	 �ل�ضنوي,  �لعامة  �لهيئة  �جتماع  للم�ضاركة يف  �مل�ضاهمني,  �لأخ�ص �ضغار  �مل�ضاهمني, على  لت�ضجيع  ن�ضطة  باتخاذ خطو�ت  �لبنك  يقوم 

�لت�ضويت, �إما �ضخ�ضيًا �أو غيابيًا بالوكالة, على كل مو�ضوع منف�ضل يتم طرحه يف �جتماع �لهيئة �لعامة �ل�ضنوي.
• يجب �أن يقوم ممثلني عن �ملدققني �خلارجيني بح�ضور �لجتماع �ل�ضنوي للهيئة �لعامة بهدف �لرد على �لأ�ضئلة �ملتعلقة بالتدقيق و�لتقرير �خلا�ص بهم. 	
• ير�عي �لت�ضويت على كل ق�ضية تثار خالل �لجتماع �ل�ضنوي للهيئة �لعامة على حده.	
• يتم �نتخاب �أو �إعادة �نتخاب �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة وكذلك �نتخاب �ملدقق �خلارجي خالل �جتماع �لهيئة �لعامة �ل�ضنوي وفقًا لقانون �ل�ضركات.	

12-3 و�سائل التوا�سل مع امل�ساهمني
و�لتقارير  �ل�ضحف  وبيانات  �لإخبارية  �لن�ضر�ت  مثل  �أخرى  �إىل طرق  بالإ�ضافة  �ل�ضنوي,  �لعامة  �لهيئة  �جتماع  �مل�ضاهمني من خالل  مع  �لبنك  يتو��ضل 
ونتائج  للبنك  �ملايل  للو�ضع  و�قعية  �ضورة  للم�ضتثمرين  تعطي  �أن  ينبغي  كما  توقيت مالئم,  وذ�ت  وو��ضحة  �ضادقة  �لتعليمات  تكون  �أن  وينبغي  �ل�ضنوية, 

عملياته. 

12-4 التوا�سل الفعال وال�سادق
تقع على �لبنك م�ضوؤولية �لتو��ضل بفعالية و�ضدق مع �مل�ضاهمني, وينبغي �أن يكون �لهدف من �لتو��ضل مع �مل�ضاهمني هو م�ضاعدة �مل�ضاهمني على فهم �لعمل 

ودرجة �ملخاطر و�لو�ضع �ملايل و�لأد�ء �لت�ضغيلي و�جتاهات �لبنك. 
بعد �نتهاء �جتماع �لهيئة �لعامة �ل�ضنوي يتم �إعد�د تقرير لطالع �مل�ضاهمني على كافة �ملالحظات �لتي متت خالل �لجتماع و�لأ�ضئلة �لتي قام �مل�ضاهمني 

بطرحها ورد �لإد�رة �لتنفيذية عليها ونتائج �لجتماع و�لقر�ر�ت �ل�ضادرة مبا يف ذلك نتائج �لت�ضويت.

امل�سائلة, التدقيق واالمتثال. 13
13-1 دقة البيانات املالية

يجب �أن يتخذ �ملجل�ص �إجر�ء�ت مقبولة لالطمئنان بان �لبيانات �ملالية للبنك و�لإف�ضاحات �لأخرى للم�ضاهمني وللعموم, مُتِثل بدقة �لو�ضع �ملايل للبنك 
ونتائج عملياته, وينبغي �أن تقدم �لبيانات �ملالية تقييمًا مفهومًا ومتو�زنًا لو�ضع و�آفاق �لبنك �مل�ضتقبلية.

13-2 دائرة اإدارة املخاطر
�لإد�رة  �إىل  وت�ضغيل ومر�قبة ذلك  يقوم مبنح �ضالحية و�ضع  و�لرقابة عليها, وعادة  �إطار عمل �ملخاطر  نهاية �ملطاف عن  �ملجل�ص م�ضوؤول يف   1-2-13

�لتنفيذية, �إل �أنه ل ميكنه تخويل م�ضوؤولياته.

13-2-2 ترفع د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لبنك تقاريرها �إىل جلنة �إد�رة �ملخاطر, �أما بالن�ضبة للعمليات �ليومية فيكون �رتباطها مع �ملدير �لعام.

13-2-3 تت�ضمن م�ضوؤوليات د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لبنك ما يلي: 
• حتليل جميع �ملخاطر مبا فيها خماطر �لئتمان, خماطر �ل�ضوق, خماطر �ل�ضيولة وخماطر �لعمليات.	
• تطوير منهجيات �لقيا�ص و�ل�ضبط لكل نوع من �أنو�ع �ملخاطر.	
• تقدمي تو�ضيات للجنة �إد�رة �ملخاطر ب�ضقوف للمخاطر, و�ملو�فقات, ورفع �لتقارير, وت�ضجيل حالت ��ضتثنائية عن �ضيا�ضة �إد�رة �ملخاطر.	
• تزويد �ملجل�ص و�لإد�رة �لتنفيذية �لعليا مبعلومات عن قيا�ص �ملخاطر ومنظومة �ملخاطر  )Risk Profile(يف �لبنك )يقوم �ملجل�ص مبر�جعة 	

�إح�ضائيات �ملخاطر يف �لبنك �لنوعية و�لكمية وب�ضكل منتظم يف كل �جتماع للمجل�ص(.
• توفري معلومات حول �ملخاطر لدى �لبنك ل�ضتخد�مها لأغر��ص �لإف�ضاح و�لن�ضر للجمهور.	
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13-2-4 تقوم جلان �لبنك �لأخرى مثل جلان �لئتمان و�إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات/�خلزينة وخماطر �لت�ضغيل مب�ضاعدة د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لقيام 
مبهامها وفق �ل�ضالحيات �ملحددة لها.

13-2-5 يجب �أن يتم ت�ضمني �لتقرير �ل�ضنوي للبنك مبعلومات عن د�ئرة �إد�رة �ملخاطر حول هيكلها وطبيعة عملها و�لتطور�ت �لتي طر�أت عليها.

13-3 العالقة مع املدققني اخلارجيني
• يجب �أن يتخذ �ملجل�ص �لرتتيبات �لر�ضمية و�ل�ضفافة للنظر يف كيفية تقدمي وعر�ص �لتقارير �ملالية ومبادئ �ل�ضو�بط �لد�خلية, وكذلك �ملحافظة 	

على عالقة مالئمة مع مدققني �لبنك.
• يطلب �لبنك �لدور�ن �ملنتظم من مكتب �لتدقيق �خلارجي ويف حال �ضعوبة تطبيق ذلك يطلب �لدور�ن �ملنتظم لل�ضريك �لرئي�ضي �مل�ضوؤول عن �أعمال 	

�لتدقيق على �لبنك.
• �أن يجتمع مع �للجنة مرة و�حدة على �لأقل يف �ل�ضنة دون ح�ضور �لإد�رة 	 يقوم �ملدقق �خلارجي بتزويد جلنة �لتدقيق بن�ضخة من تقريره ويجب 

�لتنفيذية.

13-4 التدقيق الداخلي
• تن�ص �ضيا�ضة �لبنك على �أنه ينبغي �إيجاد وتدريب ومكافاأة كو�در �لتدقيق �لد�خلي للبنك, كما ينبغي �أن يتم توفري لهم �إمكانية �لطالع بحرية على 	

�ضجالت �لبنك و�لتو��ضل مع موظفيه, كما ينبغي �إعطائهم �لت�ضهيالت و�ل�ضالحيات �لكاملة د�خل �لبنك ليتمكنو� من �لقيام مبهامهم بال�ضورة 
�ملالئمة و�أن ل يكلفو� باأي م�ضوؤوليات تنفيذية د�خل �لبنك.

• تكون �إد�رة �لتدقيق م�ضوؤولة عن �قرت�ح هيكل ونطاق �لتدقيق �لد�خلي, كما تكون م�ضوؤولة عن �إعالم جلنة �لتدقيق عن �أي �حتمالية لوجود تعار�ص 	
يف �مل�ضالح, وتوثيق وتعميم مهام و�ضالحيات وم�ضوؤوليات �لتدقيق �لد�خلي د�خل �لبنك. 

• يقدم فريق �لتدقيق �لد�خلي تقاريره �إىل رئي�ص جلنة �لتدقيق.	
• �لدقة 	 فيها  تتوفر  و�لعمليات  و�لإد�رية  �ملالية  �ملعلومات  �أن  للتاأكد من  �لبنك  �ملايل يف  �لإبالغ  �لد�خلي مر�جعة عمليات  �لتدقيق  د�ئرة  من مهام 

و�لتوقيت �ملنا�ضب وكذلك �لمتثال ل�ضيا�ضات �لبنك �لد�خلية و�ملعايري و�لإجر�ء�ت �لدولية و�لقو�نني و�لتعليمات ذ�ت �لعالقة.
• متار�ص �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي مهامها وتقوم باإعد�د تقريرها دون �أي تدخل خارجي ويحق لها مناق�ضة تقاريرها مع �لدو�ئر �لتي مت �لتدقيق عليها. 	

13-5 مراقبة االمتثال
• تدريبها 	 يتم  وبحيث  باأعمالها,  للقيام  �ملوؤهلة  �لب�ضرية  �لكو�در  من  �لكايف  بالعدد  تزويدها  ويتم  م�ضتقلة,  �لمتثال  مر�قبة  �إد�رة  تكون  �أن  يجب 

ومكافاأتها ب�ضكل منا�ضب.
• تقوم �إد�رة �لمتثال بو�ضع �ضيا�ضة �لمتثال للبنك و�لتي تعتمد من قبل جمل�ص �لإد�رة, و�إعد�د �لرب�مج �لفّعالة ل�ضمان �لتاأكد من �لتز�م �لبنك يف 	

كل �لأوقات بالأنظمة و�لقو�نني و�لتعليمات و�لت�ضريعات �لنافذة.
• َترَفع �إد�رة �لمتثال تقاريرها حول نتائج �أعمالها ومر�قبتها �إىل �ملجل�ص �أو �للجنة �ملنبثقة عنها مع �إر�ضال ن�ضخة �إىل �لإد�رة �لتنفيذية ومبا يتو�فق 	
• مع تعليمات �لبنك �ملركزي بهذ� �خل�ضو�ص. 	

13-6 اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية
• يجب على جمل�ص �لإد�رة �لتاأكد من مدى توفر وكفاية �أنظمة �ل�ضبط �لرقابة �لد�خلية ومدى تقيد �لبنك بها, و�أن هذه �لأنظمة فعالة ومتماثلة مع 	

��ضرت�تيجية �لبنك.
• يتم مر�جعة هيكل �أنظمة �ل�ضبط �لرقابة �لد�خلية من قبل �ملدقق �خلارجي و�لتدقيق �لد�خلي مرة و�حدة على �لأقل يف �ل�ضنة.	

ال�سفافية واالإف�ساح:. 14
14-1 يلتزم �لبنك بتوفري معلومات ذ�ت دللة ومعنى عن ن�ضاطه �إىل �مل�ضاهمني, �ملودعني, �لبنوك �لأخرى, و�جلمهور ب�ضكل عام, و�لرتكيز على �لق�ضايا 
�لتي تهم �مل�ضاهمني ب�ضكل خا�ص, وعلى �أن يتم �لإف�ضاح عن هذه �ملعلومات ب�ضكل دوري و�ن تكون متاحة للجميع وذلك من خالل �لتقرير �ل�ضنوي للبنك 

ومن خالل �لتقارير �لربعية و�لتي حتتوي على بيانات مالية, �أو من خالل �لجتماع �ل�ضنوي للهيئة �لعامة للم�ضاهمني.

14-2 على �لبنك �أن يقوم بالإف�ضاح مبوجب �ملعايري �ملحا�ضبة �لدولية )IFRS) وقانون �لبنوك وتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين, كما يتم �للتز�م بكافة 
متطلبات �لإف�ضاح �ل�ضادرة عن هيئة �لأور�ق �ملالية بهذ� �خل�ضو�ص و�أية �أنظمة �أخرى ذ�ت عالقة.
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14-3 يجب �أن يكون �لإف�ضاح متعلق بجميع �ملو��ضيع �جلوهرية �لتي تخ�ص �لبنك مبا يف ذلك نتائج �لعمليات �ملالية, بهدف تقييم �لأد�ء وتركيبة �مل�ضاهمني 
)�مل�ضاهمني �لرئي�ضيني �لذين تزيد ن�ضبة م�ضاهمتهم عن 10٪ من ر�أ�ضمال �لبنك( ودليل �حلاكمية �ملوؤ�ض�ضية ومدى �لتز�م �لبنك ببنوده.

14-4 يقوم جمل�ص �لإد�رة بت�ضمني مدى كفاية �أنظمة �ل�ضبط و�لرقابة ومدى مالئمة �ل�ضو�بط �لد�خلية للبنك على �لتقارير �ملالية يف �لتقرير �ل�ضنوي 
للبنك, وينبغي �أن يت�ضمن �لبيان ما يلي:

• بيان م�ضوؤولية �لإد�رة عند �إعد�د �لتقارير �ملالية للبنك, وعن و�ضع �أنظمة �ل�ضبط و�لرقابة �لد�خلية, وعن دقة وكفاية �لبيانات �ملالية و�ملعلومات 	
�لو�ردة يف �لتقارير.

• بيان يحدد �إطار �لعمل �مل�ضتخدم لتقييم فعالية �ل�ضو�بط �لد�خلية من قبل �لإد�رة �لتنفيذية.	
• تقييم �لإد�رة �لتنفيذية لفعالية �أنظمة �ل�ضبط و�لرقابة �لد�خلية كما هو و�رد يف تاريخ �لبيانات �ملالية �مل�ضمولة يف �لتقرير �ل�ضنوي.	
• �لإف�ضاح عن �أية مو�طن �ضعف ذ�ت �أثر مادي وجوهري يف �أنظمة �ل�ضبط و�لرقابة �لد�خلية.	
• �لإف�ضاح يف �لتقرير �ل�ضنوي للبنك عن ملخ�ص ل�ضيا�ضة �ملكافاآت �ملمنوحة لأع�ضاء جمل�ص �لإد�رة, و�لرو�تب و�ملكافاآت �ملمنوحة لالإد�رة �لتنفيذية.	
• توفري �ملعلومات �لو�ردة يف �لتقرير �ل�ضنوي للبنك من خالل ق�ضم �لعالقات �لعامة وق�ضم �مل�ضاهمني وكما يتم ن�ضرها على �ملوقع �لإلكرتوين للبنك 	

وب�ضكل حمدث.
• معلومات عن كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية للبنك تت�ضمن �ملوؤهالت �لعلمّية و�خلرب�ت �لعملّية.	
• �لإف�ضاح عن عدد �للجان �لتي ي�ضكلها �ملجل�ص ومهامها و�أ�ضماء �أع�ضائها.	
• ن�ضبة م�ضاهمة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية للبنك �أو �أي من �أقاربهم �أو ذوي �ل�ضلة بهم يف ر�أ�ص �ملال �لبنك. 	
• �جتماع 	 �ملخاطر وعدد مر�ت  �إد�رة  د�ئرة  و�أن�ضطة  لهيكل  �ملجل�ص وو�ضف  وم�ضوؤوليات جلان  للبنك وملخ�ص ملهام  �لتنظيمي  �لهيكل  ملخ�ص عن 

�ملجل�ص وجلانه.
• �لإف�ضاح عن و�ضع كل ع�ضو فيما �إذ� كان تنفيذي �أو غري تنفيذي �أو ُم�ضتقل.	

تنفيذ التوجيهات. 15
�لتوجيهات  من  �أي  �أن  تبني  حال  ويف  �لدليل,  يف  عليها  و�ملن�ضو�ص  �ملوؤ�ض�ضية  �حلاكمية  من  عالية  معايري  وتطبيق  توفري  من  �لتاأكد  �ملجل�ص  على   1-15

�ملن�ضو�ص عليها لي�ضت ُمطبقة بالكامل, يتخذ �ملجل�ص �لإجر�ء�ت �لتي يعتربها �ضرورّية ل�ضمان �لمتثال �لكامل بال�ضرعة �ملمكنة.

15-2 �إعد�د تقرير للجمهور �ضمن �لتقرير �ل�ضنوي يبنّي فيه مدى �لتز�م �إد�رة �لبنك بتطبيق بنود �لدليل, ويف حال عدم �للتز�م بتطبيقها يجب ذكر 
�أ�ضباب ذلك.

يف حال وجود �أي تعار�ص بني هذ� �لدليل وعقد �لتاأ�ضي�ص و�لنظام �لد�خلي, يتم �عتماد عقد �لتاأ�ضي�ص و�لنظام �لد�خلي.

املراجعة. 16
هذ� �لدليل قابل للمر�جعة و�لتطوير و�لتعديل �ضنويًا وكلما �قت�ضت �حلاجة وح�ضب ما ير�ه �ملجل�ص منا�ضبًا.
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املكتب الرئي�سي 

�ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية )�ص.م.ب(
برج �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية, �ملنطقة �لدبلوما�ضية

�ص. ب: 5698, �ملنامة
مملكة �لبحرين

هاتف: 000 543 17 )973(
فاك�ص: 163 533 17 )973(
 www.arabbanking.com

 webmaster@arabbanking.com

د. خالد كعوان
�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة
هاتف: 3361 54 17 )973(

�سائل فايز الوعري
نائب �لرئي�ص �لتنفيذي ورئي�ص جمموعة �لعمليات 

و�لإد�رة �لتنفيذية للمجموعة
هاتف: 3708 54 17 )973(

 ال�سركات التابعة الرئي�سية

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية االإ�سالمي )�س. م. ب. م(
برج �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية, �ملنطقة �لدبلوما�ضية

�ص. ب: 2808, �ملنامة
مملكة �لبحرين

هاتف: 342 543 17 )973(
فاك�ص: 972 533 17/ 379 536 17 )973(

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - االأردن
�ص.ب: 926691, عمان 11190, �لأردن

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 �ضارع �لأخوة بو عدو
بئر مر�د ر�ي�ص-�جلز�ئر

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 �ضارع �ل�ضالح �أيوب, �لزمالك

�لقاهرة, جمهورية م�ضر �لعربية
هاتف: 2684 2736 )202( )10 خطوط( 

فاك�ص: 43 / 3614 2736 )202(
abcegypt@arabbanking.com.eg :لربيد �لإلكرتوين�

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - تون�س
مبنى �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية

نهج بحرية �أنا�ضي , 1053 �ضفاف �لبحرية
تون�ص, �جلمهورية �لتون�ضية

هاتف: 861 861 )71( )216(
فاك�ص: 960427 )71( )216(

860835/860921
 abc.tunis@arabbanking.com

�سركة اخلدمات املالية العربية �س.م.ب )م(
�ص. ب: 2152, �ملنامة

مملكة �لبحرين
هاتف: 333 290 17 )973(
فاك�ص: 291 323 17 )973(

بنكو ايه بي �سي برازيل ا�س. ايه
 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400

 04543-000 Itaim Bibi
São Paulo – SP, Brazil

هاتف: 02000 317 )11( )55(
فاك�ص: 02001 317 )11( )55(

www.abcbrasil.com.br

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

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 )2( )39( 
abcib.milan@arabbanking.com

مكتب ا�سطنبول التمثيلي
Eski Büyükdere Cad. Ayazaga Yolu Sk.

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
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فروع املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب(

فرع تون�س )وحدة م�سرفية خارجية(
مبنى �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية

نهج بحرية �أنا�ضي, 1053 �ضفاف �لبحرية
تون�ص, �جلمهورية �لتون�ضية

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
�لرجاء �لت�ضال عرب فرع �ملوؤ�ض�ضة �لعربية �مل�ضرفية 

- يف نيويورك

املكاتب التمثيلية

مكتب طرابل�س التمثيلي
مركز ذ�ت �لعماد �لإد�ري, �لربج رقم 5

�لطابق 16, �ص.ب 91191, طر�بل�ص, ليبيا
هاتف: / 0226 335 )21( )218(

335 0227 / 335 0228
فاك�ص: 0229 335 )21( )218(

مكتب طهران التمثيلي
�لطابق �لر�بع )�لغرب(

رقم 17 �ضارع حقاين
طهر�ن 15188 

�إير�ن
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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�ص.ب: 926691

عمان 11190، الأردن
هاتف: 500 5633 )6( )962(
فاك�ص: 291 5686 )6( )962(

info@arabbanking.com.jo :الربيد الإلكرتوين
www.arabbanking.com.jo


